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De toekomst van het katholicisme
***

AAST ontelbaar zijn de geschriften, die een diagnose stellen van
onze tijd en de toekomstmogelijkheden voor onze beschaving
onderzoeken. Er zijn pessimisten, die in het spoor van Oswald Spengler
het atoombomtijdperk binnen kort zien ondergaan in een wereldbrand,
waarvan de stoïcijnen geen flauw vermoeden hadden; er zijn ook
optimisten die door geen desillusies overwonnen aan de eindeloze humanistische draad van de Vooruitgang rustig blijven voortspinnen.
De meeste van deze essaystische bespiegelingen over het tijdsgebeuren kunnen ons niet voldoen, omdat zij soms moedwillig, wegens vooropgezette laïcistische ideeën, de diepste drijfveren van de wereldgeschiedenis negeren, of als onbelangrijk zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. Deze drijfveren zijn niet van economische, maar van ideële
en tenslotte van godsdienstige aard. Wat een volk, wat een cultuurgemeenschap denkt over God is beslissend voor heel hun geschiedkundig verloop. Door de verhouding tot het Absolute krijgt immers de vrije
menselijke daad haar eerste en laatste impuls. De fundamentele vraag
die elke cultuurphilosoof zich moet stellen is bijgevolg deze: hoe staat
het met het godsdienstig besef in de wereld, en welke zijn zijn kansen
voor de toekomst?
Pater Lombardi heeft het hedendaags cultuurprobleem van die kant
bekeken en zijn conclusies neergelegd in een lijvig en naar het ons voorkomt merkwaardig boek: Voor een nieuwe wereld (Per un mondo
nuovo), dat binnen kort in Nederlandse vertaling in ieders bereik zal
komen.
De schrijver hoeven we niet uitvoerig voor te stellen. Velen onder
onze lezers hebben hem tijdens zijn korte doorreis door België en
Nederland waarschijnlijk gezie n en gehoord of langs de radio beluisterd. Alleen reeds het feit, dat hij door zijn ideeën en zijn woord
millioenen mensen weet te boeien, dat hij in bijna al de landen van het
vrije Europa, in de Verenigde Staten en Canada met de leidende
katholieke figuren heeft geconfereerd, geven hem een recht, om over de
problemen van deze tijd mee te spreken, dat vele kamergeleerden
moeten missen. Het is wel a priori te verwachten, dat een mens met, een
dergelijke uitzonderlijke ervaring over de vragen, die ons en onze
tijdgenoten verontrusten, iets te zeggen heeft. En de lezing van dit boek
beantwoordt tenvolle aan deze verwachting.
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tijd en
en de
denabije
nabije toekomst
toekomst bieden
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ontdekken,
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blijft het
nog een
een open
open vraag,
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wij,katholieken,
katholieken, de
degeboden
geboden
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het nog
te benuttigen.
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Hetoptimisme
optimisme van
vanP.P.Lombardi
Lombardi isis
kansen
kansen zullen weten te
een vermaning,
vermaning, een
eenberoep
beroepop
opde
deverantwoordelijkheidszin
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van
tevens een
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kansen, die
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rijkelijk geboden worden.
worden.
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middelpunt van het menselijk
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zij heeft
heeft ons
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dat men
men niet
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menskan
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God.
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twee humanistische
humanistische experimenten
experimenten hebben
diep de
de overoverDeze twee
hebben ons
ons diep
wij een
een aardse
aardse bestemming
bestemming hebben,
hebben, dat
dat wij
wij van
van
tuiging ingeprent, dat wij
plaats moeten
moeten maken,
maken, die
die voor
voor ons,
ons, mensen,
mensen, bewoonbewoondeze aarde een plaats
baar en genietbaar
genietbaar is,
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datwij
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eengemeenschapsverband
gemeenschapsverbandmoeten
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waarin al
al onze
onze vermogens
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aardse bestemming
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men willen
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van
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de liefdeplicht
liefdeplicht tegenover
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elke evenmens.
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in de
de opvatting
opvatting van
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het goddelijk
goddelijk Vaderschap,
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hun zelfstandigheid
zelfstandigheid zich
zich met
met de
deanderen
anderen
waardoor alle
alle mensen
verenigd weten door
door een
een metaphysisch
metaphysisch noodzakelijk
noodzakelijk verband. De
De proprojectie van de leer
leer van
van Christus
Christus op
op het
het sociale
socialeplan
planbeantwoordt
beantwoordt volvoljectie
maakt
hedendaagse streven
streven van
van de
demens,
mens,om
omeen
eenmenselijke
menselijke
maakt aan
aan het hedendaagse
wereld te stichten,
stichten, waarin
waarin idereen
idereen aan
aanhet
hetgemeenschappelijk
gemeenschappelijk welzijn
welzijn
deel zal hebben; een wereld
wereld waarin
waarin eindelijk
eindelijk rechtvaardigheid en liefde
liefde
zullen heersen.
Wat
de hedendaagse
hedendaagse mens
mens wil,
wil. isiseerst
eersten
envooral
vooralde
dezekerheid
zekerheiddoor
door
Wat de
zijn
arbeid
zichzelf
en
zijn
gezin
een
menswaardig
bestaan
te
kunnen
zijn arbeid zichzelf
een menswaardig bestaan te kunnen
verzekeren.
Christus, volverzekeren. Maar
Maar dit
dit strookt
strookt volkomen
volkomen met
met de
de leer van Christus,
gens welke de
de rijkdommen
rijkdommen der
niemand bepaald
excluder aarde
aarde aan niemand
bepaald als exclu
sieve eigendom
eigendom werden
werden toegewezen,
toegewezen, maar,
maar, hoe
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deeigendomsverhoueigendomsverhoudingen zich ook mogen voordoen, tenslotte aan alle mensen
mensen moeten
moeten ten
ten
goede komen.
mens met
met ontzetting
ontzetting geslagen
geslagen door
door de gevolgen van
De moderne
moderne mens
van de
de
tyrannie
systemen, zoekt naar een levensbeschoulevensbeschoutyrannie der
der totalitaire
totalitaire staats
staatssystemen,
wing,
de rechten
rechten van
van zijn
zijn persoonlijkheid
persoonlijkheid veilig stelt.
stelt. Maar
Maar heeft
heeft
wing, die de
Christus
keizer wat des
des keizers
keizers is,
is, en
enaan
aan
Christus niet
niet gezegd:
gezegd: "geef
„geef aan
aan de keizer
God
aan God
God toekomt",
toekomt", daarmee
daarmee de
de mens
mens in
in zijn
zijn diepe
diepepersoonpersoonGod wat aan
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lijkheid vrijmakend van elk staatsabsolutisme. Maar anderzijds wordt
de noodzakelijkheid aangevoeld van een staatsgezag, dat over heel het
gebied van zijn bevoegdheid stipt wordt gehoorzaamd; het herstel van
het gezagsprincipe is overal aan de orde. Maar het Evangelie preekt de
gehoorzaamheid a an het wettig gezag, de vrije onderwerping aan de
wet, ook wanneer zij een vermeend recht schijnt aan te tasten, of
wanneer de wetgever om een of andere reden onze sympathieën niet
kan wegdragen. Een christen weet, dat alle werkelijk gezag van God
komt. Zo verenigt hij het onbuigbaar verzet tegen de willekeur met de
eerbiedige onderdanigheid voor de rechtvaardige wet.
De moderne mens wil een vaderland, dat hij beminnen kan, een
gemeenschap waarin hij zich thuisvoelt, waarin hij weet dat hij veilig
en gelukkig zijn aards bestaan kan doorbrengen. Maar anderzijds heeft
hij het groeiend besef van de internationale verbondenheid. Ook deze
schijnbare tegenstelling vindt haar synthese en haar verzoening in het
Evangelie. Christus heeft zijn eigen volk met een speciale voorliefde
bemind; Hij heeft zijn apostolaat tot Palestina beperkt; Hij heeft geweend over Jerusalem. Maar Hij heeft tot zijn apostelen gezegd: „Gaat
en onderwijst alle volkeren". Hieruit ontwikkelt zich als vanzelf een
internationale ethiek, volgens welke, met het toenemen van de betrekkingen tussen de volkeren, een internationale orde en bijgevolg internationale plichten gepaard gaan, maar die nochtans de oorspronkelijkheid en de speciale zending van elk volk in de mate van het mogelijke
zal moeten eerbiedigen. De hedendaagse mens eist ook een herstel van
het gezin. In de Verklaring van de rechten van de mens door de
Verenigde Naties, en in sommige grondwetten, die na de tweede
wereldoorlog werden opgesteld, zien we voor de eerste maal in de
geschiedenis de rechten van het gezin officieel erkend. De vader en de
moeder, die samen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding
van de kinderen, welke het voortbestaan van de burgerlijke gemeenschap mogelijk maken, de ouders die de last dragen van de vorming der
wordende gemeenschap eisen terecht van de staat, dat hun taak zal
worden erkend en verlicht. Het wordt meer en meer als een onrecht
aangevoeld, dat zij die zich aan deze taak onttrekken, hierdoor zelf in
d en gunstiger sociale positie komen te verkeren. Ook deze rechtvaardigheidseis van het moderne geweten stemt geheel overeen met de
normen van het Evangelie, volgens welke het gezin de door het Sacrament van het huwelijk geheiligde kern is van elke bredere menselijke
gemeenschap. Tenslotte verlangt de moderne mens een wereldbeschouwing, die hem een verklaring geeft voor het lijden, dat ook in de best
georganiseerde gemeenschap het geluksstreven zal doorkruisen; die hem
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zal ontrukken
ontrukken aan
angst. de
de wanhoop,
wanhoop. waarmee
waarmee de
deschijnbare
schijnbare zinzinaan de angst,
loosheid van lijden en dood
dood hem
hem steeds bedreigen.
bedreigen. Het
Het Evangelie
Evangelie toont
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hem het Kruis
Kruis en de Verrijzenis,
Verrijzenis. de
de vruchtbaarheid
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het lijden en de
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kracht over
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goddelijk wereldbestuur
wereldbestuur en over
over de
de
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van
de
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Het
verlicht
de
tragiek
van
menslievendheid van Voorzieningheid. Het verlicht de tragiek van
het leven met de hoop op een eeuwige
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zalighei~l. waarvan
waarvan het
het geluk
gelukhier
hier
steeds gebrekkige
gebrekkige en
en bedreigde
bedreigde voorbode
voorbode is.
is.
beneden een steeds
ziet Pater
PaterLombardi
Lombardi in
in de
de hedendaagse
hedendaagsedrang
drangnaar
naarmeer
meersociale
socialè
Zo ziet
rechtvaardigheid,
bezit der
der aardse
aardse
rechtvaardigheid,naar
naar een
een betere
betere verdeling
verdeling van
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rijkdommen, naar
geordend staatsbestel,
staatsbestel.
rijkdommen,
naar persoonlijke
persoonlijkeveiligheid
veiligheid in
in een geordend
naar eerbied
eerbied voor
voor het
het vaderland
vaderland in
in een
eensteeds
steedshechter
hechterinternationaal
internationaal
naar
rechten van het gezin,
gezin, naar
naar inzicht
inzicht in
inde
de
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verband, naar
naar erkenning
erkenning der
der rechten
zin
het aards
aards bestaan,
bestaan, de
de voorwaarde,
voorwaarde. die
die een
eenhernieuwd
hernieuwd beleven
beleven
zin van het
de christelijke
christelijke leer in
in het
het vooruitzicht
vooruitzicht stelt.
stelt. Het
Hetindividualisme
individualismeen
en
van de
het communisme
communisme hebben
vooronderstellingen en
en
hebben zelf
zelf de psychologische vooronderstellingen
voorwaarden
met de
de waarheid
waarheid van
vanhet
hetchristendom
christendom
voorwaarden geschapen,
geschapen, die
die met
zozeer
om de
de erkende
erkende en
en
zozeer overeenstemmen.
overeenstemmen,dat
datdeze
deze alle
alle kans
kans heeft
heeft om
leidende waarheid
morgen te
worden. Zolang
Zolang het
het triomferende
triomferendè
leidende
waarheid van
van morgen
te worden.
individualisme de schrijnende sociale mistoestanden achter het schermindvualsmechrjndoialmste nchr m
kon verbergen.
verbergen, was
was het een
van steeds grotere
grotere rijkdom
rijkdom kon
een haast
haast hopeloze
hopeloze
christelijke leer
ingang vinden;
vinden;
onderneming
onderneming de christelijke
leer der
der solidariteit
solidariteit te doen ingang
en zolang
zolang men
men nog
nog niet
niethad
hadingezien,
ingezien,dat
datdedeconcentratiekampen,
concentratiekampen. de
de
transporten
Siberië en
en de
desensatieprocessen
sensatieprocessenhet
hetnoodzakelijk
noodzakelijk
transporten naar
naar Siberië
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hetcommunistisch
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het moeilijk
moeilijk de noodzakelijke
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vrijheden van
van de
demenselijke
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Nu echter
echter schijnt
schijnt de
de tijd
tijd aangebroken,
aangebroken, waarop
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heid
massa's, afgeschrikt
resultaten der
der valse
valse ideologieën,
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doende het sociale Evangelie te prediken. Het moet ook in de concrete
realiteit worden verwezenlijkt. En dit kan alleen geschieden met de
hulp van de leken. Zo wordt het zo actuele probleem van de leek in de
Kerk in deze synthese organisch ingeschakeld. De Kerk zelf, zegt P.
Lombardi, kan haar sociale leer zelf niet toepassen, want zij mist de
technische en politieke bevoegdheden, die aan de lekensamenleving
eigen zijn. De katholieke leken zijn dus verantwoordelijk voor de
realisering van de christelijke sociale orde. Het is in de eerste plaats
hun taak een dergelijke invloed uit te oefenen op de nationale wetgevingen, dat het voor iedereen duidelijk wordt, hoe alleen de christelijke
sociale gedachte een duurzaam antwoord geeft op de problemen van
onze tijd. Priester en leek moeten beiden zich bewust worden, dat het
van hun doorzicht, hun verantwoordelijkheidszin, hun dynamisme afhangt, of de kansen, die ons nu geboden worden, zullen worden benuttigd, en de nieuwe wereldperiode, die wij ingaan, werkelijk zal zijn de
„età di Gesu" de eeuw van Jesus --r die schijnt te zullen aanbreken.
Wij kunnen het voorafgaande niet beter samenvatten dan met de
volgende woorden van P. Lombardi zelf: „De juridische ontwikkelingslijn van de mensheid, schrijft hij, die de aardse belangen nastreeft, is
tenslotte heden op het punt gekomen, dat zij, dieper en breder dan ooit
tevoren, de behoefte gevoelt zich integraal door het Evangelie te laten
inspireren. Het aardse streven wordt in zulk een richting gedreven dat
het bij Jesus alleen de inspiratie kan vinden om op de best mogelijke
wijze de specifiek aardse verlangens te bevredigen, zoals zij worden
nagestreefd door de overgrote meerderheid van de mensheid. Ik wil
voorzeker niet ontkennen, dat men er steeds voordeel in vindt, wanneer
men zich door het Evangelie laat inspireren om de aarde te besturen,
maar nu dringt een soort noodzakelijkheid zich in die richting op, dank
zij de samenloop van zeer bepaalde omstandigheden" (blz. 244-245) .
Met een dergelijke visie op de huidige situatie is het gevaar niet
denkbeeldig in een of andere vorm van een cultuurkatholicisme te vervallen, dat het Evangelie uitsluitend in dienst zou stellen van de ontwikkeling der aardse welvaart. Aan dit gevaar ontsnapt P. Lombardi
volkomen door een correlatieve beklemtoning van de transcendente,
bovenaardse, eeuwige finaliteit van de-leer van Christus. Er staan in dit
boek bladzijden van een verheven spiritualiteit, die al het aardse en met
name de algemeen menselijke drang naar rechtvaardigheid, gelijkheid
en broederschap in het licht van de eeuwige menselijke bestemming
plaatsen. Het is de overtuiging van P. Lombardi dat in een wereld,
waarin een ware christelijke orde zal heersen, de mens vrijer zal zijn om
zijn blik te richten op het eeuwige.
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De Kerk gister en heden
door M. DIERICKX S.J.

ELE Katholieken beklemt de vraag: Wat gaat er met de Katholieke Kerk gebeuren als de communistische stortvloed ooit onze
landen overspoelt? Zal die materialistische en atheïstische wereldbeschouwing, welke in een tyranniek regime vorm en gestalte heeft
gekregen, hier niet het Christendom wegvegen, zoals eens de fanatieke
benden der Mohammedanen het christelijk geloof in Klein-Azië en
Noord-Afrika hebben weggevaagd? Anderen die meer cultuurhistorisch zijn onderlegd en Spengler of Toynbee hebben gelezen, vragen
zich af, of onze naar haar einde neigende Westeuropese cultuur niet
bij een overrompeling door de Oostslavische en Aziatische horden
definitief en roemloos ten onder zal gaan, zoals eens de uitgeleefde
Romeinse beschaving door de aanrukkende Germanen onder de voet is
gelopen.
Voor de vernietiging van het christelijk leven ten Zuiden en ten
Oosten van de Middellandse Zee in de zevende en achtste eeuw zijn
drie afdoende redenen aan te geven, welke nu in Europa niet gelden:
de vergelijking gaat dus volstrekt niet op. En dat onze Westeuropese
cultuur ten dode opgeschreven staat, heeft Spengler inderdaad beweerd; de christelijke Toynbee laat echter één reddingsmogelijkheid
open: indien Europa zich weer tot Jezus Christus bekeert, heeft het de
nodige vitaliteit om nog vele eeuwen zijn wereldzending te vervullen.
Het Christendom, waaraan het onberekenbaar ingrijpen van God in de
geschiedenis is verbonden, blijkt de doorslaggevende factor te zijn, die
alle hoop wettigt en tevens alle noodlots-profetieën afwijst.
Daarom, nu zovelen geen uitzicht meer zien en tot fatalisme neigen,
kan het zijn nut hebben onze aandacht op het nabije verleden te richten
en de wondere lotgevallen van de Katholieke Kerk in de laatste twee,
drie eeuwen te overschouwen. Daar kunnen wij werkelijk een flinke
dosis vertrouwen opdoen en de genade van een kerkvervolging naar
waarde leren schatten. Ja, zelfs kunnen dappere naturen met een zeker
verlangen naar de vuurproef uitzien, als naar een mogelijke redding
voor onze steeds meer gelaïciseerde cultuur.

I. De Kerk vóór de Franse Revolutie
De achttiende eeuw was geen glorievolle tijd voor de Katholieke

KERK GISTER
GISTER EN HEDEN
HEDEN
DE KERK

9

Kerk. Over de
de hele
helelijn
lijnisishet
hetachteruitgang,
achteruitgang,verstarring,
verstarring,ontbinding
ontbinding
Kerk.
het Ancien
AncienRégime
Régimein
inzijn
zijn herfsttij
herfsttij en
en met
met de
dedruk
druk
met de belasting van het
de Aufklärung
Aufklärung en
en de
deverlichte
verlichte despoten.
despoten.
van de
Politiek gezien
desuprematie
suprematie van
vanhet
hetkatholieke
katholiekeFrankrijk
Frankrijk
gezien maakt
maakt de
Lodewijk XIV
de XVIIIe
XVIIleeeuw
eeuwplaats
plaats voor
voor een
eensteeds
steedsgroeiend
groeiend
van Lodewijk
XIV in de
protestantse Engeland.
Engeland. Het
Hetkatholieke
katholiekeIerland
Ierlandwordt
wordt
overwicht van het protestantse
onderdrukt en
katholieke Polen
Polen verdeeld,
verdeeld, terwijl
terwijl het
hetprotestantse
protestantse
onderdrukt
en het katholieke
maar zeker het
het katholieke
katholieke Oostenrijk
Oostenrijk als
als leidende
leidendenatie
natie
Pruisen stilaan maar
Centraal~Europa verdringt,
het orthodoxe
orthodoxe Rusland
Rusland voor,
voor, het
het
van Centraal-Europa
verdringt, en
en het
goed zijn
zijn intrede
intrede in
in de
de Europese
Europese politiek
politiek doet.
doet. Door
Doorhet
het
eerst en voor goed
verdrag van
Parijs in 1763
1763 staat
staat de
deZeer
ZeerChristelijke
Christelijke Koning
Koning LodeLode~
verdrag
van Parijs
wijk XV
aan het
het protestantse
protestantse Engeland
Engeland zowel
zowel Canada
Canada en
eneen
eenontzagöntzag~
wijk
XV aan
lijk gebied
alsook
ookzijn
zijnrechten
rechten op
opIndië
Indiëen
enandere
andere
lijk
gebied in
in de huidige U.S.A.
U.S.A. als
koloniën in
de Antillen
Antillen af:
af: aldus
alduslegde
legdeFrankrijk
Frankrijk de
degrondgrond...
koloniën
in Afrika en de
van het
het Britse
Britsèwereldrijk
wereldrijk en
en bevorderde
bevorderde enorm
enorm de
deverbreiding
verbreiding
slagen van
beschavingen
de godsdienst
godsdienst der
der Engelsen.
Engelsen. In
Inhet
hetwetenschapwetenschap~
van de beschaving
en de
pelijkonderzoek
de leiding
leiding beslist
beslistnaar
naarde
deniet-katholieniet~katholie~
pelijk
onderzoek tenslotte gaat de
ken en zelfs
zelfs de
de niet-gelovigen
niet~gelovigen over.
over.
ken
de Kerk
Kerk zelf
zelf betreft,
betreft, een
een matte
matte glans
glans ligt
ligt over
over heel
heel deze
deze
Wat de
periode.
durf, de
de energie,
energie, de
deoffensieve
offensievekracht
krachtschijnen
schijnendefinitief
definitief
periode. De durf,
Kerk zo
zo sympathiek
sympathiek had
had gestaan
gestaan tegenover
tegenover de
de
geweken.
Terwijl de Kerk
geweken. Terwijl
Renaissance en
het humanisme,
humanisme, al
hadden deze
deze ook
ook een
een heidense
heidense
Renaissance
en het
al hadden
zij nu
nu wantrouwend
wantrouwend en
en afwijzend
afwijzend tegenover
tegenoverde
denatuurnatuur~
inslag,
inslag, stond zij
wetenschappen: het jammerlijk
jammerlijk proces
heeft verhinderd
verhinderd dat
dat
proces van Galilei heeft
de Katholieken
Katholieken een
vooraanstaande rol
deze gewelgewel~
een vooraanstaande
rol zouden
zouden spelen
spelen in deze
dige wetenschappelijke
wetenschappelijke opbloei.
gedurfde missiemethoden
missiemethoden van een
een
opbloei. De gedurfde
Ricci
de Nobili
Nobili hadden
hadden het
het apostolaat
apostolaat' onder
onder de
de cultureel
cultureel hooghoog ..
Ricci en een de
staande
vaart en een
een veroveringsgeest
veroveringsgeest gege
gege...
staande Aziatische
Aziatische volkeren
volkeren een
een vaart
ven die
die de
destoutste
stoutsteverwachtingen
verwachtingenrechtvaardigden:
rechtvaardigden: de
deveroordeling
veroordeling
van de deelname der christenen aan de inheemse
inheemse riten in de
de eerste
eerste helft
helft
der
achttiende
eeuw
heeft
deze
bloeiende
christenheden
doen
ver~
der achttiende eeuw heeft deze bloeiende christenheden doen verschrompelen en
en verkommeren.
En ook
ook aan dat
schrompelen
verkommeren. En
dat origineel
origineel „goddelijk
"goddelijk
experiment" in de reducties van Paraguay maakten in 1759 en 1767 deexprimnt"ducesvaPrgymktni1759e6d
Portugese en Spaanse koningen
koningen een
een plotseling
plotseling en
endefinitief
definitiefeinde.
einde.
De achttiende-eeuwse
achttiende~eeuwse pausen
pausen worden
worden niet
niet meer
meer als
als de
demachtige
machtige
leiders
Christenheid beschouwd
beschouwd maar
maar als feodale
feodale vorsten
vorsten van
van
leiders van
van de Christenheid
de onbelangrijke
vredesonderhandelingen van
van
onbelangrijke Pauselijke
Pauselijke Staten.
Staten. Op de vredesonderhandelingen
lVIunster
de pauselijke
pauselijke gezant
gezant Chigi
Chigibeledigend
beledigendmiskend,
miskend,
Munster in
in 1648 werd de
en
van Utrecht
Utrecht in
in 1713
1713werd
werdniet
nieteens
eensmeer
meereen
eennuntius
nuntius
en op de Vrede van
toegelaten
er trouwens
trouwens evenmin
evenmin een
eenpauselijke
pauselijke afgezant
afgezantgeduld
geduId
toegelaten zoals er
werd
bij de keizerskeuze
keizerskeuze te Frankfort.
Frankfort. Bij
Bij de
depauskeuze
pauskeuzedaarentegen
daarentegen
werd bij

10

DE KERK GISTER EN HEDEN

legden de politieke grootmachten hun volle gewicht in de schaal, en de
kardinaalsbenoemingen golden voor heel Europa als de barometer van
het stijgen of dalen van de macht van een staat. De geestelijken-eersteministers, als Alberoni in Spanje en Dubois in Frankrijk, wier kardinaalsbenoeming dan nog de paus werd opgedrongen, offerden de
belangen van de Kerk volledig op aan de omnipotentie van hun absolutistische koningen.
En de clerus en het volk? De hogere geestelijken, die grotendeels, en
in Frankrijk op de vooravond van de Franse Revolutie uitsluitend, uit
de adel werden gekozen, hadden rijke inkomsten, leefden op grote voet
en gaven, al waren schandalen uitzondering, toch meestal niet het
voorbeeld van echte geestelijke herders. De lagere clerus, dikwijls weinig onderlegd, leefde in armoede en soms zelfs in ellende: dit verklaart
waarom in de Franse Constituante zovele lagere geestelijken partij
kozen voor de derde stand. Het kloosterleven had veel van zijn luister
verloren. De mannenkloosters schenen zachtjes aan uit te sterven, en
toen b.v. in Frankrijk ook nog de Staat ingreep, slonk het aantal
mannelijke religieuzen aldaar in 20 jaar tijds met 32%. In de vrouwenkloosters was er echter een fris, opgewekt religieus leven: in de vervolging zullen die vrouwen de heldenmoed der eerste martelaren doen
herleven. Het volk was nog diep religieus, al was het dan ook onwetend
en vaak bijgelovig.
De intellectuele élite echter, de denkers, kunstenaars en geleerden,
kwamen onder de bekoring van de Aufklarung. , Het grote dogma, de
alles beheersende idee van deze beweging is de natuur, het natuurlijke.
In de natuur is alles op een wondervolle wijze geregeld, en gezien „pas
d'horloge sans horlogier" is er ook een Opperwezen, een God; maar
die God heeft zich na de schepping ver van de wereld weggetrokken:
hij is ongekend en onkenbaar. Dit deïsme, waarvan Voltaire de grote
verspreider was, rekende af met het religieuze, dat in de rationele
kaders niet paste: weg dus met priesters en monniken, met heilige
boeken en heilige sacramenten, met zonde en boete, weg met Christus
en zijn Kerk: ,,écrasons l'infáme"! De mens ontdekt onbekende streken
en bemeestert de sterren, hij overwint de ziekten en speelt met de
natuurkrachten. De grenzen van het onbegrepene, het mysterieuze
worden door de wetenschapsmensen voortdurend verschoven: eens
komt de tijd, zo denkt men, dat alle grenzen zullen zijn uitgewist en
dat de rede, dat de mens over het heelal zal heersen als een jonge God!
De natuur is de grondslag van alles. Zedelijk goed is datgene wat
met de redelijke natuur overeenkomt, wat de mens het geluk, en de
samenleving de welstand brengt: waartoe de erfzonde uitvinden en de
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geboden Gods aan de mensen opdringen! Het van God losgemaakte
natuurrecht doet zijn intrede in de geschiedenis, de vrijhandel, het
liberalisme verovert de economische wereld, het staatsregime moet
beantwoorden aan de volkswil, vrij en gelijk zijn alle mensen en een
onderscheid tussen de standen is er niet. Dat zijn de grondprincipes
van de Verlichting, die ontelbare geesten twee eeuwen lang in haar
ban zou houden.
Heel en al een product van de Aufklärung is de Vrijmetselarij. In
1717 kwam de eerste Groot-Loge te Londen tot stand en van daaruit
veroverde zij in enige decenniën het vasteland. De grootste triomf van
de Vrijmetselarij waren wel de verlichte eerste-ministers. Aan de
Bourbonse absolutistische hoven zullen ze handig de katholieke koningen bewerken om hun macht over de Kerk te vergroten en de kerkelijke
instellingen aan de staat te onderwerpen. Een eerste grote etappe naar
hun doel was de opheffing der jezuïetenorde.
Sinds het midden der zeventiende eeuw werd de Sociëteit van Jezus
scherp aangevallen. De Jansenisten en de Gallicanen hadden de Jezuïeten veel vijanden verwekt, de ritenkwestie en klein-menselijke gebreken hadden hun onder de clerus veel vrienden ontnomen. Gezien
hun grote verdiensten en hun trouw aan de paus waren zij voor de
„Aufklárer" vijand nummer één. Pombal begon in Portugal de aanval,
Choiseul in Frankrijk en d'Aranda in Spanje volgden. Na zelf de
Jezuïeten uit het eigen land en de eigen koloniën te hebben verdreven,
dwongen zij van Clemens XIV de opheffing der hele Orde met geweld
af: om vredeswil, om een schisma, in die tijd van tanende macht te
voorkomen, gaf de paus toe en ontsloeg, vlak voor het nakende groot
offensief der anti-christelijke machten, zijn „voorste legioen", dat
23.000 leden telde. De Orde moge tekorten hebben gehad en van haar
invloed hebben verloren, zeker hadden de verlichte eerste-ministers
nooit met zo'n verbetenheid en vasthoudendheid haar opheffing geëist,
indien zij niet nog steeds een sterke macht in de dienst van de Kerk
had vertegenwoordigd. Maar, zoals Ranke met enige overdrijving zegt:
„Der Orden war ein Kriegsinstitut das f iir den Frieden nicht mehr
passte" 1 ).
Het Mane, Thekel, Phares moeten wij verder -lezen. In Spanje krijgt
de koning in 1753 het benoemingsrecht tot bijna alle hoge kerkelijke
ambten en herleidt het ingrijpen van de paus tot een minimum. Pombal
heeft Portugal nagenoeg van Rome vervreemd. Het schisma van
Utrecht in 1723/25 richt een jansenistische Kerk op en vormt een
1)

L. von RANKE, Geschichte der Pápste, Wien, s.d., p. 860.
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een nieuwe tijdrekening en een nieuwe jaarordening werden ingevoerd.
Sinds 18 eeuwen duurde de christelijke tijdrekening, nu zou een nieuwe
periode met het jaar 1 der Franse republiek aanvangen. Zondagen en
feestdagen en het vaste rhythme van het kerkelijk jaar werden vervangen door de dekaden, weken van tien dagen, en een aantal republikeinse feestdagen. Consequent doorgevoerd moest deze regeling op
korte termijn het hele sociale leven seculariseren. Een derde aanslag op
het bestaan zelf der Kerk was de priestervervolging. Wie weigerde de
eed op de Burgerlijke Constitutie af te leggen en het land niet verliet,
werd door de politie achtervolgd: duizenden kwamen om het leven of
werden gedeporteerd, maar duizenden anderen trotseerden jarenlang
alle gevaren om de gelovigen de steun van de Sacramenten te bezorgen. Intussen werd te Parijs de godsdienst van de Rede, weldra die
van het Opperwezen ingesteld. De paus werd uit Rome weggevoerd
en stierf in ballingschap te Valence in Frankrijk in 1799. Men begrijpt
dat een hoge functionaris van het Directoire in zijn rapport neerschreef: „Le ci-devant pape vient de mourir à Valence; ce sera le
dernier, et la fin de la superstition".
Toen kwam er een lichtstraal uit de meest onverwachte hoek. Nauwelijks was bisschop Chiaramonti te Venetië door de kardinalen tot
paus verkozen, en was hij als Pius VII te Rome teruggekeerd, of
Napoleon Bonaparte, die in de staatsgreep van 3 November 1799 de
macht aan zich had getrokken, beval onderhandelingen met hem aan te
knopen. De Franse zaakgelastigde te Rome, Cacault, kreeg bevel de
paus te behandelen alsof er 200.000 bajonetten achter hem stonden.
Dank zij de handigheid van kardinaal Consalvi kwam het Concordaat
van 1801 tot stand: de katholieke godsdienst was weer vrij en wel niet
tot staatsgodsdienst uitgeroepen maar toch erkend als de godsdienst
van de meerderheid der Fransen; de paus zou de canonieke bevestiging
geven aan de door Napoleon benoemde bisschoppen van de 60 nieuwe
bisdommen; de kerkelijke goederen bleven verbeurd, maar de Staat zou
een jaarlijks honorarium aan de kerkelijke : bedienaren uitbetalen. Wel
zou Napoleon door de Organieke Artikelen van 1802 de Kerk sterk
benadelen maar toch waren de gunstige gevolgen van het Concordaat
enorm. Eerst en vooral, de Kerk was weer vrij en kon zich na tien jaar
onderdrukking weer oprichten. En dan, het prestige van de paus was
ongehoord gestegen: in het land van het Gallicanisme, waar de bisschoppen zich sinds eeuwen nukkig tegen de inmenging van Rome
hadden verzet, had Pius VII met één pennetrek het hele episcopaat
afgezet en een nieuw benoemd! Nog nooit in de hele kerkgeschiedenis
was zo iets voorgekomen!
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De beproevingen voor de Kerk waren echter hiermee niet ten einde.
Toen Napoleon in 1803 de Duitse vorsten machtigde zich voor de
geleden verliezen schadeloos te stellen door de inbezitname van kerkelijk goed, begon er een reusachtige roof. De Kerk verloor in Duitsland
de souvereiniteit over drie millioen inwoners en een inkomen van
21 millioen gulden: de drie kerkelijke keurvorstendommen, het aartsbisdom Salzburg, achttien bisdommen en ongeveer driehonderd abdijen
en kloosters werden door de roofzuchtige vorsten ingepalmd. Dit kerkelijk goed kwam bijna volledig in handen van protestanten en betekende een verarming waaraan het Duitse Katholicisme de hele negentiende eeuw door zou lijden. Drie jaar later legde Frans II de kroon
van het Heilige Keizerrijk neer: het protestantse Pruisen nam in Duitsland de leiding over.
De machtige Napoleon, die keizers versloeg en koningen benoemde,
duldde met tegenzin het onafhankelijk optreden van de paus. In 1809
lijfde hij de Pauselijke Staten bij Frankrijk in en liet Pius VII drie jaar
te Savona gevangen houden. Als protest wilde de paus geen enkele
bisschopsbenoeming meer goedkeuren. Het eindigde er mee dat de
woedende Napoleon de zieke Pius VII naar Fontainebleau liet sleuren,
en hem, met practijken die het proces Mindszenty in het geheugen
roepen, een nieuw concordaat trachtte af te dwingen. De tekst, door
de paus als basis voor verdere onderhandelingen aangenomen, liet
Napoleon op 13 Februari plechtig als een nieuw concordaat afkondigen. Kort daarop herriep Pius VII alles. De keizer had echter de tijd
niet meer om in te grijpen. De volkerenslag te Leipzig en de veldtocht
op Franse bodem dwongen hem op 6 April 1814 afstand te doen van
de troon. De volgende maand hield de paus zijn triomfantelijke intocht
in de Eeuwige Stad.
Toen de Franse Revolutie, die periode van geweld gedurende een
kwart eeuw, eindelijk voor goed af ebde, kon men de grootte van de
ramp overschouwen. De Kerk van haar goederen beroofd, talloze
kerken en kloosters vernield of tot kazernen, scholen en musea omgevormd, het kloosterleven grotendeels verdwenen, het aantal priesters
schrikbarend gedaald, het ongeloof in brede lagen toegenomen, zedeloosheid en godsdienstige onwetendheid zelfs in streken waar het
geloof bewaard was.
Maar daarnaast moeten wij onmiddellijk de voordelen van de beproeving stellen. De doodgewaande en doodgenoemde Katholieke Kerk
stond na de storm springlevend voor aller ogen. Het religieuze, het
godsdienstige zou voortaan van het politieke gescheiden of beter bevrijd zijn: uit was het b.v. met de adellijke zonen die bisschop of abt
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roeien. Werkelijk „de Europese gedachte der XIXe eeuw was in haar
geheel zo antichristelijk dat wij er ons heden moeilijk een gedachte van
kunnen vormen" 3 ) . De twintigste eeuw heeft echter reeds grotendeels
met deze stromingen afgerekend; al zijn er andere gevaarlijke filosofieën ontstaan, zeker is dat de katholieke gedachte nu een onvergelijkelijk
belangrijker plaats inneemt dan in de negentiende eeuw.
De lalcisatie 'die in de eeuw vóór de Franse Revolutie de leidende
kringen had aangetast is sindsdien in alle volkslagen doorgedrongen.
Het gaat niet meer om misverzuim of om het veronachtzamen van een
of ander kerkelijk voorschrift, het gaat om de hele christelijke levensopvatting. Meer en meer gaat de belangstelling uitsluitend naar een
rijker leven, naar meer vrijheid en meer genot. Het doel van het leven
wordt van het hiernamaals naar het aardse verlegd. Wie zou zich dan
nog bekommeren om huwelijksplichten of familielasten, om rechtvaardigheid of christelijke naastenliefde! Niet alleen de arbeiders van de
industriegebieden maar ook de landelijke bevolking wordt door het
gemakkelijk verkeer, door pers, radio en film, in de draaikolk van de
ontkerstening meegezogen. Gaat het christelijk Westen totaal zijn ziel
verliezen en door het verzaken aan zijn zending, ook zijn reden van
bestaan?
Er zijn evenwel in het leven der hedendaagse Katholieke Kerk enige
elementen die voor overdreven pessimisme waarschuwen. Eerst en
vooral is er een intense religieuze vernieuwing die sterk afsteekt tegen
het schijnbaar ten dode opgeschreven godsdienstig leven van de achttiende eeuw. De Kerk heeft een talrijke clerus, waarvan het intellectueel
en zedelijk niveau o.i. nooit zo hoog heeft gestaan als nu, en die in
figuren als een Heilige Pastoor van Ars ideale priesters voortbracht.
Na het bijna volledig verdwijnen van het kloosterleven onder de Franse
Revolutie valt een geweldige heropleving der religieuze roeping op te
merken: in tal van oude. Orden en nieuwe Congregaties hebben ontelbare mannen en vrouwen hun leven aan God gegeven en aan het welzijn van de naaste gewijd. Volgens de laatste statistieken telt de Kerk
op het ogenblik meer dan 1.300.000 kloosterlingen waarvan meer dan
één millioen kloosterzusters. Nadat het Romantisme de rationalistische
Auf klrung van haar voetstuk had geworpen, kon Gods genade weer
tot het hart van eminente persoonlijkheden spreken en hen naai de
Moederkerk terugvoeren; duizenden zijn er geweest en nog steeds
komen er meer: een Górres in Duitsland, een Newman in Engeland.
Tegenover de zeldzame heiligen van de achttiende eeuw komt er nu
3 ) J. M. BOCHENSKI, in Geschiedenis der Kerk, onder leiding van de Plinval en
Pittet, III.Deel, Brussel-Amsterdam, 1950, p. 242.
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een pleiade in alle standen en rangen van de maatschappij: een Gelukz.
Anna-Maria Taïgi, moeder van zeven kinderen, een P. Pro die valt
onder de kogels der communisten, een H. Maria Goretti, parel van
heldhaftige kuisheid, de zwarte martelaren van Oeganda, de kleine
H. Theresia, enz.
Nu godsdienst en politiek zijn gescheiden, heeft de moderne staat
niet langer het recht zich te mengen in louter kerkelijke zaken. Wat is
de Kerk niet verschuldigd aan een O'Connell in Ierland, een Schaepman in Nederland, een Windhorst in Duitsland voor de emancipatie
der Katholieken! Na de zware en soms schijnbaar hopeloze strijd de
hele negentiende eeuw door van de zg. Wetenschap tegen de Kerk,
hebben de katholieke geleerden eindelijk zegevierend aangetoond, dat
er geen tegenspraak bestaat tussen de wetenschappelijke waarheid en
de geopenbaarde waarheid, tussen wetenschap en geloof. En die
andere aanval, vanwege de Marxisten, dat de Kerk de arbeiders en de
armen met het opium van de godsdienst stil wil houden om de
uitbuiters-kapitalisten vrijer spel te laten, kan niemand, na de encyclie
ken Return Novarum en Quadragesimo Anno, na de initiatieven van
een Cottolengo en een Ozanam, en meer nog van een Kolping en een
Cardijn, ernstig opnemen. Jammer is alleen, dat niet reeds na de eerste
oproep van Leo XIII in 1891 de Katholieken, clerus en leken, zich
beter van hun sociale plicht hebben gekweten.
Een tweede teken van de krachtig levende hedendaagse Kerk zijn
de bloeiende missies en de oecumenische beweging. Omstreeks 1800
waren er nog 300 eigenlijke „missionarissen" in de overzeese gebieden
werkzaam. Vlak voor de laatste wereldoorlog, in 1939, bevonden zich
alleen in de gebieden van de Romeinse Congregatie van de Voortplanting van het Geloof 15.505 vreemde en 6.406 inlandse priesters,
6.456 vreemde en 2.176 inlandse broeders, 34.433 vreemde en 18.581
inlandse zusters. China steeg van 200.000 tot 3.000.000 Katholieken;
het Afrikaans binnenland, met nagenoeg niets begonnen, heeft nu de
bloeiendste missies van de hele wereld. Deze bewonderenswaardige
missiebeweging heeft twee kenmerken die haar gunstig doen afsteken
tegen de zestiende-eeuwse: voor de eerste keer sinds het prille begin
van de Kerk is men er in geslaagd een algemene belangstelling onder
de Katholieken te wekken en hun actieve steun in gebed en aalmoezen
te verkrijgen; vervolgens streeft men nu bewust naar het vormen van
een inlandse clerus van laag tot hoog. In China alleen zijn reeds 16
bisdommen en 7 apostolische prefecturen aan de inlandse clerus toevertrouwd, en Pius XII zette de kroon op het werk toen hij in 1946
Zijne Eminentie Thomas Tien in het college der kardinalen opnam. En
2
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gaf de Kerk niet blijk van haar ruime geest en zelfverzekerdheid toen
zij in 1936,- 1939 en 1940 aan de Katholieken van Japan, China en
Malabar toestond deel te nemen aan de inheemse riten en aldus de
zware hypotheek, die sinds twee eeuwen op deze christenheden drukte,
voor goed ophief? Diezelfde drang die een Ricci en een de Nobili
bezielde heeft nu Pater de Foucauld gedreven om kluizenaar van de
Sahara te worden en aldus het gesloten blok der Mohammedanen
binnen te dringen. Durf, nieuwe methoden en heldhaftigheid kenmerken de hedendaagse missiebeweging.
Ook in de houding tegenover de afgescheiden christenen is er een
grondige wijziging gekomen. De polemische geest die tussen Katholieken en niet-katholieken sinds eeuwen heerste, heeft plaats gemaakt
voor ruimer opvattingen en echt-christelijke tegemoetkoming. Niet
alleen zijn vele Anglicanen en ook talrijke protestanten, orthodoxen en
zelfs joden naar de Moederkerk overgekomen, maar er wordt ijverig
gewerkt om alle klein-menselijke hindernissen van onbegrip en enghartigheid weg te ruimen. Positief werk is wel de gebedsweek in
januari, de contactname met afgescheiden christenen, het erkennen en
aannemen van de Oosterse riten, het herzien van het geschiedkundig
oordeel over de scheuringen, het zich indenken en inleven in de belijdenissen van de afgescheiden Kerken, en tenslotte de richtlijnen van
de H. Stoel die met de principiële strakheid een practische soepelheid
verbinden. Moeilijkheden zijn er genoeg en een onmiddellijk uitzicht
op herstel der éne Kerk van Christus is er allerminst, maar toch verdient deze positieve, opbouwende houding tegenover de „ketters" een woord dat zichtbaar veroudert — als iets nieuws in de kerkgeschiedenis te worden aangestipt.
Een derde en laatste kenmerk van de hedendaagse Kerk lijkt wel de
unieke plaats van de Paus in het moderne leven. Nooit in de hele
kerkgeschiedenis is er zo'n reeks van grote pausen geweest als de
laatste anderhalve eeuw: Pius VII en Pius IX, Leo XIII en Pius X,
Pius XI en Pius XII, waaronder Leo XIII, die op zijn 68e jaar verkozen werd, als een der allergrootste van alle tijden mag gelden. Sinds
Gregorius I de Grote (590.604) en vooral sinds de stichting van de
Pauselijke Staten op het einde der achtste eeuw, was de paus een
wereldlijke vorst en daardoor in de grote politiek gemengd; de gewelddadige beroving in 1870 en de Accoorden van Lateranen in 1929
hebben voor goed de paus van Rome boven en buiten de politiek
gesteld. In onze gelaïciseerde moderne wereld mag dit als een enorme
winst geboekt worden. Anderzijds is de leerstellige en de morele macht
van het geestelijk opperhoofd der Kerk sinds anderhalve eeuw ontzag-
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lijk gestegen. Door het uitroepen van de pauselijke onfeilbaarheid in
zaken van geloof en zeden, wanneer de paus „ex cathedra" spreekt, en
door het erkennen van de volheid van zijn bestuursmacht in de Kerk,
heeft het Vaticaans Concilie in 1870 eveneens een ontwikkeling van
eeuwen, maar in een andere richting, afgesloten. Sinds vele eeuwen is
de paus nooit zo onbeduidend geweest als wereldlijke macht, nooit zo
onbetwist leidinggevend als geestelijke macht. Toen hij in 1832 en
1864 met het liberalisme en het indifferentisme afrekende, toen hij in
1907 het Modernisme en het relativisme veroordeelde, toen hij in 1937
zijn stem verhief tegen het goddeloos nazisme en het even goddeloos
communisme, vond zijn woord een enorme weerklank in en buiten de
Kerk. In deze tijd van wereldpolitiek, wereldeconomie en wereldcultuur, in deze tijd van het vervagen der nationale grenzen en van de
eenmaking van de hele wereld, mag deze centralisatie van de Rooms
Katholieke Kerk, deze algemene erkenning van het doctrinair en moreel
gezag van de Witte Man van het Vaticaan als providentieel worden
beschouwd.

***

De vraag die wij bij de aanvang van dit artikel stelden, duikt hier
weer op: zou een communistische overheersing de Katholieke Kerk en
de christelijke Westerse cultuur kunnen uitroeien of althans geweldig!
schaden? Het voorbeeld van de Franse Revolutie leert dat het neer
rukken van verstarde kaders en de loutering der Katholieken het godsdienstig leven wonderbaar zijn ten goede gekomen, maar dat anderzijds
het laïcisatieproces ongestoord is doorgegaan. De toestand der Kerk is
nu ontegenzeggelijk gunstiger dan anderhalve eeuw geleden, de reserves echter aan diep-gelovige geest bij de grote volkslagen zijn sindsdien
sterk gedaald. Een en ander moge verklaren waarom sommigen met
schrik en vreze een nieuwe kerkvervolging tegemoet zien en waarom
anderen integendeel de mening zijn toegedaan dat een dergelijke
beproeving de redding kan brengen van het bedreigde geloof in onze
dagen. De toekomst ligt in Gods handen. Geen mens kent haar. Wij
weten echter, dat ons geen beproeving boven onze krachten zal worden
opgelegd; en wij weten ook dat wij voor het nageslacht zullen verantwoordelijk staan voor de wending der christelijke Westerse cultuur in
deze tijd.

Schoonheid en suggestie
in de moderne Kunst
door H. RAMAEKERS

I Hetl anti-intellectualisme in de hedendaagse geesteshouding
ET is een onloochenbaar feit dat er een conflict bestaat tussen de
H schoonheidszin uit het verleden, zoals die zich openbaart uit
hetgeen de schone kunsten in de loop der tijden aan onbetwistbare
meesterwerken hebben opgeleverd, en hetgeen de uitgesproken moderne kunst op dit punt veronderstelt. Voor de hedendaagse vernieuwers is het een uitgemaakte zaak dat elke nieuwe kunst het begrip van
haar tijdgenoten moet te boven gaan, en men wordt niet moede ons te
verzekeren dat Mozart en Beethoven voor hun tijdgenoten even onverstaanbaar waren, als de nieuwigheden van onze tijd het zijn voor ons.
Afgezien van de aparte onwaarheid van zulke beweringen, achten wij
met dergelijke argumenten het probleem der moderne kunst niet af gedaan. Wij zijn van mening dat de ongenietbaarheid van een goed deel
der moderne kunst voor het grootste deel van onze tijdgenoten, haar
oorzaak vindt in de verstandelijke onverstaanbaarheid van deze kunst,
en dat deze eigenschap geheel in het bijzonder eigen is aan de kunst
van onze tijd. Wij menen dat het probleem der moderne kunst geenszins alleen een aesthetisch probleem is, maar deel uitmaakt van een
probleem van veel wijder omvang: het probleem van de waarde van het
intellectuele. In het anti-intellectualisme der hedendaagse geesteshouding zien wij de oorzaak van de onverstaanbaarheid der hedendaagse
kunst.
Wij stellen ons voor in een drietal artikelen onze inzichten aangaande deze problemen aan de lezer voor te leggen. In het eerste artikel
zal gehandeld worden over het anti-intellectualisme in de hedendaagse
cultuurstromingen. In het tweede zal getracht warden de rol van het
intellect in de kunst duidelijk te omschrijven. In het derde en laatste
artikel zullen wij zien wat in het licht der voorafgegane uiteenzettingen,
van de moderne kunst in het algemeen, en van de non-figuratieve en
abstracte kunst in het bijzonder, valt te zeggen.
* * *

Het is wellicht niet overbodig er op te wijzen dat anti-intellectualisme
iets geheel anders is dan anti-rationalisme. Het intellect is het verstan-
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delijke kenvermogen in al zijn werkingen. De ratio of rede is het redenerende, logisch denkende verstand. Anti-intellectualistisch zouden wij
willen noemen elke denkwijze die de waarde van het menselijk verstand
verkleint, ofwel door aan het intellect het vermogen te ontzeggen in een
intuïtieve kenact (abstractie) het wezen der dingen naar waarheid te
kennen, en uitgaande van deze kennis door redenering tot nieuwe
zekere waarheidskennis te geraken, ofwel door het belang van de
waarheidsvraag als zodanig te ontkennen.
De geestelijke ontwikkeling nu, waaruit het anti-intellectualisme van
onze dagen is voortgekomen, vindt zijn uitgangspunt in de geschiedenis,
in de op zichzelf heilzame en noodzakelijke reactie tegen het 18e eeuwse
rationalisme. Als de idealen van het tijdperk der verlichting hun bekroning vinden in de afgodendienst van de godin der Rede, slaat Mozart
in zijn muziek reeds tonen aan die de geest voeren naar regionen waar
de rede geen toegang heeft, en weldra zullen Goethe en Beethoven de
mensheid weer confronteren met de geheimzinnige gronden van haar
bestaan. Het ideaal van de rationalisering van het leven maakt plaats
voor een zich verdiepen in het levensgeheim. Naast het verstandelijke
worden de rechten der zintuiglijke kenvermogens en streefvermogens,
van phantasie en gevoel, in ere hersteld. Het is steeds de kunst, die de
idealen van de tijdgeest het zuiverst weerspiegelt en zo zien wij haar in
de romantiek het gevoelsleven in het middelpunt der belangstelling
plaatsen. Zelfs gaat men haar wezen tenslotte definiëren als het uitdrukken van emoties, terwijl onder invloed van het opkomende individualisme meer en meer de nadruk gelegd wordt op het persoonlijke van
deze emoties. Naarmate de romantische kunst zich verder ontwikkelt
maakt zij de emotie steeds meer los van het verstandelijke leven, en
meer en meer gaat haar belangstelling uit naar het ziekelijke gevoelsleven van de conflictmens, dat als hoogste ideaal van persoonlijkheid
gaat gelden. Een eeuw nadat het altaar van de godin der Rede was
opgericht predikt Friedrich Nietzsche de haat tegen de geest, en worden in zijn overspannen brein de idealen van de nieuwe tijd geboren.
Waarheidsliefde, wijsheid, gematigdheid zijn burgermansdeugden geworden, de rede is een aan het leven vijandige macht geworden. „Der
Verzicht auf falsche Urteile wurde das Leben unmóglich machen". D e
eredienst van de godin der Rede is geheel verdrongen door de cultus
van het leven.
Een geheel andere gedaante vertoont het anti-intellectualisme in de
werken van Dostojefsky. Ook het irrationalisme van Dostojefsky is in
zekere zin anti-intellectualistisch. Hier is het verstand niet zozeer een
aan het leven vijandige macht, alswel een vermogen waarvan eigenlijk

.
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in het geheel geen heil te verwachten is, in zoverre geloof en genade en
blindelinge overgave in liefde de enige uitweg zijn uit de problematiek
van het leven.
Uitgesproken anti-intellectualistisch zijn de mensbeschouwingen die
de nieuwe wetenschap der psychologie heeft opgesteld. In de denkbeelden van Freud en zijn medestanders valt een volledige miskenning
vast te stellen van de waarde van het rationele gedeelte van het zieleleven, van het oordelende verstand en het onder leiding hiervan tot
stand komende vrije wilsbesluit, en de tragische gespletenheid van de
met zichzelf in conflict levende cultuurmens, opgevat als de tegenstelling bewust-onbewust, wordt geheel geschoven op rekening van het
bewuste geestesleven, in het bijzonder van de, door de menselijke rede
bedachte, conventionele moraal. Tekenend voor de anti-verstandelijke
instelling van onze tijd is de gretigheid, waarmede de denkbeelden van
Freud door de grote massa worden opgenomen, tekenend zowel om de
inhoud van deze denkbeelden als om de critiekloosheid, waarmede zij
als „bewezen waarheid" worden aanvaard.
Een meer uitgesproken en bewust anti-intellectualisme vinden we bij
Ludwig Klages, die zich, naar het voorbeeld van Nietzsche, in zijn
„Geist als Widersacher der Seele" een overtuigd en consequent vijand
van de „Geist" toont. Zijn afkeer van het intellectuele baseert hij op de
opvatting dat het verstandelijke denken een levenloze verstarring van
het leven is, dat gedurig verandert en in een eindeloos scheppingsproces zich eeuwig vernieuwt. „Ein Gott ist der Mensch wenn er
tráumt, ein Bettler wenn er nachdenkt".
Anti-intellectualistisch, zij het op een geheel ander niveau, zijn ook
de nieuwe philosophieën der 19e en 20e eeuw, in zoverre zij allen
ontkennen dat het verstand, in het vermogen der abstractie, door
intuïtief zicht op het wezen der dingen zekere waarheidskennis vermag
te verwerven. In het intuïtionisme en phenomenalisme, beide voortbrengselen der Duitse philosophie, blijft de rede de blinddoek dragen,
die Kant haar had aangebonden: Zij kent slechts haar eigen bewustzijnsverschijnselen, wat daaraan in werkelijkheid beantwoordt vermag
zij niet te achterhalen. Als reactie tegen de van leven en werkelijkheid
geheel vervreemde abstracties van Kant en Hegel, vestigt het wijsgerig
existentialisme van Soren Kierkegaard wederom de aandacht op de
concrete existentie van het menselijk individu, op de existentie als
belevenis in de sferen van angst en wanhoop. In de phenomenologische
beschouwingswijze wordt de nadruk gelegd op het „meelevend en
meevoelend" verstaan der verschijnselen, waarmee buitenverstandelij ke
vermogens in het kenproces worden betrokken. Niet zelden ziet men de
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vertegenwoordigers van het moderne denken aan het gevoel en de wil
de intuïtieve kracht toekennen, die in laatste instantie tussen waar en
onwaar heeft te beslissen.
De meest invloedrijke wijsgerige denker van onze eeuw is ongetwijfeld Henri Bergson geweest, al dankt hij zijn invloed zeker voor een
niet gering deel aan zijn brillante betoogtrant en de aantrekkelijkheid
van zijn denkbeelden. Naar zijn mening zijn de verstandelijke kenbeelden, de abstracte begrippen, slechts levenloze verstarringen van de
werkelijkheid, wier wezen eeuwige verandering is, een steeds wordend
zijn. De abstracte begrippen verhouden zich tot de levende werkelijkheid, zoals hij in zijn beroemde vergelijking zegt, als de starre beelden
van een film zich verhouden tot de beweging, waarvan zij opeenvolgende momentopnamen zijn. Deze werkelijkheid zelve vermag de
mens slechts te kennen met behulp van het vermogen dat hij „Intuition"
noemt, en dat hij als een afzonderlijk kenvermogen onderscheidt. Deze
kennis is niet met behulp van abstracte begrippen en redeneringen uit
te drukken, maar met behulp van zinvolle vergelijkingen. Ook de
kunstenaar vermag er in zijn werken iets van te ontsluieren. Bij Bergson
gaan philosophie en kunst een bondgenootschap aan tegen het verstand.
Terwijl in het Bergsonisme de waarheidsvraag nog aan het denken
ten grondslag ligt, schuift het pragmatisme deze vraag terzijde als
zijnde van geen belang, en vervangt haar door de vraag naar het
practisch rendement, daarmee de essentiële waarde van het verstandelijk vermogen zonder meer over boord werpende. In het recent verleden hebben de aan intellect en objectieve waarheid vijandige philoso
phieën zich in een nieuw gewaad gestoken, dat van het moderne existentialisme, dat zijn gehele aandacht concentreert op de, doorgaans met
pragmatistische en materialistische maatstaven gemeten, existentie van
het individu, met voorbijzien van de wereld der onveranderlijke essenties. Met dit modieuze gewaad sieren zich ook gaarne al diegenen, die
hun gedesinteresseerdheid in elke waarheid zonder meer, beschouwd
willen zien als de grote wijsheid van onze tijd.
Ook het moderne neo-positivisme tenslotte heeft in ruime mate
bijgedragen tot de ontwaarding van het intellectuele. Haar anti-intellectualisme bestaat hierin, dat zij, evenals het idealisme van Kant, de
abstractieve intuïtie van het intellect ontkent. Voor haar bestaat er geen
andere intuïtie, geen andere onmiddellijke en zekere kennisname van de
werkelijkheid, dan die van het zintuig. In de zintuiglijke waarneming, in
de aanwijzingen der meetinstrumenten, ligt het criterium der waarheid.
Het intellect heeft geen andere functie dan het ordenen van de gegevens der zintuigen. Haar verwerping van de intuïtie van het verstand,
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het vermogen dus om uit het zintuigobject rechtstreeks het wezenlijke
te abstraheren, impliceert noodzakelijkerwijze de verwerping van
natuurphilosophie en Øetaphysica, van elke ontologische beschouwingswijze. Voor haar heeft alleen een empiriologische beschouwingswijze
zin. De door waarneming en meting verkregen gegevens beschouwt zij
niet als tekens van de voor de zintuigen verborgen wezenheid der
dingen, die het object uitmaakt van het verstandelijk kenvermogen,
maar als de gegevens zelve, waaruit zij haar definities heeft te vormen
en waaraan zij haar conclusies heeft te verifiëren. In haar eenzijdig
empiriologische analyse van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid
komt zij tot conclusies, die in tegenspraak zijn met( het ontologisch
gerichte philosophische denken. Liever dan de onbewijsbare evidenties
te eerbiedigen, die de grondslag vormen van alle afgeleide waarheidskennis, maar die voor de natuurwetenschap tevens de begrensdheid
inhouden van haar vermogen, ontkent zij deze, om met behulp van
mathematische denkmiddelen en formules of hypothesen te trachten
door te dringen in hetgeen ten enen male buiten de grenzen van het
menselijk kenvermogen ligt. Aldus is zij tegelijkertijd rationalistisch en
anti-intellectualistisch. Op deze wijze heeft zij aan het menselijk weten
een onoverzienbare omvang gegeven en in de chaos die zij heeft veroorzaakt, is het niet meer mogelijk explicatievé symbolen, hypothesen
en in de werkelijkheid gefundeerde begrippen van elkaar te onderscheiden. De verschillende wetenschappen, die hun ontwikkeling
begonnen zonder hechte wijsgerige basis als uitgangspunt, zijn tot
resultaten gekomen, die in onderlinge tegenspraak zijn, en niet meer in
een hecht wijsgerig systeem te verenigen. Uit de ontstane geestesverwarring weet men geen andere conclusie te trekken dan het niet
bestaan ener algemeen geldende waarheid, en de waardeloosheid van
het intellectuele vermogen. Zo sluit zich de vicieuze cirkel, waarin zich
het anti-intellectualistische moderne denken beweegt.

***
In het voorafgaande hebben wij in een, met het oog op de opzet
dezer verhandeling noodzakelijkerwijze zeer vluchtig overzicht een
aantal factoren in het licht gesteld, die van directe invloed geweest zijn
op het proces der ontwaarding van het intellectuele. Naast dit wetenschappelijke anti-intellectualisme hebben zich in dit proces doen gelden
de krachten van een meer gevoelsmatig anti-intellectualisme in het
confuse denken van de massa. Het is zeer moeilijk oorzaak en gevolg
te onderscheiden in het ontwikkelingsproces, dat, uitgaande van de
overschatting der menselijke rede in het tijdperk der verlichting, is
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uitgelopen op de fatale onderschatting van het verstandelijk vermogen
in onze dagen; het is moeilijk uit te maken in hoeverre het „leven" het
„denken" heeft beïnvloed, en omgekeerd.
De ontwikkelingsgang van het moderne denken vertoont het aspect
van een grondig ontbindingsproces, waarvan de weergaloze geestesverwarring, waarvan wij heden ten dage getuige zijn, het noodlottige
resultaat is. In de maalstroom van het moderne denken schijnen de
onwankelbare beginselen, waarop het menselijk denken in het verleden
heeft gesteund, te bezwijken, de elementaire begrippen schijnen hun
geldigheid te verliezen, de regels der logica schijnen niet meer van
toepassing, waarheid schijnt met waarheid in strijd te kunnen zijn. Uit
deze geestesverwarring schijnt de enig mogelijke uitweg het teruggrijpen tot het oude „panfa rhei, ouden menei" het „alles stroomt, niets
blijft" van Heraclites, de grote stamvader der moderne wijsgerige
systemen. Goethe's geloof in het „eeuwige worden", Bergson's conceptie van „le changement pur", Klages' verering voor het eeuwige
scheppingsproces van het leven, André Gide's ontkennen van alle
bindende waarden, en de gevoelsmatige voorkeur voor het „dynami-sche" in het confuse denken van de hedendaagse massa, het zijn allen
vruchten van dezelfde boom, die geworteld is in de denkbeelden van
Heraclites. Om deze voortdurend evoluerende, steeds vluchtige werkelijkheid te kennen acht men het intellect onbekwaam, en men zoekt zijn
toevlucht tot een denkbeeldig hoger kenvermogen, dat bij Bergson
„intuition" heet en bij Klages de naam draagt van „Schauung", ofwel
men betrekt gevoels- en wilshandeling in het denkproces. Zo schijnt de
inhoud van het begrip denken zelf aan verandering onderhevig. Het
moderne denken, zo kon men onlangs lezen in een weekbladartikel,
omvat o zalig droombeeld van de vooruitgang! — behalve het verstand ook de wil, het gevoel e.d. kortom al hetgeen ons bewustzijn
uitmaakt. Aristoteles verhaalt hoe Anaxagoras, toen hij met zijn conceptie van de „nous" ( geest) zijn intrede deed in de kring der philosophen, die niets anders zagen dan de stof, het gevoel had als enigst
nuchter man terecht gekomen te zijn temidden van lieden, die zich aan
de wijn te buiten waren gegaan. Hoe zou het de grondlegger van logica
en metaphysica zelf te moede zijn, als hij verzeild raakte temidden van
de representanten van het moderne denken!

*

**

De positieve tegenpool van de miskenning van de waarde van het
intellectuele, is de cultus van het leven, waarvan wij heden ten dage
getuige zijn. De mensbeschouwing in het moderne denken staat sterk in

26

SCHOONHEID EN SUGGESTIE IN DE MODERNE KUNST

het teken van de tegenstelling geest-leven. Het gif van Nietzsche's
denkbeelden heeft zich veel verder verbreid dan men dikwijls geneigd
schijnt aan te nemen. Het begrip leven heeft in het moderne denken
een overwegend biologische klank gekregen: De vitale act van het
verstandelijk kennen maakt er geen deel van uit. In de gedachtengang
van de moderne psychologie beantwoordt aan de antithese geest-leven,
de tegenstelling tussen de elkaar weerstrevende krachten van het
bewuste en het onbewuste geestesleven. In het onbewuste zijn de
waardevolle levenskrachten te vinden, waarvan de ontplooiing op
ondragelijke wijze gehinderd wordt door de knellende banden der
cultuur, en van dit conflict is de neurose, typisch verschijnsel van het
leven in de cultuurstaat, de uitdrukkingsvorm. De wijze waarop de
Freudiaanse „metaphysiek" verbreiding heeft gevonden in de literatuur
en het meest gewilde geestelijk voedsel is gaan uitmaken van de massa,
is een in hoge mate bedenkelijk symptoom. Een dwaze antipathie jegens
alle cultuur en een dwaze bewondering voor de volheid van beleven en
de uitingsvormen der primitieve volkeren, zijn eigenschappen waarmee
het moderne anti-intellectualisme gaarne te koop loopt.
Tegenover de verachting van het intellectuele in het denken van de
hedendaagse massa, tegenover haar verregaande onverschilligheid
jegens de waarheid en haar afkerigheid van de dingen van de geest,
staat haar bewondering voor leven en vitaliteit (in biologische zin) ,
voor de bewogenheid van het gevoel, de bedwelmende hartstocht en de
enerverende daad. Wij zullen op deze zijde van het anti-intellectualisme
hier niet nader ingaan. Zij is door Huizinga in verschillende van zijn
geschriften op voortreffelijke wijze in het licht gesteld. Wij hebben in
deze inleidende beschouwingen speciaal die aspecten van de huidige
anti-intellectualistische cultuurstromingen willen belichten, die voor
onze uiteenzettingen aangaande de moderne kunst van meer rechtstreeks belang zullen zijn. Op welke wijze het anti-intellectualisme in
deze kunst tot uiting komt, werd in deze inleidende uiteenzetting buiten
beschouwing gelaten. Om hierin tot een enigszins bevredigend inzicht
te geraken, en op grond daarvan tot een gemotiveerd waarde-oordeel
van bepaalde hedendaagse kunstrichtingen te komen, is het nodig dat
wij vooraf de verhouding tussen intellect en kunst zo zuiver mogelijk
bepalen. Aan dit probleem zal een volgend artikel zijn gewijd.

Van Frank Lateur tot Stijn Streuvels
door EM. JANSSEN S.J.
P 3 October van dit jaar viert Stijn Streuvels zijn tachtigste ver-

j aardag. Zijn nog bloeiende oude dag beantwoordt aan zijn eens
onstuimige jeugd. In de vergrijsde maar levendige man, vol belangstelling voor alle leven, herkennen we de ongedurig zoekende twintigertot-dertiger, die onweerstaanbaar zijn bestemming involgde en bereikte.
En vanzelf zouden we, tussen de eerste en de laatste jaren, in de
mannentijd dezelfde vitaliteit waarnemen. Daarom durven we ,als hulde
voor de tachtigjarige, de lang verleden groei tot schrijver voorstellen;
zijdelings belichten we zo de daarop volgende triomf, niet minder de
latere taaie volharding. We antwoorden op de vraag „Hoe men
schrijver wordt"; tegelijk benaderen we deze andere: hoe de mens en
schrijver zich altijd zullen voordoen.
Meer dan veertig jaar geleden, op 22 December 1910, hield de
levenskrachtige auteur van de pas verschenen Vlaschaard te Antwerpen een voordracht: „Hoe men schrijver wordt"; en hij vertelde hoe hij
die weg was opgegaan. Dat onderwerp wordt hier hervat. Op grond
van al de werken, het meest van de autobiographische, maken we uit
hoe deze jonge man, die van kleermakerszoon te Heule bakker was
geworden te Avelgem, van bakker te Avelgem schrijver werd te
Ingooigem. Van waar de innerlijke stuwing? Welke uitwendige omstandigheden werkten mee? Welke schrijver is Streuvels uiteindelijk geworden? Het zijn zoveel vragen, zoveel onderdelen van de ene grote
„hoe men schrijver wordt"; en altijd trachten we, in de jeugdige
beginner, de blijvende mens-en-kunstenaar te achterhalen.

I
Hoe is de bakker Lateur de schrijver Streuvels geworden? Dit vooreerst: het kunstenaarschap zat de jonge man in het bloed. Zijn moeder,
Gezelle's jongste zuster Louisa, praatte en vertelde buitengewoon goed;
gaarne zong zij met haar kinderen. Zij leerde ze in de droom leven, een
droom van fierheid en verlangen. Zij moedigde haar als-schrijverdebuterende oudste nooit aan, wel integendeel! maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, — en bij deze werkzame en taaie huismoeder
kroop het bloed dat, gaande bij haar broer, hem verheven had tot
Vlaanderens grootste dichter. Toch leerde zij aan haar zoon de droom
niet alleen; tegelijk moest hij zijn dagtaak kranig waarnemen, plicht-
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getrouw en volhardend. Streuvels' vader, veel zachter en plooibaarder,
had de strijdbare fierheid, misschien de gezondheid van moeder niet; en
gelijk deze, voor man en gezin, een harde strijd heeft gestreden: even
hardnekkig streed de zoon, voor de kunst, het jarenlang gevecht. Hij
overwon. Aan zijn begaafde, krachtdadige, soevereine moeder heeft
Streuvels, dunkt ons, enigermate alles te danken.
Van haar ontving hij het Gezelle-temperament, dat haar voorbeeld
en contact nog ontwikkelde. De technisch-gerichte begaafdheid, de
veelvuldige handigheid en belangstelling, de onverzadelijke nieuwsgierigheid met iets ongestadigs en grilligs; daarnaast de diep doorwerkende weemoed, de overgave aan gevoel en fantasie tot in het
onwerkelijke; en nog daarnaast: de lichte onberekenbaarheid, schuw en
vermetel dooreen, het gevolg van veelvuldige gaven en geheime behoeften
• alles nochtans verenigd met een gestrenge levensopvatting,
graag moraliserend en gericht naar de mystiek, met een zich-tehuisvoelen bij kleinen en armen, met een onverzettelijk vasthouden aan
geplogenheid en traditie. Voorbeelden van zulk temperament zijn nog,
naast Gezelle, naast Streuvels en zijn moeder, Guido's broer Romaan
de vuurwerkmaker, Streuvels' broer Karel de beeldhouwer, de priesterdichter Caesar Gezelle. Bij anderen vielen die veelvuldige gaven en
eigenaardigheden eerder uiteen; bij Streuvels, zoals bij Guido Gezelle,
vloeiden ze harmonisch samen. Daarom, al lijkt de eerste indruk wel
anders, de schrijver Stijn Streuvels was bovenal het kind van zijn
moeder en de neef van zijn oom.
Frank Lateur, de zoon van een kleermaker, dacht nooit aan het vak
van zijn vader; zijn broer Karel evenmin. Lag het aan vaders stil en
lijdzaam temperament? Leek deze stiel een ongelukkige parenthese in de
traditie van de nogal vermaarde broden-en-koeken--familie Lateur? joeg
het bloed bij deze kinderen te wild voor zulk zittend leven? Of wonnen
de kleermakers geen geld genoeg? Wat daarvan ook zij, door veel
uithuizigheid en heimwee kwam de jonge Frank als bakker terecht; en
dat beslist vorderen in een andere richting openbaart voor het eerst zijn
stuwende avontuurlijkheid.
Onmiskenbaar valt, bij het kind Lateur, de begeestering op; waarmee
het op iets nieuws, iets buitengewoons, iets buitensporigs zelfs, alles
vergetend kon ingaan. Voor een deel verklaart ze zijn stijf hoofdigheid:
uit de beknellende droom kon hij nooit los. De letterplaatjes te Heule,
die of die voorgenomen reis waarvan het falen tot een tijdelijke wanhoop voerde, de trompet en de revolver op de foor; later de muziek, het
schilderen, het toneel, het knutselwerk allerhande, de photographie,
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het eindelijk gevonden wonderland, dat hunkeren liet en genieten!
Toch diende de laatste stap nog gezet: die van het lezen naar het
schrijven. Nog zou de liefhebber de pen niet gegrepen hebben, indien
hij niet enkele Franse realistische schetsen, de mode van die tijd, had
willen vertalen. Hij, die graag nakeek hoe iets gemaakt werd, vertaalde
bij wijze van verkenning; en hij constateerde: zo kan ik het ook!
Proberen dan, maar in het verborgen! Toen ontstond de schrijver.
Met dit moment vergeleken, wordt al het overige corrolarium. Hoe
de eerste schets, op 7 April 1895, het tijdschriftje De jonge Vlaming
hielp begraven; hoe daarna Vlaams en Vr ij het gratis afgestane proza
gewillig slikte. De daarop volgende begeestering voor Van Nu en
Straks; de kennismaking met De Bom en Van de Woestijne; bijna
tegelijk, enigermate in reactie daartegen, de bijdragen in Biekorf en De
Nieuwe Tijd; tot eindelijk de Hollandse tijdschriften — maar dat reeds
in de twintigste eeuw — het leeuwenaandeel zouden ontvangen. Intussen was, op 21 Maart 1899, Lenteleven verschenen: de eerste bundel
waarop, jaar na jaar, een of twee boeken zouden volgen. Lenteleven
werd een uitkomst en een begin. Streuvels was schrijver geworden: hij,
de neef van Guido Gezelle, door veel moeilijkheden, uit innerlijke drang.
Doch zien we nog even de jonge auteur voor ons, de koortsachtige
arbeider aan de eerste schetsen en het eerste boek. Want we staan,
dunkt ons, op de hoogvlakte: langs alle zijden ligt het dal open.

II
Het eerst en het meest valt ons het navolgen op: daar doorheen
kwam de jonge Lateur tot zijn eerste praestatie. Eigenlijk volgde hij
niet na; maar iemands voorbeeld, dat hij van heel nabij naging, maakte
hem klaar hoezeer het in zijn macht lag. Oorspronkelijk en krachtig
vanaf de eerste aanvang, moest hij de determinerende stuwing van
buiten ondergaan.
Kenmerkt zulke afhankelijkheid oom Gezelle niet evenzeer? Waarvoor dichtte, rond 1856, de jonge leraar te Roeselare, dan opdat, voor
de christen-vlaamse traditie en schoonheid, de heidense dichtpatronen
zouden wijken? Ook hij moest, ook in een soort van wedijver, tegen iets
of iemand aanleunen; in het midden van zijn carrière zelfs zou de
vertaling van Long f ellow's Hiawatha hem het best en het volkomenst
vernieuwen. Herkennen wij zelfs verscheidene grote Dietse kunstenaars
niet, Vondel en Rubens, Hadewijch en Van den vos Reynaerde:
oorspronkelijk creatief onder vreemde beïnvloeding? Als zouden wij
Vlamingen, artistiek rijk begaafd, toch vooreerst volgzaam van temperament zijn. Vooreerst een volk van Renaissance-mensen, pralend met
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een geheel eigen pracht, doch met behoefte aan een vreemd begin.
Hierbij dringt het belang zich op, voor alle kunst en cultuur, van een
brede belangstelling naast de eigen traditie. Zonder de traditie zou men
als een drenkeling zijn die voet verloor; doch zonder de brede belangstelling zou men, als een kelderplant, wit worden en kwijnen. Ziehier
dan het bijzonder kenmerk van Gezelle en van Streuvels, die, trots het
landelijke van hun productie, bij de verst geëuropeaniseerden van hun
tijd behoorden: nogal wild en wanordelijk voedden ze zich, eerder overdadig, met het vreemde en buitensporige; des te dieper schoten ze, in
eigen volk en verleden, meteen wortel. In de geest reisden ze graag:
dolen en reizen, telkens met een groter heimwee naar het eigen tehuis.
Méér nog dan van de vreemde stuwing, komt Streuvels afhankelijk
voor van het eigen beleven, van landschap en mensen. Het is een ander
aspect van dezelfde passieve vitaliteit: de grote prozaschrijver, de
machtige schepper, behoeft, als uitgangspunt, veel werkelijke dingen.
In het rijk der verbeelding heeft hij vaak gezworven, zwervend veel
gedoold. Telkens als hij zich van de concrete werkelijkheid te ver verwijderde, begaf hem de rustige zekerheid; zonder de solide basis van
een krachtige zintuiglijkheid, staat zijn kunst wankel en broos. Wel
vertelde hij veel sagen na (weer een bewijs van zijn afhankelijkheid) :
uit IJsland, uit het hoge Noorden, uit het jaar Nul; doch daarop is zijn
literaire roem niet gevestigd. Wat hem machtig, plastisch, overweldigend maakt: het zijn de waaiende lentewind, de glooiende aarde, de
brandende zomerzon, de wijd uitgolvende oogst; en, plots ergens zich
openbarend, het kinderlijk vreugdig Kerstfeest of de verraderlijk neerslaande dood. De proza-verbeeldingen van de neef Streuvels hebben
geen andere inhoud dan de natuurgedichten van de oom Gezelle: ze
bevatten de nabije werkelijkheid, door een allerpersoonlij kste verbeelding omschapen in een nieuw rhythme, door een intens aanvoelen overgebracht tot een nieuw symbool. Zelden zijn natuur en kunst, zoals bij
deze beiden, één en harmonisch.
Weer benaderen we, langs een andere zijde nu, het werk van de
grootmeester. Is het beschrijvend, verhalend, plastisch, muzikaal? Het
meest is elk boek breed symphonisch, en het doordringt met golvende
verbeelding de waargenomen werkelijkheid. Met de allures van een
realist, is Streuvels een romanticus; hoezeer ook een waarnemer, eerder
een herschepper. Bijna elk groot werk van hem mag „symphonie
pastorale" heten: de rhythmische gedragenheid maakt het overweldigend, met iets als een incantatie; doch als de inspiratie even valt, kan
de grote kunstenaar slechts onzeker klapwieken in de lage lucht.
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Wij benaderen zijn werk: een opvlucht, van een bijzondere waarneming en indruk uit, in een hoge romantiek die zich voordoet met de
kleuren en vormen der werkelijkheid. Alles vergroot en verruimd,
machtiger en geweldiger: een zo forse droom dat hij bijna geen droom
meer mag heten.
Vanzelf zijn we, van de passiviteit, tot de veel méér opvallende
vitaliteit overgegaan: wat dreef, wat droeg, wat verhief die jonge
liefhebber? Het Gezelle-temperament, zegden we hoger. Hij, gelijk zijn
oom, zocht naar de diepere zin der dingen, naar hun geheim; en gelijk
deze, in riet en bloemen, zijn bijzondere bestemming vond van buigendklagende zanger en bloeiend gewas voor Gods ogen: evenzo zocht
Streuvels het ongrijpbare leven, dat hij achterhalen mocht, niet vatten.
Hij greep, hield vast en niet vast; zijn eigen werk moest hem voorkomen als flarden van een groot schilderstuk. Geringe scherven, nooit
samen te leggen, van een des te meer begeerde toverspiegel. Gezelle en
Streuvels, beiden spontaan en productief, zijn hunkerende zielen naar
een allesomvattend geheim van natuur en hart. Men schrijft niet wat
men wil schrijven, meende Streuvels; veeleer schrijft men wat men niet
wil vermelden. Schrijvend treedt men buiten zich; de draagkracht van
zijn bekentenis beheerst men niet. Nooit heeft men álles; nooit kent men
de verzadigde rust. Hoofdzakelijk is Streuvels schrijver geworden,
omdat hij zo beter zoeken kon naar de (als geheel onvindbare) „bestendige aanwezigheid".
Hierbij hoort een andere, een delikate vraag, waarop we in ons derde
deel nog ingaan: heeft de jonge Lateur, die alles door mekaar gooide,
geloof en zedelijk leven niet in gevaar gebracht? Heeft hij niet met vuur
gespeeld? Wij menen van ja; en het lot van zijn beste vriend Octaaf,
de kosterszoon van Heestert die geloof en evenwicht verloor, is daarvan
het beste bewijs. Doch de neef van Guido Gezelle was even honkvast
als avontuurlijk; diep in zich, naast de onrust van wie niet vinden kon,
droeg hij de rust van wie reeds had gevonden. Hij ,-- de dwalende,
tastende, pogende, zich uitlevende kunstenaar — bleef altijd de nooit
verloren zoon van ongewoon vrome ouders, de geenszins onwaardige
neef van twee priesters en een kloosterzuster, de oudere broer die de
religieuze roeping van zijn jongste zuster onmiddellijk begreep. Hij was
een groot kind dat, hoe onbekommerd ook, het eigen tehuis nooit uit
het oog verloor. In hoever de tijdgeest hem toch heeft beinvloed, wordt
aanstonds behandeld.
Intussen, van op de beklommen heuveltop, schouwen we nog eens
.rond en noemen de dalen die we verkenden. Frank Lateur, de harmo-
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nisch-begaafde van de weelderige Gezelle stam, werd schrijver onder
vreemd impuls. Ook in de keuze en uitwerking van zijn onderwerpen
bleef hij passief en beïnvloedbaar; doch vooral dank zij zijn veroverende
en herscheppende vitaliteit werd hij een groot schrijver. Ziehier, voor
de eerste werken althans, het bijzonder kenmerk: machtig en breed
orchestreert hij het landelijke, het eenvoudige leven dat zijn jeugd hem
had geopenbaard.

III
Van binnen uit werd de jonge Frank naar het schrijver-worden
gedreven; maar in hoever was hij afhankelijk van de tijdgeest? Want
wij, de geslagenen door een dubbele wereldramp, de beangstigend
levenden bij gestadig alarm, staan lijnrecht tegenover het onervaren
geslacht van 1890-1914, dat, vol van eerzucht en kracht, de poorten
waande te openen van een gouden tijdperk. Toen ging men, als naïeve
hervormers, leven en toekomst in; in hoever hoorde de debuterende
Stijn Streuvels bij die vermetel optimistische generatie?
De tijd van 1890-1914 heeft de moderne ontreddering en verdeeldheid voorbereid. Toen schoten socialisme en communisme diep wortel,
terwijl hun kruin tot in de wolken reikte van religiositeit. Toen verdiepte zich het nationalisme, tot dweepzucht toe; toen triomfeerde het
naturalisme, met een tergend schennen van pudeur en voornaamheid;
toen steigerde het symbolisme, met artistiek-mystieke allures. En twee
polen werden in die veelvuldige verwarring goed zichtbaar: nationalisme namelijk en internationalisme, godsdienstigheid en ongeloof,
traditioneel- of modern-zijn. Zo dreef alles de mensenkudde, wanordelijk en toch in één richting, naar een toekomst die het rijk van de
Heilige Geest had kunnen zijn, die echter de vervaarlijkste ontreddering
is geworden.
Ook bij ons waren de twee strekkingen goed merkbaar. Die van de
katholieke idealisten, die de Vlaamse Beweging opdreven tot heldhaftigheid; daar tegenover die van de ongodsdienstigen, van anticlericalen
en socialisten, die, nogal bedekt, de hefbomen bemachtigen van cultureel, sociaal, economisch, artistiek leven. En Streuvels, de meestbelovende, de meest praesterende van de schrijvers, kwam iets te veel
tussen beide kampen terecht. Verloochenen of verlaten lagen in hem
niet; maar als Van-Nu-en-Strakser aanvaardde hij bijna onvoorwaardelijk het nieuwe, het zuiver aardse ideaal. De resulterende geest was
sterker gelaïciseerd, met duidelijke sporen van bijzondere lectuur en
vriendschap. Iets van de schoonste caritas, die bovenal de katholieke
schrijver moet kenmerken, bleef voorlopig half verstikt en kwijnend.
3
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Heel even drong de kunst-om-de-kunst zich op; en zulke hypertrophie
ontnam soms, aan de verbazende artistieke scheppingen, hun geheel
bevredigende gaafheid.
Laten we nog duidelijker spreken: wat moet Streuvels aan die oude
tijd danken, wat er aan wijten?
Vooreerst de geweldige vaart, met enig gevaar voor veelschrijverij,
en af en toe een weinig verzorgde compositie. Hij is een reus geworden:
een reus met een soms onbedwongen overmoed, een schijnbare overmaat van krachten. Met een inwendige onzekerheid en pijn nochtans,
iets zwakker dan het uitzicht zou laten vermoeden. Stellig droeg de
rij koegaaf de zulke grootse aanleg in zich; maar verscheidene van zijn
tijdgenoten vertonen dezelfde bijna bovenmenselijke verhoudingen,
samen met een licht grillige en luidruchtige verbositeit.
Ten tweede het brede beschrijven; en daardoor het verspreiden van
een intens-lome sfeer, zonder uitkomst noch jubel, met de toenemende
dreiging van het onafweerbare onheil. De jonge kunstenaar, de vriend
van de schilder Emile Claus, ving aan toen het impressionisme het
laatste woord sprak en de jonge talenten opjoeg. Hij vertaalde uit het
Frans; hij las Maupassant en de Franse naturalisten; hij verkeerde met
Russen en Noren, onbegrensd in hun ziel en hun land. Voeg daar de
technische aanleg van de Gezelle-stam bij, de zin voor concrete dingen.
Denk ook aan Van Looy en aan de jonge Van Deyssel. In een andere
tijd had het materiële beschrijven Streuvels nooit zo ver ingepalmd; dan
had, op schrijver en verhalen, het pessimisme zo zwaar niet gedrukt;
dan was zijn kunst misschien minder machtig maar zeker lichter
gevleugeld geworden.
Het toenmalige impressionisme was de tyrannie der zintuiglijkheid.
Met nimmer zo waargenomen kleuren en vormen en beweging, alles
onvermurwbaar en wreed in zijn harde pracht, schiep het een wereld
van verraad en ontaarding. Reeds onderging men, in een heelal door
God niet meer bewoond, de angst der existentialisten; en deze sloeg op
de heroïsche gespannenheid van die jaren des te geweldiger in. Zulk
zwaar pessimisme hing in de lucht, toen de atmospherisch gevoelige
jonge Streuvels begon te schrijven.
Vandaar ook zijn „proletarische literatuur". Bij het naturalisme
hoorde de neiging om het leven zo brutaal, bijna zo dierlijk mogelijk
voor te stellen; liefst dat van de lagere volksklasse, het gemene en
schaamteloos instinctieve. Tegelijk drong het Marxisme zich op. In die
tijd dan, bij het beginnend socialisme en zelfs communisme, schreef
Streuvels zijn eerste schetsen en boeken. Ook hij verwijlde bij de aller-
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om eindelijk het definitieve woord te spreken, dat leidt tot de grote,
universele harmonie, de definitieve broederlijke eendracht van alle
volkeren volgens het evangelische gebod van Christus".
Deze grootse taak kan het Russische volk alleen daarom vervullen,
omdat het zo zuiver het christelijk ideaal heeft bewaard. Zoals de
schrijver in een polemiek over deze rede nader uitwerkt ( „Dagboek
van een schrijver", 1880) : het Russische volk heeft geen westerse
heropvoeding of „verlichting" nodig: „Ons volk is al lang „verlicht",
toen het Christus en Zijn leer in zich opnam. Eeuwen van ontelbare,
eindeloze kwellingen zijn voor ons de school van het Christendom
geweest .... Maar in het Westen is er eigenlijk al geen sprake meer
van Christendom of kerk. Het Katholicisme vervalt tot afgoden-dienst
en het Protestantisme tot athéïsme".
Het succes van deze toespraak was . overweldigend. De redenaar
werd niet alleen luide toegejuicht, het publiek stortte zich van alle kanten op hem om hem de hand te drukken, te kussen en te omarmen met
dat vurig enthousiasme, waartoe de Russen zo gemakkelijk geneigd zijn.
Deze beide uitspraken geven juist in hun uiterste vorm de twee polen
aan, waartussen het Russische geestesleven in de vorige eeuw heen en
weer geslingerd werd: mateloze zelfonderschatting en een even mateloze zelfverheerlijking.
Tsjaadajew leefde in een tijd, toen de Russische intelligentsia nog in
opkomst was en voor het eerst scherp besef kreeg van de enorme
culturele en sociale achterstand, die Rusland had vergeleken bij het
Westen. In hun haast om Europa in te halen vergaten zij, dat ook
Rusland zelf een eigen cultuur bezat en dat men niet automatisch de
vruchten van een vreemde beschaving kan overnemen. Zij, die dat toch
probeerden, stootten daarbij op de eeuwenoude tradities en gewoonten
van het Russische volk. Maar toch was juist deze botsing vruchtbaar:
Rusland werd zich van zich zelf, van zijn eigen aard en waarde bewust.
De strijd werd nog heftiger onder de volgende generaties. De „Westerlingen" groepeerden zich tot een partij: ook al gingen zij in hun
critiek op Ruslands verleden terug op Tsjaadajew, zijn oplossing
vereniging met Rome ---• aanvaardden zij in geen geval. Zij waren de
ijverige leerlingen van Duitse idealistische wijsgeren en van Franse
socialisten. Tegen deze ongelimiteerde import van de nieuwste westerse
ideeën verzetten zich de Slavophielen; zij grepen terug op de geestelijke
grondslagen van de Russische cultuur en wilden slechts datgene overnemen uit Europa, wat bij hun tradities aansloot. Vol ontzetting keke n
zij naar het Westen, waar atheïsme, materialisme en socialisme de
geesten beheersten. Tegen deze westerse vloedgolf trachtten zij eer

.

38

RUSSISCHE PROFETEN EN RUSSISCHE HEILIGEN

dam op te richten om zo Rusland te redden en te isoleren als laatste
bolwerk van het Christendom. Hun woordvoerder Dostojewskij ging
nog veel verder: hij voorspelde de toekomstige ondergang van WestEuropa, aangevreten als het was door ongeloof en heidendom: het
Russische volk daarentegen was het Godsvolk bij uitnemendheid en
uitverkoren tot een heilige zending: de vereniging van alle volkeren
van Europa in Christus.
In dit ene punt komen Tsjaadajew en Dostojewskij ten slotte weer
overeen: zij streven beiden naar het ideaal van een christelijke eenheid,
maar zij kiezen een tegengestelde weg, omdat zij onder het begrip
Christendom niet hetzelfde verstaan.
Tsjaadajew was eigenlijk meer wijsgeer dan gelovige, hij bewonderde
vooral de imposante fa ç ade van de Katholieke Kerk, de uiterlijke
machtsontplooiing, de prestaties op cultureel en sociaal gebied. Dit
alles stelde hij tot voorbeeld aan de Orthodoxie: „de Kerk, die slechts
gebed en deemoed kende". Hij vergat daarbij dat het middeleeuwse
Rusland voor eeuwen achteruitgezet was door de invallen der Tartaren
en zich onder veel ongunstiger voorwaarden had ontwikkeld. De
Orthodoxie verweerde zich dan ook heftig tegen zijn al te eenzijdige
aanval: de schrijver Gogolj vergeleek het westerse Christendom met de
ijverige Martha en het Oosten met Maria, die zich slechts met „het
enig noodzakelijke" bezig hield, en zo het beste deel verkoos. Maar de
Slavophielen deden meer: zij zochten bewijzen voor hun stelling, dat
het Russische volk de oude christelijke leer beter had bewaard dan het
vermaterializeerde Westen. Er groeit een intense belangstelling voor
Ruslands verleden: oude volksliederen, verhalen en sprookjes, heiligenlevens en kronieken worden verzameld en uitgegeven. Er verschijnen
wetenschappelijke studies over de oudste geschiedenis en over de historische monumenten: de kathedralen en kloosters met hun beroemde ikonen. Tsjaadajews bewering: „wij hebben geen verleden" wordt schitterend gelogenstraft. Nog één stap verder en men komt uit bij Dostojewskij; van een minderwaardigheidscomplex vervalt men in het tegendeel: de Rus is van nature Christen en betekent niet minder, maar veel
meer dan de' Europeaan! Rusland, de slapende reus, is ontwaakt, en zie
nu maar eens, wat hij met zijn kracht zal doen. De Orthodoxie, die tot
nog toe tot één land beperkt bleef, is bestemd om aan de hele wereld de
„Russische Christus" te verkondigen.
Intussen zijn ook deze woorden weer verklonken, maar de vraag
naar de verhouding Rusland-Europa, oosters en westers Christendom
is nog even brandend actueel als honderd jaar geleden. Sovjet-Rusland
heeft de lessen van het Westen ter harte genomen en bouwt nu een
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haald, hoe ze de rijken en machtigen der aarde zonder vrees op hun
fouten wezen: van serviele vleierij is hier geen spoor. Toch ging hun
naastenliefde nooit zover, dat zij zich actief in de wereld begaven: tot
ziekenverpleging, onderwijs en opvoeding voelden zij zich niet aangetrokken en alles, wat wij onder „sociaal werk" en „apostolaat"
verstaan is vreemd aan hun traditie en wordt eerder als belemmering
gezien voor de ziel dan als hulpmiddel.
Na de vijftiende eeuw echter begint de fatale scheiding tussen de
leerlingen van Sergius. Een groep zet zijn mystieke traditie voort in de
bossen van het Noorden, de anderen, onder leiding van Joseph Wolotsldj, worden de steunpilaren van de Moskouse vorsten bij de vorming
van een autocratische staat. Hun religieus leven wordt gekenmerkt
door een scrupuleuze angst voor God en een nauwlettende zorg om alle
regels te onderhouden. Uit deze school kwamen weinig heiligen voort,
maar veel bisschoppen en hoogwaardigheidsbekleders, die met hun
geest de kerk doortrokken. In de zestiende eeuw ontbrandde tussen
beide partijen een felle strijd; de aanhangers van Joseph wonnen het
pleit. Sindsdien bleef de invloed van Sergius alleen in de kloosters van
het Noorden nog doorwerken, maar van invloed op de maatschappij
was geen sprake meer. De officiële kerk wordt steeds meer een instrument in de handen van de Tsaar, en raakt verstard in formalisme. Zo
kan men ook het ontstaan van het z.g. Raskol, de Scheuring begrijpen
in de zeventiende eeuw. De z.g. Oud-Gelovigen kwamen in verzet
tegen kleine veranderingen in uiterlijke cultus-handelingen, door patriarch Nikon ingevoerd. De sombere profetenfiguur van Awwakoem,
Nikons tegenstander, vindt hier zijn plaats.
Hij heeft zijn leven zelf beschreven, en het is een van de meest
karakteristieke documenten van het oude Rusland vol van een dreigende, oudtestamentische vroomheid.
Pas op het einde van de achttiende eeuw hervindt men weer het
mystieke ideaal: grote invloed ging uit van Païsius, een monnik, die
naar de berg Athos ging om daar het contemplatieve leven in zijn
zuivere vorm weer te leren kennen. Hij knoopte direct aan bij de
tradities van de monniken uit de eerste tijden en bezielde zelf weer een
grote schare leerlingen. De meest bekende van hen is Seraphim van
Sarow uit het begin der vorige eeuw, die van heinde en verre als
„starjets" door het volk vereerd werd. Een van zijn uitspraken luidde:
„Verwerf de innerlijke vrede en duizenden zielen om je heen zullen
gered worden". Om de betekenis van zo'n figuur te begrijpen hoeft
men slechts te denken aan de beschrijving van vader Zosima uit Dostojewskij's: „De Gebroeders Karamazow". Behalve het klooster van
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Sarow speelde ook het klooster van Optina een grote rol in het Russische geestesleven van de vorige eeuw. Hier vonden de Slavophielen
hun geestelijk centrum, hier vertoefden de schrijvers Gogolj, Dostojewskij, Leontjew en Solowjow, tot het getij van de revolutie alles
overspoelde.
Naast dit type van de verstorven monnik onderscheidt E. Behr-Sigel
nog een ander ideaal: de „dulder", vaak de „dulder van een gewelddadige dood". Men moet hier niet denken aan martelaren, want het
gaat niet om een geloofsgetuigenis. De heilige prinsen Boris en Gleb
( elfde eeuw) , de meest karakteristieke vertegenwoordigers, werden
vermoord door hun oudere broer, die zeker wilde zijn van de alleenheerschappij. In hun levensbeschrijvingen wordt hun doodsangst volkomen menselijk beschreven, alle „heroïek" ontbreekt. Er is hier dus
sprake van meestal jong-gestorven mensen, die in de wereld de heiligheid bereikten, maar ---- dit is opnieuw typerend voor het karakter van
het Russische volk ^-- niet door veel te „doen", maar door veel te
„dulden". Men zou kunnen zeggen, dat het leven in Rusland op zich
zelf al zo moeilijk was, dat men al zijn krachten nodig had om het
geduldig te ondergaan. In de strijd tegen de Tartaren vielen vele
vorsten als verdedigers van hun vaderland: als heiligen worden onder
hen doorgaans weer niet diegenen vereerd, die als overwinnaars uit de
strijd terugkeerden, maar juist zij, die een ongelijke, vaak hopeloze
strijd niet ontweken en zo hun leven gaven voor hun volk. Uit later
tijd dateert het verhaal van een zekere Basilius, in dienst bij een koopman, die nog als jongen door zijn meester wordt gedood, omdat men
hem ten onrechte van diefstal verdenkt.
Het is niet zo moeilijk om ook van deze heiligen de sporen terug te
vinden in het werk van Dostojewskij, de schrijver, die zo'n grote liefde
had voor het gelovige Russische volk. Ook al is zijn interpretatie vaak
te persoonlijk gekleurd, toch heeft hij een zuiver gevoel gehad voor het
religieuze ideaal van de Orthodoxie. Naast de onvergetelijke starjetsfiguren van Tychon uit „Demonen" en Zosima uit „De Gebroeders
Karamazow", schiep hij ook personen, voor wie het leven op zich zelf
al een marteling was, alleen te verdragen in een voortdurend en bewust
,,dulden". Bij hem zijn het in hoofdzaak jonge meisjes, die in hun
„weerloosheid" de prooi worden van de wreedheid en de wellust van de
man. Zij allen dragen dezelfde naam: Sonja uit „Misdaad en Straf",
Sonja, de moeder van de „Half volwassene" en Sonja, de moeder van
Aljosja Karamazow. Zij allen hebben in de beschrijving van Dostojewskij een aureool gekregen. Door hun geduld in hopeloze situaties,
hun overgave aan pijn, ellende en vernedering zijn zij verwant met die
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grote „dulders", waarin het Russische volk het teken van Gods uitverkiezing zag, omdat zij deel hadden aan het lijden van Christus.
Als derde en laatste groep worden de „dwazen-om-Christus" genoemd, die als pelgrims en bedelaars door het land zwierven, door
iedereen gesmaad en geminacht, maar met God verenigd in een voortdurend en vurig mystiek gebed. Zij verwierpen alle aardse wijsheid om
zo de hemelse wijsheid te winnen, want „het dwaze van God is wijzer
dan de mensen". Zij waren er in alle eeuwen, het grootste aantal vindt
men echter in de vijftiende en zestiende eeuw. Bij het volk stonden zij
in hoog aanzien, maar hun levensbeschrijvingen zijn vaak onvolledig,
vooral wanneer zij met woord of daad ingingen tegen de vertegenwoordigers van de kerk. Het is ook moeilijk de echte heiligheid te onderscheiden van die gevallen, waar we alleen maar te doen hebben met
mensen, die ziekelijke afwijkingen vertonen. Uit de negentiende eeuw
hebben we een merkwaardig getuigenis in het anonyme verhaal van een
pelgrim, die zijn eigen omzwervingen uitvoerig beschrijft. Het is door
Benoit du Moustier in het Nederlands vertaald onder de titel: „Zwerver
Christi".
Ook in Dostojewskij's romans vindt men ze terug: de pelgrim Makár
uit de „Half-volwassene". In zekere zin zou men ook vorst Mysjkin uit
„De Idioot" er toe kunnen rekenen. In dit boek deed Dostojewskij een
poging een positieve held uit te beelden, maar hij ging hierbij nog te
veel uit van zijn eigen teleurgestelde romantische jeugd-idealen. Vorst
Mysjkin is een dromer, die nog de onschuld en de zuiverheid bezit van
de eerste mensen. Hij is een kind, hij heeft de herinnering aan het
verloren paradijs bewaard, maar de weg er heen, de weg van de christelijke verlossing van zonde en schuld, kent hij niet. Veel dichter bij het
volkse type staat de pelgrim Makár: dit is geen dromer, maar een man,
die door het leven geslagen en niet gebroken werd. Evenals de held uit
de „Zwerver Christi" kiest hij dit pelgrimsleven als middel om onophoudelijk het gebed te beoefenen. En in deze volkomen onthechting aan
het aardse bereikt hij een paradijselijke vreugde en eenvoud, die niet
meer verstoord kunnen worden door de listen en de lagen van de
mensen om hem heen.
Zelfs bij een vluchtige kennismaking met deze Russische heiligen
moeten we wel inzien, dat de verschillen tussen Oost en West niet zo
diep zijn, als het op het eerste gezicht wel lijkt. Over het algemeen
vertonen de Russische heiligen een meer middeleeuws karakter. Maar
het humanisme, waardoor velen van onze heiligen gekenmerkt worden,
is slechts een bijkomstigheid, die soms ten onrechte als essentieel wordt
beschouwd. Want niet het uiterlijke kader, waarin zich hun leven
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voltrekt, is van belang: de enige maatstaf is slechts de zuiverheid van
hun liefde tot God, hetzij ze deze nu alleen in de stilte van de contem
platie of ook actief beleven. Men zou trouwens gemakkelijk westerse
heiligen, zelfs uit de laatste eeuw, kunnen noemen, die volkomen bij
deze Russische mentaliteit passen: een Charles de Foucauld in zijn
dwaasheid-om-Christus en pelgrimschap, een kleine Theresia met haar
bewuste wil om het leven te dulden zonder weerstand te bieden, met
haar devies: „ne rien demander, ne rien ref user", en vooral een Maria
Goretti met haar gewelddadige dood, een pastoor van Ars ten slotte,
die door de menigte bestormd werd als een Russische starjets.
Wel zouden we kunnen vragen: is deze grote neiging tot passiviteit
en beschouwing, die zo duidelijk bij al deze figuren naar voren komt,
eigenlijk niet een aangeboren eigenschap van het Russische volk, die nu
maar even tot christelijke deugd wordt opgevijzeld? Ik geloof, dat de
vraag, zo gesteld, niet helemaal eerlijk is. Met evenveel recht zouden
de Russen ons dan kunnen verwijten, dat wij onze aangeboren activiteit, onze zin voor practische, sociale hulp en missionering al te gemakkelijk voor christelijke deugden verslijten. De kern ligt dieper: het
Christendom bouwt voort op de natuurlijke eigenschappen van een
volk: het tast het karakter van een mens niet aan, maar hervormt zijn
innerlijk door de genade en heft zo zijn daden op een hoger plan.
Ditzelfde geldt voor oosters en westers Christendom in zijn zuiverste
en meest authentieke vormen. Er is geen wezenlijk onderscheid, eerder
een verschil in uiterlijke verschijning, bepaald door landaard, cultureel
of sociaal milieu en ontwikkeling.
Wij mogen ons echter niet door al die bijkomstigheden laten afschrikken, want zoals C. Bouman reeds schreef in zijn: „De Breuk
tussen Oost en West":
„Deze breuk is een historisch, misschien nog meer een psychologisch
feit. Het heeft enkele individuele trekken van oosterse en westerse
Christenheid verscherpt tot onderling wantrouwen en afkeer. Als we
deze trekken echter goed beschouwen, moeten we tot de conclusie
komen, dat een christelijke liefde in staat zal zijn dit wantrouwen te
overwinnen".

PHILOSOPHISCHE KRONIEK

Thomistische Literatuur
door F. DE RAEDEMAEKER S.J.

I. Nieuwe uitgaven
EDERT ons vorig thomistisch literatuuroverzicht 1 ) heeft de uitgeversmaatschappij Marietti te Turijn-Rome een begin gemaakt met
een nieuwe voor het algemeen gebruik bestemde uitgave van de volledige werken van S. Thomas van Aquino. Terwijl de Dominikanen van
San Sabina sedert 1882 de critische, monumentale maar moeilijk te
bereiken en weinig handelbare „editio leonina" langzaam voortzetten,
komt nu te Turijn in vlug tempo de negende uitgave van Thomas'
volledige werken van de pers. Reeds in 1948 publiceerde Marietti een
handige uitgave van de Summa theologica volgens de Leonina (verzorgd door Clem. St. Suermondt) en de Tafels of Indices, naar het
laatst verschenen deel (XVI) van dezelfde Leonina. Hier volgt de lijst
van de Thomas-teksten, die in de laatste jaren bij Marietti zijn verschenen:
Quaestiones Disputatae I de veritate (R. Spiazzi) , 1949.
Quaestiones Disputatae II de potentia, de anima, de spiritualibus creaturis, de unione
Verbi Incarnati, de malo, de virtutibus in communi, de caritate, de correctione
fraterna, de spe, de virtutibus cardinalibus (P. Barzi e.a.) , 1949.
Quaestiones quodlibetales (R. Spiazzi) , 1949.
In decem libros ethicorum Aristotelis ad Nichomacheum (R. Spiazzi) , 1949.
In Aristotelis libros de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia (R. Spiazzi) ,
1949.
In Aristoteles librum de anima (A. Pirotta) , 1948.
In duodecim libros metaphysicorum Aristotelis (M. R. Cathala-F. R. Spiazzi) , 1950.
In librum beati Dionysii de Divinis Nominibus (C. Pera) , 1950.
De ente et essentia.
De regimine principum et de regimine Iudoeorum (J. Mathis) , 1948.
'

Te Parijs, bij Lethielleux werden intussen de philosophische opuscula
of kleinere werken insgelijks in het latijn door J. Perrier 9) uitgegeven.
Onder deze opuscula zijn er zeer belangrijke als: de ente et essentia, de
,unitate intellectus, de regimine principum.
Deze nieuwe uitgaven zijn over het algemeen niet zoals de Leonina
strict-critische edities. Meestal werd de tekst gebaseerd op de beste
oudste drukken en op enkele uitgekozen handschriften. Ze zijn voor het
gewoon wetenschappelijk gebruik bestemd en behoudens kleine af wij 1) K.C.T. Streven, 3 (1949-50) II, pp. 516-529.

2) Perrier J., S. Thomae Aquinatis Opuscula omnia necnon Opera minors. I
,opuscula philosophica, 1949.
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kingen volkomen betrouwbaar. Voor wie zich een thomistische bibliotheek wil aanschaffen, komen deze uitgaven op de allereerste plaats in
aanmerking.
Wie zich mocht verwonderen over het trage vorderen van de Leonina
zal zich rekenschap kunnen geven van het reusachtig voorbereidend
werk, dat voor een volledig critische tekst, gebaseerd op al de handschriften, wordt vereist, indien hij de twee eerste deeltjes van de Textus
philosophici Friburgenses even ter hand wil nemen. Het eerste, reeds in
1948 verschenen is een critische uitgave van de 5e en 6e quaestie van
het commentaar van S. Thomas op het boek van Boethius over de
H. Drievuldigheid (In librum Boethii de Trinitate). Hier hebben we
ongetwijfeld de authentieke tekst, daar het eigenhandig manuscript
(autograaf ) van S. Thomas nog bestaat. Deze twee quaesties, hoogst
waarschijnlijk ca. 1257 te Parijs geschreven, behoren tot de jeugdwerken van S. Thomas. Zij bevatten een uiterst belangrijke uiteenzetting over zijn wetenschapsleer.
In dezelfde reeks verscheen de critische uitgave van een ander
jeugdwerk van S. Thomas, het eerste misschien dat hij heeft geschreven, nl. het opusculum De Principiis Naturae ( Over de beginselen der
natuur) . Het bevat een korte verhandeling over de vier oorzaken ( de
materiële, de formele, de werkende oorzaken en de doeloorzaak) en een
korte schets van de analogieleer. Voor iemand die een allereerste
initiatie zoekt in de aristotelico-thomistische metaphysische denkwijze
is dit kleine werkje (een twaalftal bladzijden druks) zeer aan te raden.
In de reeks publicaties van de Stanford University (U.S.A.) verscheen in royale uitvoering voor de eerste maal een middel-hoogduitse vertaling samen met de latijnse tekst van sommige passages
van de Summa theologiae en van enkele andere werken van S. Thomas,
volgens een handschrift ( Codex H.B. III 32 van de Landesbibliothek
van Stuttgart) waarop Grabmann reeds de aandacht had gevestigd
(Mittelalterliches Geistesleben I, pp. 432-439) 3 ) . Deze wetenschappelijke uitgave is van groot belang voor de semantiek en de taalkunde van
het middeleeuws duits.

II. Inleidende werken
Onder de talrijke Inleidingen tot het oeuvre van S. Thomas zal het
kapitale werk van P. Chenu 4 ) een zeer bijzondere plaats blijven innemen. Het is de neerslag van twintig jaar professoraat in de thomistische
theologie, de rijpe vrucht van een met volledige overgave en liefde zich
indenken en inleven in de geesteswereld van de Aquinaat. Men moet
3) Middle High German Translation of the Summa Theologica by Thomas Aquinas, edited by Bayard Quincy Morgan and Friedrich Wilhelm Strothmann (Stanford

University Publications. University Series, Language and Literature vol. VIII, 1) . r
Stanford (Calif.), 1950, 400 pp., 5 S.
4) M. D. Chenu, Introduction a rétude de Saint Thomas d'Aquin (Université de
Montréal. Publications de 1'Institut d'Etudes Médiévales, XI). r Vrin, Parijs, 306 pp.
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Augustinus, wiens onvoldoende conceptuele uitrusting hij anderzijds zo
scherp aanvoelde. Hij beriep zich zowel op Aristoteles als op Augustinus, maar liet hen achter zich in een persoonlijke stoute poging om de
waarheid in haar zuiverheid te vatten. „Aristote et Augustin, zegt de
schrijver pregnant, revivent vraiment en Thomas d'Aquin qui, a travers
Aristote et Augustin adhère à l'intemporelle vérité" (131) .
Het tweede gedeelte van dit boek, getiteld Les Oeuvres, bevat een
korte technische inleiding tot de verschillende werken van S. Thomas:
de commentaren op Aristoteles, op de Bijbel, op de Sententiae van
Lombardus en op Boethius, de Quaestiones disputatae, de Summa
contra gentiles, de Summa theologica en de opuscula. Trouw aan zijn
bedoelingen, geeft de schrijver geen korte inhoud van deze werken,
maar enkele aanwijzingen over hun chronologische volgorde, over hun
betekenis in het gehele oeuvre, soms over de algemene interpretatiebeginselen. Dit tweede deel, hoe uitstekend ook, maakt toch de recente
uitgave van Grabmanns Die Werke von Th. v. Aq. niet overbodig.
Chenu is een theoloog, die de gedachte van S. Thomas heeft doorvorst;
Grabmann was een meester van de thomistische Forschung, waaraan
Chenu schatplichtig is voor alles wat betreft de chronologie, de authenticiteit en de andere meer uiterlijke aspecten van het thomisme. Hiermee
wordt niet bedoeld, dat Grabmann ook geen eigen visie heeft op het
denken zelf van S. Thomas.
Op elk hoofdstuk van het boek volgen korte „Notes de travail",
waarin de weg wordt gewezen voor verdere persoonlijke studie van
S. Thomas' werken.
Voor zover wij zelf in contact zijn met die werken kunnen we de
opvattingen van de schrijver slechts onderschrijven. Op een enkel
bijkomstig punt zijn we een andere mening toegedaan. Handelend over
de strict objectieve, wetenschappelijke en abstracte schrijftrant van S.
Thomas poneert de schrijver de volgende absolute affirmatie: „Et nous
ne trouvons aucun reflet du monde extérieur dans lequel il vivait" (p.
131 ) . Het is gevaarlijk om bij S. Thomas te spreken over „nooit" of
„altijd" of „geen enkel". In de I/II, 96e quaestie, 6e artikel, wordt de
vraag gesteld, of een onderdaan soms tegen de positieve wet mag
handelen. S. Thomas antwoordt affirmatief, en na zijn argument te
hebben uiteengezet geeft hij het volgende voorbeeld: „Gesteld, dat in
een belegerde stad een wet wordt uitgevaardigd, dat de stadspoorten
moeten gesloten blijven, dan is dit over het algemeen nuttig voor de
algemene veiligheid. Nochtans indien het geval zich voordoet, dat de
vijand enige burgers achtervolgt, die voor het behoud van de stad nodig
zijn, dan ware het voor de stad zeer nadelig, als voor hen de poorten
niet werden geopend, en bijgevolg in een dergelijk geval moeten ze
geopend worden, ook tegen de wet in, opdat het algemeen nut worde
verzekerd, dat door de wetgever was bedoeld". Hoe dikwijls zal de
H. Thomas, in de onrustige middeleeuwen het hebben meegemaakt, dat
de zware poorten van Parijs niet alleen 's nachts maar ook overdag uit
vrees voor een of andere soldatenbende gesloten en gegrendeld wer
den? Aan de uiterste rand van het thomistisch denken zijn er nog wel
meer dergelijke versierselen van uitgesproken middeleeuwse trant. Ze
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zijn overigens te schaars om het boven-- en buitentijdelijk karakter, dat
P. Chenu terecht aan het thomisme toekent, te kort te doen.
Speciale inleidingen op de Summa Theologiae, het voornaamste werk
van S. Thomas, zijn het duitse werk van Prof. Erni en het latijnse van
Q. M. Paris.
In vier deeltjes geeft Prof. Erni, van de Universiteit van Luzern, een
samenvatting van de hele Summa theologica 5 ). Artikel voor artikel
slechts enkele werden overgeslagen) wordt zeer kort weergegeven, en
vooral de samenhang van de artikelen en de kwesties wordt ook typographisch onderstreept. In een korte inleiding schetst Dr Otwin Spiess
de ontwikkeling van de middeleeuwse theologische literatuur tot aan
Thomas; daarna geeft hij het bouwplan van de hele Summa en wijst op
de bronnen, die de Aquinaat heeft gebruikt bij de samenstelling van
zijn voornaamste werk. Deze inleiding wordt besloten met een beknopte
literatuuropgave, die de studie van de Summa in haar geheel en in elk
harer onderdelen kan vergemakkelijken.
Deze voortreffelijke algemene inleiding tot de Summa vervangt het
bekende boek van A. Portmann, Das System der theologischen Summa
des H. Thomas von Aquin, dat voor het eerst in 1885 ook te Luzern
werd uitgegeven en in 1903 een herdruk beleefde. Prof. Erni heeft een
geheel nieuw boek geschreven, dat beter dan zijn voorganger aan
hetzelfde doel beantwoordt: theologiestudenten en ontwikkelde leken in
de studie van de Summa binnen te leiden.
(

Met hetzelfde doel schreef Q. M. Paris O.P. zijn latijnse Synopsis
van de Summa 6 ) . Hij geeft voor elk artikel de tekst van het probleem,
het positief of negatief antwoord en een samenvatting van de redenen
die S. Thomas in het „corpus articuli" uiteenzet. Waar het nodig blijkt,
voegt de auteur er een „notandum" bij. Zulk een Synopsis kan zeer
nuttig zijn hetzij als handleiding voor de beginneling, hetzij als naslagwerk voor wie reeds met het werk van S. Thomas vertrouwd is.
Als hulpmiddel tot de studie van het thomisme heeft tenslotte Paul
Wyser ons in de reeks Bibliographische Ein f iihrungen in das Studium
der Philosophie een uitstekend dubbelnummer (13/14 ) gegeven over de
thomistische philosophische (niet theologische) bibliographie 7 ) . Het is
een voortreffelijk hulpmiddel bij de studie van het thomisme. Wyser
heeft hier de meest markante recente publicaties bijeengebracht en
onder drie hoofden systematisch gerangschikt: 1. Hulpmiddelen en
verzamelwerken, 2. Leven en werk, 3. Philosophie. Door een gemakkelijk numeroteringssysteem werd het mogelijk naar een zeer groot aantal
boeken en tijdschriftartikelen te verwijzen. Een onmisbare aanwinst
voor ieder, die zich in de Thomasstudie wil verdiepen.
5) Raymund Erni, Die .Theologische Summel des Thomas von Aquin in ihrem
Grundbau. — 4 delen. Verlag Riber 6 Cie, Luzern, 1948, 206-216-173 en 316 pp.
6) Q. M. Paris, Synopsis totius Summae theologiae S. Thomae.
3 din. Neapoli,
1950.
7) Paul Wyser, Bibliographische Einf uhrungen in das Studium der Philosophie,
13114:Thomas von Aquin.
A. Francke-Verlag, Bern, 1950, 78 pp.
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kennis niet alleen uitgaat van een zintuigelijke ervaring — dat nemen
ook de phenomenologen over het algemeen aan — maar dat in heel het
verloop van de kennis steeds het zintuigelijke meespreekt, zodat we niet
kunnen zeggen, dat we ooit de reine intelligibele wezenheden op zichzelf en rechtstreeks aanschouwen. Nu is de grondstelling van de
phenomenologie, van Husserl althans, dat wij wel een „Wesensschau"
hebben, een directe kennis van de essenties, en dat wij de concrete
zintuigelijke ervaring „tussen haakjes kunnen zetten", zonder dat de
wezenskennis daardoor minder objectief wordt. In feite is Husserl in
zijn latere werken van deze Wesensschau afgegleden naar het idealisme: het „transcendentale ik" zou tenslotte de bron zijn van deze zuivere
wezenheden. Edith Stein tracht de Wesensschau van Husserl zo met
het thomisme te verbinden, dat het gevaar voor het idealisme geweerd
wordt. Om deze verbinding tot stand te brengen, moeten sommige
thomistische stellingen gewijzigd worden, en voor wie enige kennis
bezit van de phenomenologie en van het thomisme is het een passionerend schouwspel, te zien, hoe deze zo verschillende gedachtenmassa's
naar elkaar worden toegeschoven. Specialisten zullen moeten uitmaken
in hoeverre E. Stein in haar poging is geslaagd, maar zeker is het, dat
geen enkele poging, om het thomisme met de phenomenologie te confronteren, met dit boek kan worden vergeleken.
Over de natuurlijke Godsteer van S. Thomas verschenen sedert ons
laatste overzicht drie belangrijke werken.
Het boek van P. Garrigou-Lagrange Dieu, son existence et sa
nature 1 °) kan klassiek genoemd worden: het beleefde in 1950 zijn elfde
uitgave. Het is een stevig gebouwde theodicee gericht tegen het empirisme en het idealisme die beiden op het theologisch scepticisme uitlopen. De schrijver is een onvervaarde dialecticus, en meent zich geheel
te baseren op de authentieke gedachte van S. Thomas. Naar de mening
van velen en ook de onze is hij echter te rationalistisch aangelegd en
verwaarloost hij systematisch de schakeringen en de a.h.w. diepe intellectuele schroom, waarmee S. Thomas het Godsprobleem benadert. De
schrijver wil Gods bestaan bewijzen en Zijn attributen afleiden, als
gold het een object, dat door het redenerend verstand alleen, voorzien
van absoluut zekere princiepen „more geometrico" kan worden behandeld. Men heeft hem waarschijnlijk er op attent gemaakt, dat de
„wegen" van S. Thomas en heel zijn metaphysiek niet met dat soort
rationalisme zijn overeen te brengen, en dat, zoals de Encycliek Humani
Generis zegt „de Doctor communis (S. Thomas) leert, dat het verstand
de hogere waarden (bona) van de natuurlijke of bovennatuurlijke
morele orde enigszins kan waarnemen (percipere) voor zover het in de
ziel een zekere af f ective „connaturalitas" met deze waarden ervaart
(experiatur) ; deze connaturele kennis kan van natuurlijke oorsprong
zijn of door een genadegave toegevoegd". In een „avant-propos", op een
los blaadje in deze elfde uitgaven ingeschoven verklaart de schrijver
10 ) F. R. Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature.
Parijs, 2 dln, 11 de uitg., 1950, samen 896 pp.
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kortweg, dat hij aan de vorige editie niets heeft toe te voegen „car ces
questions n'ont pas fait de sérieux progrés ces derniers temps". Door
deze stugge houding verliest dit overigens soliede boek elk contact met
de hedendaagse literatuur over God. Dat deze literatuur niets nieuws
heeft gebracht, lijkt ons een niet verantwoorde uitlating.
Het nieuwe latijnse tractaat in twee delen over God van de Abt van
Averbode R. D. Em. Gisquiere 11 ) zoekt daarentegen meer contact met
de moderne problematiek. Het is volgens het klassieke schema opgebouwd: een tractaat over het bestaan van God, gevolgd door de stellingen over Gods natuur en Gods eigenschappen, over zijn immanente
akten en tenslotte over zijn handelingen naar buiten. Het is een
uitgebreide cursus met uitstekende kwaliteiten. De problemen worden
zeer methodisch behandeld, de status quaestionis brengt de lezer uitvoerig op de hoogte van de actuele stellingen en discussies. In de
voetnota's vindt men een zeer rijke bibliographie en talrijke goedgekozen citaten (in verschillende talen) in de tekst, brengen in onmiddellijk contact met de meest bekende voorstanders van de verschillende
meningen.
De schrijver verdedigt de traditionele thomistische stellingen, en
waar een controverse de thomisten verdeelt kiest hij doorgaans beslist
positie. In de prima via verzaakt hij aan de locale beweging als uitgangspunt; hij verwerpt het argument uit de possibilia en de eeuwige
waarheden; alsook de apodictische waarde van het eudemonologisch en
het deontologisch argument. De natuur van God ziet hij terecht en
geheel thomistisch in het ipsum Esse; op minder gelukkige wijze, naar
onze mening, weerlegt hij het pantheïsme van uit de zuivere akt en zijn
onveranderlijkheid, en niet, zoals Thomas, onmiddellijk uit zijn enkelvoudigheid; met een zeer vaste metaphysische consequentie verdedigt
hij de thomistische stelling, dat een „creatio ab aeterno" voor de
zuivere rede mogelijk is; hij verdedigt Gods kennis van de futura
contingentia, en in het dispuut over de concursus divinus verwerpt hij
beslist de praemotio physica; de manier, waarop de goddelijke natuur
het middel is voor de kennis van de futuribilia kan, zo meent hij o.i.
terecht, door het menselijk verstand niet worden gekend.
Dit tractaat bezit niet de dialectische gedrongenheid van het hiervoor
besproken boek, maar het overtreft het in soepelheid en in rijkdom aan
informatie.
In het werk van Amadeo Silva-Tarouca 12 ) vroeger hoogleraar te
Weenen, Praxis und Theorie des Gottesbeweises horen we een nieuw
geluid. De schrijver wil zich kennelijk distantiëren van de natuurlijke
Godsleer, zoals die in de klassieke thomistische handboeken wordt
uiteengezet. Zij is hem niet existentieel genoeg, te levensvreemd en te
,

11) Rev. D. Emmanuel Gisquiere, Deus Dominus, Praelectiones Theodiceae. Vol. I:
De Dei existentia, de Dei essentia et attributis entitativis; Vol. II: De divinis operationibus.
Beauchesne, Parijs, 1950, 495 en 511 pp.
12) Amadeo Silva-Tarouca, Praxis and Theorie des Gottesbeweises. , . Wien,
—

1950, 210 pp.
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schools-abstract. Tegenover de problematiek van het goddeloos existentialisme moet de moderne God-erkennende denker een radicaal
existentiële houding aannemen, en zijn argumenten tenslotte baseren,
niet op abstracte princiepen, maar op een realiteits- of zijnservaring.
Zo alleen komt men tot een verantwoord Godverbonden existentialisme
en keert men terug tot het authentieke, eeuwige thomisme. Meteen
wordt het goddeloos existentialisme, door de correcte ontleding van de
existentie zelf in het hart getroffen. „Er is geen geworpen-zijn naar het
niets, indien er een God is", zegt de schrijver terecht (84 ) . Hij tracht
aan te tonen, dat de dingen en de mens, door te zijn d.i. door hun
existentie het concreet-reële bewijs zijn van het Godsbestaan. Elk zijnde
( ook onze eigen existentie) , dat wij rechtstreeks kennen, kennen wij
als een creatuurlij k zijnde, dat in zijn concreet bestaan roept om het
Godsbestaan. Het menselijk verstand moet willen doordringen tot in de
diepste condities van elke existentie, en vooral van zijn eigen menselijke
existentie, om ; daarin de eis te lezen van een absolute bron van alle zijn.
Het metaphysisch oorzakelijkheidsbeginsel is geen abstract princiep,
dat we op een of ander veranderlijk gegeven toepassen om tot God op
te klimmen; het is die akt zelf, .waardoor wij in de existentie het
geschapen-zijn, het absolute afhankelijk zijn ontdekken. Ons (contingent) bestaan eist door zichzelf het Godsbestaan. Het bestaan van
God bewijzen kan tenslotte niet anders zijn, dan onze existentie ontleden, en haar existentieel-verwijzen-naar-een-zijnsbron in de vorm van
een geldige redenering voor het verstand laten verschijnen. Maar deze
redenering ontleent haar laatste geldigheid aan het feit dat wij existeren
als geschapen wezens. De schrijver belooft ons in een tweede deel de
redenering volledig te ontwikkelen. In het hier besproken boek heeft hij
alleen de methologische grondslag willen leggen, waarop een existentieel Godsbewijs kan worden opgebouwd.
Het boek van Silva-Tarouca is ongetwijfeld de meest diepgaande tot
hiertoe beproefde confrontatie tussen het thomisme en het existentialisme (in zijn meest ophefmakende vormen) op het meest essentiële punt
waar beiden elkaar ontmoeten, om onmiddellijk in divergerende richting
uiteen te gaan: de contingentie of de facticiteit van de mens. Is de
mens contingent, dan eist hij als beginsel van zijn bestaan het Wezen
dat alleen op-zich-bestaat; is de mens daarentegen een loutere „f actici.teit", een zinloos „geworpen-zijn naar het niet", dan is elke weg naar
een transcendente God afgesneden. In het licht van dit dilemma krijgen
de klassieke Godsbewijzen een heel bijzonder reliëf, zoals ieder, die met
deze problematiek bekend is, onmiddellijk zal inzien.
Over het oorzakelijkheidsbeginsel verscheen een belangrijke synthetische studie van Prof. Dr J. van der Kooj 13 ) . Wie een helder en kloek
gebouwd overzicht wil lezen over de theorie der moderne thomistisch
georiënteerde scholastiek betreffende de oorzakelijkheid, zal in dit werk
zijn gading vinden. Na een korte, ietwat oppervlakkige inleiding over
13) Prof. Dr J. van der Kooj, Het oorzakelijkheidsbeginsel. —
Antwerpen, 1950, 228 pp.
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honderd andere vragen, die in dit boek aan de orde komen, zijn in de
praktijk zo ingewikkeld, dat de schrijver dikwijls het antwoord schuldig
blijft, en het laatste woord laat aan de deugd van wijsheid, die in vele
concrete gevallen een beslissing moet nemen. Over het algemeen is de
schrijver geneigd tot bezadigde oordelen, die de aristotelische middenweg volgen. Geheel deze sociologie beweegt zich overigens tussen twee
uitersten: enerzijds het collectivisme en anderzijds het liberalisme. Het
is een authentiek katholieke sociologie, maar naar onze mening is er in
die katholieke sociologie wel plaats voor een meer progressieve houding. Nochtans zouden we al een heel eind verder zijn, indien de
realiteit beantwoordde aan hetgeen de schrijver zegt b.v. over de ideale
verhoudingen van de privaateigendom.
Wie een eerste contact zoekt met enkele der voornaamste problemen
van de thomistische cosmologie en physica neme het kleine boekje ter
hand van J. de Tonquédec: Questions de cosmologie et de physique
chez Aristote et saint Thomas 15 ) . De schrijver behandelt drie hoofdstukken van de oude physica: het wereldbeeld, het licht en de maat.
Uit deze korte uiteenzettingen blijkt een grote vertrouwdheid met de
teksten van Aristoteles en der commentaren van S. Thomas, en een
buitengewoon vermogen, om soms ingewikkelde zaken door een glashelder betoog voor iedereen niet alleen verstaanbaar maar ook genietbaar te maken.
De eerste studie over het aristotelisch--thomistisch wereldbeeld is de
langste en de belangrijkste. Zij geeft een uiteenzetting van de leer over
de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) die de ondermaanse
wereld uitmaken en over het vijfde element ( quinta essential ) of de
aether, waarin de sterren en de planeten hun volmaakte cirkelvormige
bewegingen uitvoeren. Boven de zeven sferen der planeten, boven de
„eerste hemel" van Aristoteles, waaraan de sterren vastzitten, plaatst
S. Thomas met Ptolemaeos een negende hemel, zonder hemellichamen,
als oorzaak van de dag- en nachtbeweging. En boven deze negende
hemel komt dan verder nog het empyreum, waarin de lichamen van de
verrezenen verblijven. Dit wereldbeeld diende als omlijsting voor de
Divina Comedia van Dante en later voor de Lucifer van Vondel, die
zich in het empyreum afspeelt, nadat Copernicus en Galilei heel deze
astronomische constructie reeds principieel hadden te niet gedaan. Het
is een van de interessantste problemen van de philosophie, na te gaan,
hoe niettegenstaande de ruïne van het antieke en middeleeuwse wereldbeeld de metaphysische beginselen, die met Aristoteles uit de beweging
tot het bestaan van de Onbewogen Beweger besluiten, toch nog hun
volle betekenis bewaren.
In de theorie van het licht en van de kleuren, zoals we die vinden in
de De Anima (II, 7) en in de Sensu en Sensato van Aristoteles met de
commentaren van de Aquinaat, bewonderen we een diepgaande rationele analyse van deze physische phenomenen. De opvatting van het
licht als een zich voortzettende eigenschap herinnert aan de moderne
15) J. de Tonquédec, Q u estions
Vrin, Parijs, 128 pp.
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ondulatietheorie, en de theorie over de kleuren, die worden opgevat als
vertroebelde vormen van het kleurloze licht is verwant met de Farbenlehre van Goethe en wellicht met de phenomenologische kleurentheorie
van Conrad-Martius.
Het laatste hoofdstuk van dit boek handelt over de maat. In de
physica speelt de maat of „het middel waardoor de kwantiteit van een
ding wordt gekend" een beduidende rol. Maar bij Aristoteles en vooral
bij Thomas krijgt dit begrip onverwachte uitbreidingen in de kennisleer
en in de metaphysica, waar het verstand wordt „gemeten" door het
object en waar „God de maat is van alle dingen". Tegen Cajetanus en
P. Hoenen betoogt de schrijver dat de kwalitatieve veranderingen niet
strict kwantitatief kunnen gemeten worden.
Iv. Varia

We vermelden hier gaarne het werkje van I. Le Floc'h 16 ) , dat op
zijn beperkt gebied aan studerenden goede diensten kan bewijzen. In
deze brochure wordt op de Summa theologiae van S. Thomas een
classificatie volgens het decimaal stelsel toegepast. De classificatie
begint met drie tekens ( A.O.B.) waarin wetenschappen worden ondergebracht, die niet stelselmatig in de Summa worden behandeld: de
verschillende philosophische vakken (0), de apologetica en de nietchristelijke godsdiensten (A) , de Bijbel (C) . Met 10 begint dan de
indeling van het eerste deel van de Summa, die trouw wordt gevolgd
tot en met het Supplementum (90) . Na deze systematische indeling
vindt men in de brochure een corresponderende alphabetische lijst. Op
blz. 40 volgen enkele practische raadgevingen en wordt er op gewezen
dat de hier voorgestelde indeling de vrucht is van een veertig jaren
lange ervaring. Deze brochure kan zeer nuttig zijn als bescheiden hulpmiddel bij de intellectuele arbeid.
Wellicht zal het tenslotte onze lezers interesseren, te vernemen, dat
het leven van S. Thomas door een Engelse schrijver, Louis de Wohl, in
romanvorm werd uitgebeeld. „The quiet Light" 17 ) zoals het boek heet,
is een zeer leesbare roman, waarin de lezer niet veel over de thomistische philosophie verneemt, maar des te meer over de historische en
familiale omstandigheden, waarin de heilige heeft geleefd. De schrijver
heeft hier en daar de waarheid enig geweld aangedaan omwille van het
dichtwerk; maar alles samen genomen is het een sympathiek boek over
een man, wiens levensweg bitter weinig kansen biedt aan een romanschrijver.
.

16) Ivon Le Floc'h, Classification des notes d'après la Somme de Saint Thomas a
l'usage du clergé. r Québec, 1950, 56 pp.
17) Vertaald door C. van Eynden onder de titel Het Stille Licht. uitg. Nederlandse
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Sommige gezelschappen vertonen een grote stabiliteit, andere hebben
financieel en artistiek niet bevredigend gewerkt. Bij o.a. Comedia heeft
dit tot een massa-ontslag geleid, met name omdat dit gezelschap aan
het doublure-systeem een einde wilde maken. In de motivering hiervan
trof mij de opmerking: „Wij moesten vaak stukken in het programma
opnemen, die wij eigenlijk zelf niet wilden spelen".
Deze bekentenis kan ons bij ons overzicht een indeling aan de hand
doen, omdat bij de huidige stand van ons toneel de ene indeling zo goed
is als de andere. Een vaste lijn in het totale toneelbeeld te ontdekken is
immers een acrobatische toer, die zelfs voor een wereldvermaard trapéze-artist de nodige moeilijkheden zou meebrengen. De keuze der
stukken schijnt dikwijls geheel en al door het toeval bepaald te worden.
En ook ik had verschillende van de opgevoerde stukken gaarne gemist
en ben zodoende helaas niet in staat de optimistische verklaring van
Anatole France te onderschrijven, dat kritiek „de avonturen vertelt van
een ziel te midden van meesterwerken". De spiegel, die volgens Hamlet
het toneel aan de natuur moet voorhouden, zie ik graag helder en
onbeslagen. Te veel stukken treffen wij nog aan, die om verschillende
redenen niet aanvaardbaar zijn, door ongelukkige keuze of onvoldoende
rolbezetting geen repertoire kunnen houden, pathologische gevallen,
negatieve werken, die alleen verwording schilderen en niets opbeurends
of opbouwends bevatten, toneelspelen, even vervelend als imbeciel en
zonder enige positieve waarde. Het enige wat zij bewijzen is, dat
onbeduidendheid en verveling meer variaties toelaten, dan men misschien zou vermoeden.
Iemand kan van oordeel zijn, dat hij stukken uitvoerig moet bespreken, hoe slecht zij ook zijn, maar ik neem liever aan, dat het van weinig
smaak getuigt zijn goede smaak te tonen door een lange bespreking van
bêtises of aperte en verdiende mislukkingen. Waarbij ik er gaarne
rekening mee wil houden, dat vergissen menselijk is, het gelukken van
een stuk dikwijls niet te voorzien en de keuze van goede toneelwerken
zeer beperkt. En vooral medelijden wil hebben met de acteurs, die in het
avontuur worden betrokken zonder verantwoordelijk te zijn voor de
onnozelheid of de ellende, waarin zij verzeild zijn geraakt, maar vele en
grote talenten moeten verdoen aan gevallen, die deze talenten niet
waard zijn.
Bepaald onfris, volkomen onaanvaardbaar en geen verdere bespreking waard is Het verborgen vuur van John Steinbeck, door Comedia
opgevoerd. Een even onoplosbaar raadsel als het stuk zelf is ook de
keuze van het Amsterdams Toneelgezelschap, toen het Uilenspiegel
van Gunther Weissenborn op zijn repertoire nam, te meer omdat hierin
Kees van Iersel zijn debuut als regisseur heeft gemaakt en vele jongere
krachten van het gezelschap hierin zijn opgetreden. Met veel talent
hebben zij zich van een ondankbare en onmogelijke taak gekweten. Dit
van over onze Oostgrens aangewaaide onbeholpen product, pathetisch
en romantisch, vol vals sentiment en vage dromerij en vooral uitzonderlijk grof, doet zelfs geen poging om de vragen te beantwoorden, die
het opwerpt. De figuren, die erin optreden, zijn geen mensen en geen
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Het is jammer, dat de op zichzelf zo prijzenswaardige poging om een
oorspronkelijk Nederlands stuk op te voeren het Amsterdams Toneelgezelschap ertoe gebracht heeft Het gezicht in de spiegel van A. den
Hertog op zijn repertoire te nemen. Het is er ook weer spoedig van
verdwenen, want deze nogal vreemde en kinderachtige hocus-pocus
over het onderbewustzijn van een gekwelde schilder met complexen
bleek terecht niet in staat de laagstaande belangstelling voor onze
vaderlandse toneelschrijfkunst hoger op te voeren. Levend te midden
van een verzameling volstrekt onmogelijke wezens, bedrijft deze kunstenaar een moord. Met behulp van een psychiater moet nu worden
opgelost, hoe hij daartoe gekomen is, en wij worden uitgenodigd, dit
onderzoek mee te beleven. Dit blijkt echter een nogal hachelijke en
vooral vervelende onderneming en psychologisch een toestand ophelderen lijkt ook nog wel iets anders.
Is het te betreuren, dat deze zes stukken op onze programma's zijn
verschenen, zeer weinig succes heeft tot dusver ook een ander Nederlands stuk gehad, De dood van een rat, door jan de Hartog geschreven
en opgevoerd door de Nederlandse Comedie. Men kan inderdaad vele
bezwaren tegen dit werk inbrengen en sympathiek doet dit gesol met
een zieke, de wetenschap, philosophie, godsdienst, sensatie en griezeleffecten niet aan, maar de auteur, die het vak van de toneelschrijver
kent, weet dit alles zo goed te plaatsen, dat ondanks alle bezwaren het
stuk bijzonder boeiend is. Bovendien hebben regisseur en spelers de
kansen, die het werk hun biedt, dubbel en dwars benut. Francis
Ambrière noemt naar aanleiding van de Parijse opvoering deze vreemde
en onwerkelijke geschiedenis „confus et obscur pour une áme latine" en
ziet erin „les brumes de la dramaturgie nordique". Daarmee wijst hij
wel op de grote fout in dit stuk, een vaagheid en onduidelijkheid van
bedoeling, die irriterend werken. Zeker lijkt mij niet de bedoeling te
zijn geweest een satire te schrijven op de „mannen in het wit".
Blijft aan bijdragen van onze Nederlandse toneelschrijfkunst alleen
nog Nieuw land van Hans Tiemeyer, een eenvoudig en geslaagd stuk
van zuivere intentie ofschoon soms ook wat vaag. Het Nederlands
Volks Toneel gaf er een eerlijke en goed gespeelde voorstelling van.
Overigens blijft het vinden en opvoeren van werkelijk goede volksstukken voor en door dit gezelschap nog een onopgelost probleem. Met
Maria Stuart van Schiller heeft het ver boven zijn krachten gegrepen.
Behalve Het gezicht in de spiegel hebben ook andere psychologische
thrillers niet ontbroken. De Nederlandse Comedie heeft Noodhulp van
Mel Dinelli gespeeld, achter welke onschuldige titel een stuk schuil
gaat, dat in zeer knappe dialogen de kunst verstaat om een nachtmerrie
tot een steeds hogere climax op te voeren. Het publiek bleef vreemd
staan tegenover dit werk en had blijkbaar meer waardering voor de
uitzonderlijk goede prestaties van Mimi Boesnach en Henk van Ulsen
in de opvoering dan voor het geval zelf van de zielszieke jongen, die in
huis bij een vrouw van zeer goede wil haar allerlei angsten, kwellingen
en martelingen ondergaan doet.
Ook in Oom Harry van Thomas job, door de Haagse Comedie
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opgevoerd, wordt de geheimzinnigheid van de thriller grotendeels door
psychologie of door wat daarvoor moet doorgaan vervangen. Deze
Oom Harry is een even middelmatig man als het stuk dat zijn naam
draagt, maar bedrijft toch ondanks al zijn wat sukkelachtige vriendelijkheid een paar geraffineerd geconstrueerde moorden, die het ideaal van
„the perfect crime" aardig dicht benaderen.
Geen onbevredigend specimen in het genre is Wijlen Edwina Black
van W. Dinner en W. Morum, waarvan het Rotterdams Toneel een
goede opvoering verzorgd heeft. Het brengt de psychologie van degenen, die de misdaad hadden kunnen plegen, waarbij een erfenis, vergif,
geheime liefdesbetrekkingen en wederzijdse verdenking voor de nodige
spanning zorgen.
Volop een draak van-dik-hout-zaagt-men-planken is Het idool door
vader en zoon Pertwee en de opvoering, door Comedia van dit stuk
gegeven, heeft niet haar best gedaan dit er minder op te maken.
Luguber kabaal en grove effecten vullen de drie bedrijven. Het stuk een
thriller noemen doet onrecht aan dit genre.
Werkelijk geslaagde blijspelen te vinden blijft een moeilijke opgave.
Niet zeer blij doet aan Kapitein Carvallo van Denis Cannan, door de
Nederlandse Comedie in een uitstekende bezetting opgevoerd. Deze
soms zeer geestige en meermalen heel goedkope spot met alles laat met
zijn hinderlijk eigenwijs cynisme een wrange smaak achter. Vriendinnen van John van Druten bij de Haagse Comedie is onbelangrijk
maakwerk. De enige verdienste van het stuk met zijn magere inhoud en
dikwijls zwakke dialoog was, dat het Kathenka van der Werff een kans
heeft gegeven, die deze volop heeft weten te benutten. Mijn man heeft
complexen van Jean Bernard Luc, door het Vrije Toneel onder Cor
Ruys gebracht, is van zeer geringe kwaliteit.
Des te gelukkiger was de greep, die dit gezelschap deed met Meeuwen boven Sorrento van Hugh Hastings. Ofschoon de dramatische
spanning niet groot is, schildert dit pittige en levensechte marinestuk de
hartelijkheid, kameraadschap, humor en moeilijkheden van een aantal
zeer uiteenlopende, maar alle goed getekende karakters, en brengt het
mengsel van vrolijkheid, ernst, gevoelige trekjes en ontroering, dat voor
dit genre zo gewild is. Cor Ruys zelf had een groot aandeel in het
verdiende succes, maar ook de andere spelers droegen er allen toe bij
om de met zorg geregisseerde voorstelling van dit eenvoudige stuk tot
een modelvertoning te maken.
Vader thuis, door Howard Lindsay en Russel Crouse voor het toneel
bewerkt naar Clarence Day's amusante boeken of liever verzamelingen
van aardige schetsen, is tot dusver het in Amerika meest gespeelde
stuk. De ongevaarlijke en op slot van rekening goedaardige despoot,
waar het stuk naar heet, schijnt wel alle deugden en ondeugden te
bezitten, die men daar in het hoofd van een gezin graag ziet: een
zakenman, die hard werkt en graag zijn zin krijgt, zonder verbeelding
of zin voor humor, dol op zijn vrouw en kinderen. De vraag „Houdt
papa van mama?", die reeds zo dikwijls als grondslag voor komische
schetsen gediend heeft en waar ten slotte ook dit stuk vanuit gaat, is
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hier dan ook reeds zeer spoedig bevestigend te beantwoorden. Geen
wonder, dat deze goede huisvrouw haar bulderende en vloekende
echtgenoot gemakkelijk de baas is. Comedia heeft voor een genoegelijke voorstelling van dit stuk gezorgd, waarbij men het gesol met het
doopsel maar op de koop toe neemt, omdat aan de goede trouw van de
familie en zelfs van vader geen ogenblik kan warden getwijfeld.
Moeilijker is het onafgebroken badineren met dingen, die ernstig en
heilig zijn, te aanvaarden in De kinderen van Eduard, waaraan F.
Jackson, R. Bottemley en M. G. Sauvajon als schrijvers te pas zijn
gekomen en dat het Rotterdams Toneel op zijn repertoire heeft genomen. Dit vrolijke stuk is een aaneenreiging van amusante en absolute
nonsens en men kan zeggen, dat het te onbeduidend is om indecent te
zijn, maar wij zien bepaalde situaties toch niet gaarne met zoveel nadruk
een avond lang op het toneel gebracht. De opvoering was verzorgd en
zeer vlot. Zij had dan ook veel succes.
Blijven nog ter bespreking enkele meer belangrijke opvoeringen.
Vondel's Gijsbrecht van Aemstel heeft met Nieuwjaar wederom zijn
jaarlijks bezoek aan Amsterdam gebracht. De herhaling van de het
vorig jaar reeds boeiende voorstelling in van Dalsum's gewijzigde
opvatting heeft weinig nieuwe aspecten geopend. Verschillende zwakke
plekken waren verdwenen, de veranderingen in de bezetting zijn over
de gehele lijn verbeteringen gebleken, de toon van het geheel leek wat
meer ingehouden, Johan Schmitz was nu geheel ingeleefd in de titelrol
en vooral Elise Hoomans had als Badeloch aanzienlijk gewonnen. Zij
heeft haar rol nu naar het laatste bedrijf toe gespeeld met een kracht
en felheid, die hier een dramatisch hoogtepunt heeft geschapen.
Rotterdam en den Haag hebben diezelfde avond voor een herdenking
gezorgd van Bernard Shaw, 2 November van het vorig jaar overleden.
In een groot aantal stukken heeft deze vooral het toneel gebruikt om
zijn vele en dikwijls paradoxale ideeën te verspreiden. Voor alles
spreker, werd hij de grote propagandist van het probleemstuk. Eenzijdig en een vat vol tegenstrijdigheden tegelijk, noemde hij „een goed
stuk hetzelfde als een kerkdienst, een combinatie van liturgisch ritueel,
geloofsbelijdenis en preek" en definieerde een stuk toch ook als „alles
wat het publiek gedurende twee en een half uur op het toneel van een
schouwburg kan interesseren". Men kan de keuze van het Rotterdams
Toneel, dat Pygmalion gespeeld heeft, wat goedkoop noemen, maar het
blijft een vrolijk stuk, dat geschiedenis gemaakt heeft alleen al omdat in
dit werk voor het eerst „not bloody likely" de censuur is gepasseerd.
Het was een prettige opvoering en met Lily Bouwmeester als het
bloemenmeisje, dat tot een dame van de wereld moet worden omgeschapen, een reeds van te voren verzekerd succes. De Haagse Comedie
heeft een zeer goede voorstelling gegeven van Mevrouw Warren's
bedrijf met uitstekend spel van Fie Carelsen, Elisabeth Andersen èn
Paul Steenbergen. Chesterton heeft dit stuk de enige zuivere tragedie
genoemd, die Shaw heeft geschreven en zeker is het een van zijn meest
menselijke en natuurlijke werken. Tot deze opvoeringen is wat pover de
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weest, die erop heeft gewezen, dat vers en poëzie niet hetzelfde zijn.
Het eerste is een quaestie van vorm, de tweede van geest. Proza kan
stijgen tot poëtische hoogte en het is een misvatting, dat alleen woorden, die emotie en niet die actie uitdrukken, poëzie kunnen zijn en deze
zelfs een belemmering voor de actie wezen zou. Synge en de latere
werken van Drinkwater en Masefield, om mij tot Engeland te beperken,
zijn daar om dit te weerleggen. Zij hebben geen verzen geschreven,
maar een taal, geheel nieuw door individueel rhythme, harmonie en
woordmuziek.
Fry is op de eerste plaats vervoerend door zijn briljant dichterschap,
maar hij zal meer aan de gerechtvaardigde eis naar dramatische spanning moeten voldoen voor wij zijn stukken als meesterwerken kunnen
begroeten. Het werk van deze uiterst knappe taalvirtuoos is humoristisch, spitsvondig, grillig en vol onverwachte wendingen, wijsgerig,
verrassend en origineel, een poëtisch vuurwerk van geniale woordkunst
met een moeilijk te verwerken rijkdom aan prachtige beelden en geestige woordspelingen. Zeer substantieel is het waarschijnlijk niet en in
ieder geval is de boodschap, die de dichter met zijn werk wil brengen,
moeilijk te ontdekken. De taal overwoekert bij hem de spelwerkelijkheid
en door de dichterlijke vervoering, die de schrijver over al zijn personen
uitstort, houden deze dikwijls op personen te zijn. Het lijkt niet uitgesloten, dat dit toneel vooral een modeverschijnsel is. Maar misschien
heeft Fry met Eliot een sleutel gevonden zonder nog precies te weten
op welke deur deze past.
Van Fry's herfststuk Venus bespied, zijn tot dusver beste en rijpste
werk, dat als boodschap de opofferende liefde schijnt te moeten brengen, heeft de Haagse Comedie in een uitstekende vertaling van Bert
Voeten een voortreffelijke voorstelling gegeven. De uitmuntende regie
van Cees Laseur, die overal de juiste sfeer wist te treffen en het spel
van de hoofdrollen, vooral van Paul Steenbergen, Bob de Lange en
Elisabeth Andersen hebben de opvoering van dit waardevolle werk
gemaakt tot een avond uitzonderlijk toneel. Helaas kan hetzelfde niet
worden gezegd van de voorstelling, die het Amsterdams Toneelgezelschap gegeven heeft van Fry's van weemoed en hartstocht bruisend
lentestuk Gelieve de dame niet te verbranden. De regie was hier weinig
geslaagd en de keuze van de vertolkers niet erg gelukkig, terwijl
sommige rollen beslist onvoldoende bezet waren.
Een gracieus stuk toneel heeft ook de Nederlandse Comedie gebracht
door het opvoeren vol fleur en esprit van Jean Anouilh's Leocadia. Als
toneelschrijver staat deze dichter, wiens naam in ons land toch altijd
waarschijnlijk meer bekend is dan zijn werk, op een hoge en eenzame
plaats. In zijn handen wordt het charmante sprookje van de prins en
het ateliermeisje de geschiedenis van een jonge liefde in een zinledige
wereld. Tot in elk detail verzorgt deze geboren toneelschrijver zijn
werk, zijn stijl is briljant, dit stuk vol charmante onzin en sierlijke spot,
maar ook met vele wrange elementen. Hij drijft de spot met iedere vorm
van geluk en geeft nooit een kans aan de echte liefde. Het lijkt mij niet
uitgesloten, dat zijn laatste werk Colombe, al zijn de kritieken daarop
allesbehalve onverdeeld gunstig, nieuwe mogelijkheden opent. Anders
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moet oppassen is wel
OEZEER men met de slimme
H
gebleken uit de wijze, waarop Ridgway's vredesboodschap beantwoord werd. Deze begon op hoge toon: „Mij is medegedeeld, dat u een
Chinezen

bijeenkomst zoudt wensen ter bespreking van een wapenstilstand ... .
Wordt een dergelijke samenkomst werkelijk verlangd, dan zal ik een
datum noemen, waarop de vertegenwoordigers kunnen samenkomen. Ik
stel voor, dat een dergelijke bijeenkomst zou worden gehouden in de
haven van Wonsan aan boord van een. Deens hospitaalschip". In het
antwoord der tegenstanders, maarschalk Kim-il-Soeng en generaal
Peng-Ten-Hoeai, werd het initiatief tot onderhandelen op de hals van
Ridgway geschoven: ..Uw verklaring over vredesbesprekingen hebben
wij ontvangen". Het noemen van de datum ^-- 10 Juli — trok de vijand
aan zich die tevens verwierp te onderhandelen in het door de verbondenen bezette gebied en aan Kaesong, feitelijk in communistische handen,
de voorkeur gaf. Te meer, omdat Kaesong aan de 38ste breedtegraad
ligt, die „de militaire scheidingslijn" is. Theoretisch was dit juist, maar
practisch liep het front der U.N.O.-troepen van west naar oost, dwars
over deze lijn heen. Ridgway heeft geen aanstoot genomen aan deze
pogingen om het Chinees „gezicht" te redden. Na enige besprekingen
van formele aard kwamen de Noord-Koreanen met drie voorstellen
voor de dag: beëindiging van alle gevechten, terugtrekking der strijdkrachten van beide partijen op de 38ste breedtegraad en terugtrekking
der buitenlandse strijdkrachten uit Korea. Op het eerste voorstel antwoordde admiraal Joy, dat de gevechten niet konden afgebroken worden, tot men het over het „cease fire" eens was geworden en omtrent
het derde voorstel verklaarde hij, dat dit een politieke kwestie was, die
bij deze besprekingen uitgeschakeld moest blijven. Na herhaaldelijk
afgebroken conferenties werd men het eens over een compromisvoorstel, waarbij het terugtrekken der buitenlandse troepen tot „later"
werd uitgesteld. De agenda der conferentie beperkte zich derhalve tot
een bespreking over het vaststellen der demarcatie-lijn en over de te
treffen maatregelen tot het nakomen van de bestandsovereenkomst.
Deze besprekingen verliepen stroef en liepen gevaar afgebroken te
worden, omdat de neutraliteit van Kaesong door het binnenrukken van
communistische troepen geschonden was. Ridgway eiste zekerheid, dat
dergelijk optreden zich niet meer zou herhalen. Op dit punt kreeg hij
voldoening, maar omtrent de vaststelling van de demarcatielijn langs de
38ste breedtegraad of meer noordelijk, werd geen overeenstemming
bereikt. Eerst in de 26ste zitting werd ten einde raad het voorstel-Joy
aanvaard, dat een commissie van vier, twee uit elke delegatie, de
kwestie zou trachten op te lossen. De commissie kon weinig uitrichten,
omdat de tegenpartij een incident — een aanval van gealliëerde zijde op
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ken is. De linkervleugel van de Labour, vertegenwoordigd door de
afgetreden minister Bevan, heeft een brochure „One Way Only" verspreid, waarin het een fout wordt genoemd zoveel geld te besteden om
ons zelf tegen Rusland te verdedigen. Dergelijke gevoelens van verslapping deden zich ook elders en zelfs in de V. Staten voor. Op
„Independence-Day" (4 Juli) waarschuwde president Truman, dat de
wereld voor een lange periode van internationaal gevaar staat, ook al
zou er vrede in Korea komen. En drie weken later herhaalde Acheson
de presidentiële waarschuwing: „Of onze tegenstanders kirren als
duiven of grommen als beren, de bedreiging waar we ons tegenover
zien gesteld blijft dezelfde. Wij moeten een zodanige militaire sterkte
opbouwen, dat het volkomen duidelijk wordt, dat een militaire aanval
op ons geen succes zal hebben".
Met man en macht zijn de V. Staten hiervoor in het getouw. De
versterking van West-Europa en de versteviging van het Atlantisch.
Pact heeft gestadig voortgang. Maar het afweerfront mag geen scheuren vertonen. Vandaar dat de vrede met Japan, ondanks het verzet van
de Sovjet, tot stand moet komen. Om Australië en Nieuw-Zeeland
omtrent een vrij en souverein Japan gerust te stellen, sloten de V. St.
met deze mogendheden, buiten Engeland om, van welks gemenebest zij
lid zijn, een Pacific-Pact, waarbij een aanval op een der partijen een
gevaar voor de andere ondertekenaars wordt genoemd, waartegen ook
door hen overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen zal worden
opgetreden. Het concept-vredesverdrag stelt Japan van alle herstelbetalingen vrij, de bezetting zal worden opgeheven, maar Japan kan bij
verdrag over niet-Japanse strijdkrachten op zijn eilandengebied beschikken. Na het van kracht worden van het verdrag, zal Japan als
souvereine mogendheid zelf beslissen welk China, het nationalistisch of
het communistisch, het verdrag zal kunnen tekenen.
Volgens Foster Dulles is aan dit concept 11 maanden gedokterd door
49 belanghebbende mogendheden; wier bezwaren tegen het vervallen
van herstelbetalingen naar een wissel op de toekomst werden verwezen.
Plotseling trachtte Moskou deze met moeite verkregen eensgezindheid
te verbreken door haar voornemen bekend te maken de grimmige Gromyko aan de Conferentie te Francisco op 4 September te laten deelnemen. Washington heeft zich daarop gehaast te antwoorden, dat op
deze bijeenkomst geen debatten gevoerd worden, maar dat er hoogstens
verklaringen over het vredesverdrag worden afgelegd en dat de vrede
zal gesloten worden volgens de termen van de gereedliggende tekst.
Voor een eventuele verdediging van het westen is Spanje een onmisbare schakel. Door socialistische gevoelsargumenten bevangen blijven
de Franse en de Britse regering zich verzetten tegen de opname van dit
strategisch belangrijk land in het Atlantisch Pact. Washington meende
echter, dat om deze gevoeligheden de veiligheid van het westen niet in
gevaar mocht gebracht worden en zond admiraal Forest Sherman, die
nog tijdens zijn missie te Napels overleed, naar Franco om tot een
accoordr te komen, zij het voorlopig alleen met de V. Staten. Deze
zullen Spanje de economische hulp, die het hard nodig heeft, verlenen
en zij verkregen o.a. het recht om in Spaans Marokko vliegtuig-bases
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aan te leggen. Om de afschuw, die in de „democratische" staten tegen
het Spaanse bewind bestaat af te koelen, heeft Franco een nieuwe
regering gevormd van 15 ministers, waaronder slechts 2 Phalanxisten.
Voor de rest zijn er 9 vakministers en enkele monarchalen opgenomen.
De persvrijheid, waarvoor het Spaanse episcopaat in krachtige bewoordingen was opgekomen, zal warden uitgebreid, de machtsbevoegdheid
der volksvertegenwoordigers zal worden verhoogd.
In het zesde kabinet-de Gasperi, dat steunde op de Democratia
Christiana van 303 afgevaardigden op de 574 zetels, is een crisis
uitgebroken, omdat deze partij, onderling verdeeld in conservatieven,
progressieven en een bezadigd centrum, steeds meer op losse schroeven
ging staan. Als handig diplomaat is de Gasperi, na een partijvergadering, er in geslaagd zijn zevende ministerie te vormen, dat hij hoopt tot
de volgende verkiezingen in het najaar te kunnen handhaven. De 2
ministers, Pella van financiën en Sforza van buitenlandse zaken, waartegen men bezwaren had, kregen een andere taak. Pella werd minister
van begroting en Sforza, overigens een verdienstelijk en vergrijsd
staatsman, werd minister zonder portefeuille en belast met zaken in
verband met de Europese integratie. Het kabinet telt 2 republikeinen,
1 partijloze en 15 christen-democraten. De Gasperi heeft zich belast
met de leiding van de buitenlandse zaken.
Na verschillende mislukte pogingen van president Auriol om een
minister-president te vinden, heeft zich de radicaal Pleven beschikbaar
gesteld. De Assemblée aanvaardde hem met voldoende meerderheid en
het kabinet, dat hij daarop samenstelde verkreeg het vertrouwen van
390 tegen 222 afgevaardigden. Een kwaad voorteken was, dat de pas
benoemde staatssecretaris, Chevalier, door zijn vrouw, die ontstemd
was dat haar man zich aan de politiek ging wijden, werd vermoord.
Volgens de wens van het Franse episcopaat hadden de katholieken bij
de verkiezing de candidaten de vraag voorgelegd, of zij bereid waren
het noodlijdende bizonder onderwijs ter hulp te komen. Het verzet
echter van de socialistische partij, die mordicus alleen de openbare en
laïcistische school begunstigt en zonder wier medewerking het kabinet
zich niet kan handhaven dwingt tot een ---- voorlopige — oplossing,
waarbij van gelijkstelling geen sprake kon zijn. Pleven heeft het voornemen om 850 millioen francs voor de leerlingen van de bizondere
middelbare scholen beschikbaar te stellen. De openbare school wordt bezocht door 340.000 en de bizondere, meestal katholieke, school door ruim
200.000 leerlingen. De bizondere scholen zullen van belasting vrijgesteld worden en de ouders zullen een maandelijkse toeslag ontvangen
voor de onderwijsbehoeften van hun kinderen. Indien de meerderheid
van de Assemblée het met deze voorstellen eens is, zal het bizonder
onderwijs financieel enigszins geholpen zijn. Tegen het volgend jaar
hoopt men de schoolkwestie, desnoods met een wijziging van de grondwet, meer bevredigend voor de katholieken te kunnen oplossen.
Enkele dagen na het overlijden van „kroonprins Wilhelm", die zijn
tegenstander was bij het beroemde beleg van Verdun in de 1 ste Wereldoorlog, is ook maarschalk Pétain op 95-jarige leeftijd op het eenzame eiland Yeu bezweken. Om manifestaties tegen en voor Pétain te
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voorkomen heeft de Franse regering het stoffelijk overschot van de
overledene niet, zoals de maarschalk gewenst had, te Verdun doen
bijzetten, maar het in alle eenvoud op het eiland zelf ter aarde laten
bestellen. Om souvenir-jagers te frustreren is op Yeu alles wat met de
gevangene in verband stond zoveel mogelijk vernietigd. Eerst de geschiedenis zal over het raadsel-Pétain een juist vonnis kunnen vellen.
Was de ontvoering en de bevrijding van de premier van Thailand,
veldmaarschalk Piboel Songgram, slechts van binnenlandse betekenis,
de moord op koning Abdoellah van Jordanië kan ernstiger gevolgen
hebben. Niet alleen in het binnenland, waar met voorbijgaan van de
oudste zoon, Talal, die in Zwitserland in een zenuwgesticht verpleegd
wordt, de tweede zoon emir Naif tot regent werd uitgeroepen, maar
ook in de verhouding tot het buitenland. Abdoellah was een betrouwbaar bondgenoot van Engeland. Hij streefde, ofschoon lid van de
Arabische Liga, tegen de zin van Egypte in, naar een blijvende vrede
met de staat Israël. Zijn plan was de vorming van een „Groot--Syrie",
waarin Syrië, Jordanië en de Libanon zouden worden opgenomen.
Deze keer heeft het Kremlin eens „gekird". Nadat Truman (7 Juli)
een resolutie van het Congres, die de nadruk legde op het vredesverlangen van het Amerikaanse volk, aan de voorzitter van het opperste
Sovjet-presidium, Sjvernik, had doorgezonden met het verzoek de
inhoud er van bekend te maken aan het Russische volk, antwoordde
prompt een maand later de Sovjet-regering met een beroep op president
Truman om medewerking tot het sluiten van een vijfmogendhedenverdrag ter versterking van de vrede. Deze uitnodiging was niet meer
dan een propaganda-stunt, omdat, zoals Acheson opmerkte, de organisatie der V.N. alle mogelijkheden om de vrede te versterken biedt.
Hieromtrent zijn in de loop der jaren een drietal resoluties met grote
meerderheid goedgekeurd, maar de Sovjet-Unie en haar vazalstaten
hebben zich er tegen verzet. Wanneer Moskou deze resoluties ten
uitvoer legt, zal de kans op vrede aanzienlijk versterkt zijn.
NEDERLAND

Na een hardnekkige strijd van drie weken heeft minister Lieftinck in
de Tweede Kamer zijn 250 millioen, grotendeels te besteden aan de
defensie van ons land, binnen gekregen. Op verschillende punten
trachtte de afgevaardigde Lucas, van de K.V.P., wijzigingen en verzachtingen te verkrijgen. Hier en daar toonde zich de minister van
financiën toegefelijk en bracht hij, na overleg met de rapporteurs,
wijzigingen aan, die echter het eindbedrag niet mochten beïnvloeden.
Het gevolg was, dat de 16 millioen, die van de andere wetsvoorstellen
waren afgeknabbeld, gecompenseerd werden door de Vennootschapsbelasting met hetzelfde bedrag te verhogen. In de Eerste Kamer kwam
de heer L. Regout daartegen op, sprekend namens „een deel" van zijn
fractie, en hij verzocht de minister dit wetsontwerp terug te nemen en
in September het oorspronkelijke, dus zonder die 16 millioen, in te
dienen. Lieftinck ging daar niet op in: het zou een verstoring zijn van
het regeringsplan om tijdig over de nodige middelen te beschikken en
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het voorstel-Regout was feitelijk een verkapt amendement, waartoe de
Eerste Kamer geen recht heeft. Bij de stemming kwamen alle wetsontwerpen er door en dat op de Vennootschappen had slechts twee
katholieke stemmen tegen. Na dit succes behaald te hebben deelde
Lieftinck mee, dat hij aan de V. Staten te kennen had gegeven, dat
financile steun tot versterking van de betalingsbalanspositie direct
noodzakelijk was. Als een bepaald bedrag niet ter beschikking zou
komen, zou de regering het militaire en civiele program moeten herzien.
In 5 provincies had de verkiezing plaats voor de leden van de Eerste
Kamer. Door combinatie van stemmen ging voor de K.V.P. 1 zetel en
1 zetel voor de communisten verloren, terwijl de Chr. Hist. en de
V.V.D. ieder 1 zetel wonnen. Het trok de aandacht, dat de vurige prof.
dr F. C. Gerretson in de rustige senaat zijn intrede zal doen.
Wegens de sabotage van de Sovjet is niet te voorzien binnen welke
tijd een vredesverdrag met Duitsland kan gesloten worden. De diplomatieke betrekkingen zijn door de aanwezigheid van een Duitse gezant
in Den Haag reeds hersteld, maar de oplossing van een aantal problemen, welke als gevolg van de oorlog tussen Nederland én de Bondsrepubliek zijn gerezen, zal nog geruime tijd op zich doen wachten. De
Nederlandse regering heeft dit herstel van normale betrekkingen formeel willen bevestigen en heeft daarom afgekondigd, dat m.i.v. 26 Juli
de staat van oorlog tussen Nederland en Duitsland beëindigd is.
Zolang de band met Indonesië nog bestaat laat ons wat daar gebeurt
niet onverschillig. In de eerste helft van Augustus kwam het verrassende bericht, dat organisaties in West-, Midden- en Oost-Java uit het
buitenland instructies zouden hebben ontvangen om zich voor te bereiden op een illigale beweging tot omverwerping van de Republiek
Indonesia. Toevallig had de regering betrouwbaar bewijsmateriaal gevonden en zij ging haastig over tot de arrestatie van communistische
leiders. Meer dan 1000 personen waaronder 4 Nederlanders en vele
Chinezen werden achter slot gezet. Op de verjaardag van de uitroeping
der Republiek hield Sukarno een rede, waarin hij alle vreemde ideologieën verwierp en de verstoorders van de orde en rust met ernstige
straffen bedreigde. Tevens kon hij niet nalaten Nieuw-Guinea op te
eisen en hij vroeg zich af, of een vriendschappelijk deelgenootschap
mogelijk was, indien Nederland een deel van Indonesië, dat zich uitstrekt van Sabang tot Merauke, koloniseerde. Hierop is geantwoord,
dat het standpunt van Sukarno niet houdbaar was, omdat toen de
R.T.C. tot stand kwam door alle betrokken partijen is aanvaard, dat
N.-Guinea niet onder de souvereiniteitsoverdracht zou zijn begrepen.
Intussen is prof. Supono over de omzetting van de Unie in een gewoo n
internationaal verdrag naar Nederland gekomen. De informele besprekingen zijn echter uitgesteld tot Sukarno opheldering over zijn bedoelingen zal hebben gegeven.
26-8-'51
K. J. D.
.

.

.

BELGIË

Deze politieke kroniek is die van het parlementair verlof. Wanneer
het Parlement op reces is, heerst er rust in het land, niet omdat er geen
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politieke vraagstukken zijn, maar omdat het parlementaire klankbord ze
niet opvangt en amplifieert. Politieke vraagstukken zijn er altijd waar
mensen samenleven en samenwerken. En onmiddellijk vóór het parlementair verlof heeft dhr. Pholien, eerste-Minister, er een goed en
tamelijk agressief overzicht van gegeven, op de vergadering van de
Partijraad van de Christelijke Volkspartij (4 juli 1951) .
De leider van de homogene C.V.P.--regering gaf eerst een beeld van
de politieke realisaties van zijn bewindsploeg. Men moet dit beeld zien
op de achtergrond van de internationale politieke conjunctuur. De herbewapening, waartoe België zijn deel moet bijdragen, beïnvloedt niet
alleen onze militaire, maar ook onze economische, financiële en sociale
politiek. De economische expansie, met haar nasleep van inflatie en
prijsstijging, plaatste de regering voor het dilemma „liberalisme of
dirigisme". De regering koos een middenweg. Zonder de expansiebeweging door een loon- of prijsblokkade af te grendelen, trof zij
maatregelen of steunde zij initiatieven die de levensstandaard der bevolking konden verzekeren. Langs deze wijze middelweg was het mogelijd dat België zijn volle bijdrage, 20 t.h., aan de Europese herbewapening kon leveren, met behoud van de sociale vrede en van een gezonde
budgetaire toestand.
Niemand ontveinst zich dat de militaire lasten, welke België op zich
nam, zwaar op de bevolking en op de economie zullen wegen. Maar
toen dhr. Spaak de verantwoordelijkheid van het bewind nog droeg,
hield hij zijn vrienden geregeld voor: „il faut vouloir les conséquences
de ce qu'on veut". Welnu, België heeft het Handvest der Verenigde
Naties, het Verdrag van Brussel, het Noord-Atlantisch Pact gewild.
De militaire diensttijd van 24 maanden, de zware bewapeningsuitgaven
( de bestellingen van het departement van Landsverdediging bereiken
reeds meer dan 14 milliard) , de financiële kosten der militaire vergoedingen, dat alles vloeit voort uit een internationale politiek wier beginselen en verplichtingen door de drie partijen goedgekeurd werden.
Wij stappen heen over de schoolpolitiek van de regering Pholien,
alhoewel hier eindelijk een koers van gedeeltelijk rechtsherstel werd
ingeslagen door een voorzichtige toekenning van 300 millioen toelage
aan het Vrij Middelbaar Onderwijs. Op het gebied van het onderwijs
staat de C.V.P.-regering nog voor een zware taak, niet alleen wat een
rechtvaardige bejegening van de vrije scholen door de Staat, maar ook
wat de verlenging van de schoolplicht tot 15 jaar betreft. Het is een
ruime stof, die een afzonderlijke kroniek zou verdienen. Dhr. Pholien
drukte op de Partijraad van de C.V.P. de hoop uit „dat de tegenstrevers de noodzakelijkheid van een verstandhouding zullen inzien".
Een overzicht eindigt dikwijls met een vooruitzicht. De blik van het
verleden naar de toekomst richtend, wees dhr. Pholien er op dat de
regering er vooral op bedacht is de economische expansiebeweging en
een investeringspolitiek aan te moedigen. Hij doelde daarbij vooral op
twee economische sectoren, die door de evolutie onzer internationale
relaties in het gedrang dreigen te komen, de steenkoolnijverheid en de
landbouw. De Belgische economie moet in deze beide sectoren klaar
zijn om het hoofd te bieden aan de nieuwe concurrentievoorwaarden die
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zullen voortspruiten uit de toepassing van het Schumanplan enerzijds,
van Benelux anderzijds. Een schijf van 750 millioen wordt ter beschikking gesteld aan de wederuitrusting onzer steenkoolindustrie, met het
oog op het opvoeren van haar productiviteit. De Minister van Landbouw, zijnerzijds, zal beschikken over i 50 millioen, voornamelijk om de
wetenschappelijke uitrusting van de Belgische landbouw te bevorderen
en op bijzonder actieve wijze de landbouwcoöperatie te ontwikkelen.
Zo blijkt meer en meer, na één jaar Pholien-regering, dat deze
bewindsploeg het land zeer goed bestuurt, maar de publiciteit niet
voldoende verzorgt. De flinke uiteenzetting van dhr. Pholien vond te
weinig weerklank in het land. Hetzelfde mag zeker gezegd worden van
de activiteit van een Minister, die bij voorbaat aan de scherpste critiek
der socialistische oppositie bloot stond, dhr. Van den Daele, Minister
van Arbeid en Sociale Voorzorg. Tegenover hem is die oppositie echter
opvallend terughoudend, ze schiet haar scherpste pijlen bij voorkeur af
op de heer Coppé, Minister van Economische Zaken. De verhoging van
de broodprijs met 0,60 fr. per kgr. biedt daartoe weer een geschikte
gelegenheid. Het is zeker een onpopulaire maatregel die men gemakkelijker demagogisch kan hekelen dan met de beste argumenten en onomstootbare redenen verdedigen.
De balans van hetgeen de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg
wist te verwezenlijken is goed gevuld, zowel wat de sociale verzekeringen en vergoedingen, als wat de loonpolitiek betreft. Alleen een
dorre opsomming van wat sinds één jaar gepresteerd werd, zou enkele
bladzijden van dit tijdschrift vragen. Nemen wij één voorbeeld, dat van
de kinderbijslagen. Zowel voor de loontrekkenden als voor de nietloontrekkenden werden ze gemiddeld met 20 t.h. verhoogd. Daarbij
werd de kindertoeslag tot 21 jaar toegekend aan het jonge meisje dat de
moeder vervangt of bijstaat in het gezin. Bij Koninklijk Besluit wordt
het ook mogelijk het genot van de kinderbijslag voort te zetten voor
studenten, tot op de leeftijd van 21 jaar. En zo zijn er in alle sociale
sectoren verbeteringen en hervormingen doorgevoerd, die wijzen op een
zeer intense bedrijvigheid in het betrokken departement.
Daar ligt dus, voor de oppositie, blijkbaar niet de Achilleshiel van de
C.V.P.-Regering. Eigenlijk dient gezegd dat de B.S.P. haar zwakke
plek niet gevonden heeft. De heren Buset en Spaak namen dan ook aan
het einde van het parlementaire zittingsjaar hun toevlucht tot een
vreemde manoeuvre: zij lanceerden de slogan dat het optreden van een
nieuwe Koning ook een nieuw Parlement vroeg: „á Roi nouveau,
Parlement nouveau!". En dus: ontbinding en verkiezingen. Dat was een
betekenisvolle bekentenis van onmacht om de Regering te verslaan op
het natuurlijke politieke slagveld, dat van het Parlement. En de slogan
vond overigens geen gehoor bij de bevolking in het land. Bij de heropening van het Parlement zal de Regering Pholien opnieuw voor de
gekozenen der Natie verschijnen, alle socialistisch ongeduld om de
teugels van het bewind opnieuw en zo spoedig mogelijk in handen te
krijgen, ten spijt.
INTERIM

Forum
„De gestalte der toekomst"
Wij kennen veel diagnosen van de
ziekten des tijds die tegelijk prognosen
zijn. In de vorm van een studie zijn daar:
Das Ende des Abendlandes, In de schaduwen van morgen, De opstand der horden. In roman vorm hebben we: Ape and
Essence van Huxley, Het vijfentwintigste
uur van Gheorghiu en ook Der achte
Tag van de Oostenrijker Gohde, terwijl
-

ook Gertrud von Le Fort het thema van
het verlies der laatste resten christendom
verschillende malen behandelt, dit met
name in haar Kranz der Engel. Bij dit
alles komt nu Romano Guardini met een
onlangs in het Nederlands vertaald essai
een echte winst voegen 1 ) . Het pessimisme der hedendaagse cultuurphilosophen
is erin vertegenwoordigd, maar ook het
optimisme van de christen, die weet dat
God in alle situaties redt en roept. Dit
werk staat ver van de walging van Ape
and Essence, ver ook van de vertwijfeling
van Het vijfentwintigste uur, het staat
het dichtste bij Der achte Tag doordat
ook een vernieuwd christelijk leven wordt
voorzien in en na de zich voltrekkende
katastrofe. Daarom kon de duitse titel
Das ende der Neuzeit in de nederlandse
vertaling luiden: De gestalte der toekomst, en dit met recht, want deze woorden dringen geen optimisme op dat niet
in de tekst zelf gelegen is.
Overigens mag men uit deze vertaling
van de titel niet opmaken dat het boekje
voornamelijk gewijd is aan een prognose.
Het is integendeel voor alles een terugblik, allereerst op de „nieuwe tijd" de
tijd sinds de Renaissance, grof gezegd —,
en deze terugblik wordt voor de schrijver
mogelijk door het bewustzijn dat de nieuwe tijd heden haar einde bereikt (en
daarmee haar naam achterhaald) heeft.
1) Romano Guardini, De gestalte der toekomst.
Spectrum, 1951. 75 blz.

Uit dit overzicht van wat vandaag achter
ons ligt resulteren Guardini's uitspraken
over de toekomst nog meer als eis van
christelijk geloof dan als prognose van
wat zich reeds aankondigt. Het hoofdstuk
waarin dit geschiedt wordt dan ook
scherp getekend in zijn titel „De ontbinding van het moderne wereldbeeld en de
toekomst". In de nederlandse tekst beslaat het precies de helft van de hele
studie. De twee voorafgaande hoofdstukken, „Levensbesef en wereldbeeld der
middeleeuwen" en „Het ontstaan van het
moderne wereldbeeld", leveren voor dit
beslissende derde kapittel de vergelijkingspunten. Wij zullen dan ook alleen
met een summiere aanduiding van hoofdstuk I en II volstaan, om iets meer te
zeggen over het derde.
Zozeer is Guardini retrospectief in zijn
beschrijving, dat ook het eerste hoofdstuk
nog uiteen valt in een vergelijking tussen
antiek en middeleeuws levensbesef. Natuurlijk wordt hij hier uiterst schematisch,
en laat b.v. geenszins uitkomen dat het
cultuurverschijnsel „hellenisme" tot de
klassieke helleense cultuur staat in een
verhouding welke die tussen onze middeleeuwen en de nieuwe tijd op vele punten
benadert. Toch lijkt het, bij alle vereenvoudiging uiterst suggestief te zeggen:
antieken en middeleeuwers ondergaan
beide de wereld als begrensd, maar alleen
de middeleeuwer kent en erkent ten volle
boven die wereld een transcendente God,
en deze erkenning brengt synthese in zijn
wereldbeeld en autoriteit in zijn levensbesef. Zo is de middeleeuwse wetenschap
geheel gebouwd op het gezag enerzijds
van Gods openbaring en anderzijds van
het natuurlijk weten der Oudheid.
Welnu, de nieuwe tijd, die zich reeds
Nederlands van Gabriel Smit. Utrecht-Brussel, Het
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in de 14e eeuw gaat aftekenen en waarvan in de 17e het beeld scherp is te onderkennen, de nieuwe tijd verovert zich
niet alleen astronomisch, geografisch en
historisch een onbegrensd wereldbeeld,
maar zij beleeft dit ook buiten het autoritair verband der middeleeuwen. Wetenschap, economie en politiek verzelfstandigen zich door zich te richten naar het
eigen experiment en naar de interne wetten van het menselijk leven op zich. De
natuur, het persoonlijkheidssubject en de
cultuur worden waarden op zich, die geen
fundament onder zich van node hebben
of normen boven zich dulden. De verheerlijking van de algoede natuur en van
de grote persoonlijkheid en het optimisme
omtrent de vooruitgang der cultuur tonen
dit duidelijk. In dit moderne wereldbeeld
is het geloof niet meer vanzelfsprekend.
Het moet immers niet alleen in apologie
steeds gerechvaardigd worden, maar is
ook (een opmerking die echt van Guar
dini is) niet meer in het moderne wereldbeeld door symboliek geworteld, niet
meer thuis.
Dit moderne wereldbeeld echter
en
dit is, zoals reeds werd aangeduid, de
hoofdthesis van Guardini's boekje -- is
aan zijn eind gekomen. De ideeën der op
zichzelf staande natuur, van het autonome
persoonlijkheidssubject en van de naar
eigen normen scheppende cultuur beginnen te verdwijnen. Tegenover de natuur
heeft de mens, duidelijk sinds de dertiger
jaren dezer eeuw, niet meer de eerbied en
de overgave van de renaissance-mens. Zij
houdt voor hem eer een taak in, nl. om
haar in techniek steeds meer te beheersen.
Deze techniek groeide reeds lang in de
moderne tijd, doch pas sinds de laatste
wereldoorlog ontstaat duidelijk het type
van de daarbij behorende, de technische
mens, die tot onmetelijk geluk of ongeluk
de beheersing van de wereld, en van de
mens zelf daarbij, in handen neemt. De
persoonlijkheid maakt daarbij plaats voor
de massamens, de mens die functioneert
in een mechanisch geheel en opgenomen

is in het team, de organisatie, het plan.
Terwijl tenslotte ook tegenover de cultuur
het onwankelbare optimisme van weleer
is teloor gegaan, wijl de mens bij zijn
onmetelijke macht over de wereld beseft
dat hij een macht over deze macht zelf
niet bezit, of nog niet bezit.
Niet of nog niet, want zij kan veroverd
worden. De mens kan ook in dit vijfentwintigste uur zijn verantwoordelijkheid
beseffen en aan Gods roeping ook in deze
situatie beantwoorden. Hij kan ook nu
persoon zijn. In deze laatste woorden ligt
m.i. de belangrijkste stelling van Guardini's essai. Hij maakt een uiterst waardevol onderscheid tussen de persoonlijkheid en de persoon, tussen het door de
moderne tijd zo verheerlijkte genie, de
begaafde enkeling, wiens bijzonderheid
zich aftekent tegen de achtergrond van
een vrijwel waardeloos gepeupel, en de
persoon, die bij alle organisatie en mechanisatie toch vrij is, niet om een indrukwekkende gestalte aan zijn leven te geven,
maar om een eigen ja uit te spreken voor
God op de situatie waarin hij zich ook
bevindt. Om deze persoon gaat het, en
de persoonlijkheid der renaissance kan
hiervan uitdrukking zijn, maar evenzeer
het uitzicht op haar belemmeren. Guardini haalt hier met recht Christus' woord
aan: „Wat baat het de mens, zo hij heel
de wereld wint, maar schade lijdt aan
zijn ziel?" Wij zouden kunnen zeggen:
wat baat het de mens een genie te zijn,
zijn stempel op een eeuw te drukken, en
verloren te gaan? De naamloze proletariër die zijn leven uit Gods hand aanvaardt en daardoor zalig wordt is eindeloos groter. En het is de grootheid van
juist de personalist Guardini hier met
scherp geloofsbewustzijn op gewezen te
hebben, terwijl hij met optimisme ook de
tekenen van een nieuwe waardering der
persoon, van een nieuwe kameraadschap,
ook in een cultureel berooide tijd als
vóór ons staat, weet te onderschieden.
Zoals bij de middeleeuwen en de moderne tijd eindigt Guardini ook zijn be-
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schrijving der hedendaagse ontbinding
met een beschouwing der religiositeit.
Het feit dat hij hier met de meeste klemtoon signaleert is het verdwijnen van de
laatste gesaeculariseerde resten van christendom in onze cultuur, en de onmogelijkheid voor haar om daardoor nog menselijk te blijven, een onmogelijkheid welke
zich vooral in de laatste wereldoorlog
gruwelijk heeft getoond. Zijn thema is
hier geheel hetzelfde als dat van de
Kranz der Engel. Evenals Gertrud von
Le Fort echter ziet hij nog een taak voor
het sterke geloof en de persoonlijke liefde. Ook hier vindt hij nog een optimistisch accent, maar blijft toch vooral wijzen op dat wat van ons christenen geëist
gaat worden. Men zou hem hier nog
even kunnen vergelijken met de grote
redenaar van deze dagen die pater Love
bardi is, wiens visie in een boek is samengevat dat in het Duits de titel draagt: Es
kommt das Zeitalter Jesu. De stelling die
in deze titel wordt uitgedrukt zou Guardini alleen als mogelijkheid onderschrijven. Terwijl Lombardi iet de verwarring
van heden een verlangen beluistert naar
de oplossing die het christendom geeft,
beklemtoont Guardini dat het geloof,
door het afsterven van de natuurlijke
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religiositeit en de middeleeuwse symbolenwereld tijdens het moderne tijdperk,
voor de toekomst zijn vanzelfsprekendheid geheel zal hebben verloren. De antichristelijkheid van het pseudo-christendom van de moderne tijd zal naakt aan
de dag treden, het geloof zal eenzaam
zijn, ja, Guardini durft Christus' woorden
over het verflauwen der liefde en het
geërgerd worden der uitverkorenen hier
toepassen. Maar dit antichristelijke wereldbeeld zal ook een verheldering scheppen en een grote overgave eisen aan
Gods werking op dit ogenblik. Van het
groeien van zulk een houding ziet Guardini echter de tekenen aanwezig, de tekenen van een oudtestamentisch geloof in
Gods scheppingsmacht tegenover de onpersoonlijke machten der wereld, van een
vertrouwen en een moed welke daarop
zijn gegrondvest, van een liefde die, naar
mate zij uit het algemeen begrip der wereld zal zijn verdwenen, bij de eenzame
aan sterkte en innigheid wint.
Guardini troost en sterkt ons met dit
boek, omdat hij ons hier een weg wijst,
de weg van Gods genade waaraan wij
hebben te beantwoorden.

Dr P. Schoonenberg S.J.

Father Flanagan
Zelden heb ik mij met zoveel vreugde
aan de bespreking van een boek gezet als
deze keer. Dit vindt vooral hierin zijn
reden, dat nu eindelijk Father Flanagan
uit de nevel van enkele vage verhalen en
de realiteitsonzekerheid van de film Boys
Town te voorschijn gekomen is en in levende lijve voor ons staat. De ontmoeting met deze persoonlijkheid is een grote
ervaring in een mensenleven. Hij immers
heeft het grote geheim der opvoeding begrepen en in al haar stralende grootheid
aan de mensheid laten zien tot lering, beschamende lering, en tot navolging. Op

de marmeren plaat boven zijn graftombe
staat het: „Father Flanagan, Stichter van
Boys Town, die Christus en de mensen
liefhad".
Hij heeft geweten en gezien, dat in
elk, ook nog zo verwaarloosd kind roeping en aanleg was tot het goede, omdat het bemind wordt met mateloze liefde
door Christus, maar dat er ook geen andere weg was om die roeping en aanleg
werkelijkheid te doen worden dan die
van de liefde. Hij heeft daarvan de consequenties getrokken, hij geloofde
neen meer dan dat, het was een zien
----,

1) Will en Fulton Oursler, Boys Town, Leven en werk van Father Flanagan. -- Unicum Reeks,
(geautoriseerde vertaling van J. L. van Tijn). N.V. Servire, Den Haag. 1951, 272 pp. f 6,50.
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hij zag, hoe elk kind gewonnen kon worden door de liefde en hij heeft besloten,
in naam van Christus, alleen liefde te gebruiken, zoals ook zijn heilige voorganger dit deed, Don Bosco.
Hij geloofde aan de macht van een
liefde, waarvan Sint Paulus de wonderbare eigenschappen opsomde en het was
haast een charisma, dat die man ertoe
bewoog die liefde in zijn leven te verwerkelijken. Hij kon met volle recht
tegen zijn arme jochies zeggen, zoals hij
het tegen Stubby zeide: „Stubby, je blijft!
Je blijft hier om te beminnen en te worden bemind. Nu heb je weer een thuis.
En een vader". Met volle recht kon hij
ook tegen elk opstandig, verwaarloosd,
ja verworden kind zeggen: „En toch ben
je een brave jongen", of „lieverd", zoals
hij het zeide, telkens opnieuw, tegen een
klein bankrovertje: „het hardste kind, dat
ik ooit heb gekend".
Hij kon dit zeggen, omdat --- om zo
te zeggen zijn leven Christus' liefde
was. Het was geen huichelachtig gepraat
of sentimentele nonsens, zijn woorden
waren een antwoord op een volstrekte
zekerheid en zijn daden waren daar de
zichtbare uitdrukking van.
Er zullen betrekkelijk weinig mensen
zijn, die niet in staat zijn een groepje
uitverkorenen, op hun manier, toch onbaatzuchtig lief te hebben, maar om allen,
de meest onaantrekkelijken ingesloten, bij
zich op te nemen met volstrekt ongeveinsde vaderrijkheid, voor hen zich uit
te sloven dag in dag uit, jaar in jaar uit,
dat is minder eenvoudig en dat komt minder voor.
Father Flanagan kon dit, omdat ieder
kind hem ontroerde, in zijn hulpeloosheid
en nood, als het bijzondere liefdegeschenk van Christus. Hij leefde met heel
zijn hart in de liefdewereld der genade,
maar dat verhinderde hem niet volop
menselijk te zijn, in onbaatzuchtigste
vorm, hij kon in tranen uitbarsten, omdat
zijn jongens een wedstrijd verloren (het
was in de eerste moeilijke tijd), hij kon

zenuwachtig achter de coulissen staan als
zijn jongens om geld bij elkaar te krijgen
een revue opvoerden, hij kon gnuivend
van plezier zitten te kijken als de verkenners een bonte avond gaven, uit zijn
prettige ogen straalde de humor, wanneer z'n „lievelingen" kwajongensstreken
uithaalden. Maar veruit het voornaamste
was toch, dat zijn kinderen zagen, altijd
door, dat hij in niets zich zelf zocht en
alles, letterlijk alles voor hen over had.
Eén voorbeeld slechts: z'n jongens hadden zo graag een hondje, hij had een
kleine mooie Schotse collie gekregen bij
een kennis, die ver uit de buurt woonde.
Op de terugweg werd hij de tram uitgezet, omdat hij een hondje bij zich had.
Hij was — wij citeren nu letterlijk ^-nog niet ver van het huis van zijn kennis
en de verleiding was groot voor de huiverende priester, om de hond maar terug
te brengen. Maar dat kon hij toch niet
doen tegenover die jongens, die op hun
hondje wachtten? Nee, hij moest doorzetten. Geld voor een rijtuig had hij niet,
dus zat er niets anders op, dan maar te
gaan lopen: een lange, akelige tocht van
tien kilometer. Hij ging op weg, de vroege winteravond daalde over hem neer, en
de duisternis . viel met één slag. Het
scheen eindeloos, lang te duren, voor hij
eindelijk de lichten van het tehuis zag.
Toen hij eenmaal binnen was, was hij te
versuft en te moe, om een woord uit te
brengen. Maar wie lette daarop? Een
troep schreeuwende jongens krioelde om
hem heen, toen hij, als een tovenaar zijn
konijn, van onder zijn jas een Schotse
collie van zes weken te voorschijn
bracht".
De liefde van Father Flanagan was
groot en ruim, maar zij was ook vindingrijk en wijs. Hij is niet iets begonnen, wat
niet kon doorgezet worden. Integendeel!
Hij heeft de wankele financiële positie
weten te stabiliseren, hij heeft het eerste
armoedige verblijf verwisseld voor een
ontzaglijk gebouwencomplex met sportvelden en speelzalen, scholen, zwem-
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bassins, ateliers en zoveel meer. Men zou
alleen kunnen zeggen (en misschien nie t
ten onrechte) , dat alles te luxueus geworden is. Hij heeft bovendien andere geschikte krachten in zijn werk ingeleid, die
meer en meer het werk gingen overnemen, zodat toen hij stierf het voortbestaan van Boys Town verzekerd was en
een man hem kon opvolgen, Father
Wegner, die de moeilijke taak volledig
aan kon. Er is, zoals ik van bevoegde
zijde verneem, geen enkele reden om aan
te nemen, dat Boys Town niet zal blijven
leven in de geest, waarmee het begon.
En wat is het resultaat geweest? Hij
heeft duizenden en duizenden aan hun lot
overgelaten kinderen gelukkig gemaakt.
Ik kan het niet beter formuleren: ik geloof
dat het voldoende is om dankbaar te zijn,
dat die man geleefd heeft.
Wat ik hier neerschreef, staat bijna
allemaal in het boek, dat ik te bespreken
heb. Ik moet bekennen, dat ik er niet van
los kan komen. Het ware te wensen, dat
ook die opvoeders het boek eens zouden
lezen, die zo gemakkelijk geneigd zijn
kinderen in verschillende rubrieken in te
delen, de beste soort uit te kiezen en de
rest aan het noodlot over te laten; die
met geen mogelijkheid kunnen geloven,
dat opvoeden een werk van liefde is, een
liefde, die zich toont als warme, gulle en
hartelijke welwillendheid; die altijd nog
menen, dat hardheid en strengheid een
opvoedingsmiddel vertegenwoordigt; die
loochenen, dat men in een grote groep
van jongens en meisjes voldoende wederzijds begrijpen kan krijgen, om voort te
kunnen bouwen op persoonlijke medewerking en vertrouwen. Wanneer zij niet

.
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totaal blind zijn, kunnen zij zien, dat dit
mogelijk is in de moeilijkste en wanhopigste omstandigheden. Zij moeten echte r
niet denken, dat dit doorvoerbaar is zonder dat de opvoeders bereid zijn zich zelf
in te zetten, met alles wat zij hebben en
zijn, zonder dat zij samen een team vormen met slechts één doel: alles voor allen
te zijn, zonder dat men eindeloos geduld
heeft en gelooft, tegen alles in, dat de
liefde wint.
Niet zonder reden wordt hierop zo geinsisteerd. Er is reden genoeg om aan
te nemen, dat de herinneringen aan zijn
kostschoolleven zijn leven en werken mede hebben bepaald: hij wist voorgoed,
hoe het niet moest gebeuren. Men leze
blz. 34 en 35, daar blijkt duidelijk, dat
hij niet zo maar, op goed geluk af, is begonnen; hij had een inzicht en een overtuiging en hij heeft zich in veel studie
de moeite getroost zijn inzicht en overtuiging te verantwoorden, hij heeft zich
laten bijstaan door vakmensen op psychologisch en paedagogisch terrein. Het
is onmogelijk in deze zakelijke Amerikaan een fantast te zien, die men met een
hautain gebaar over het hoofd kan zien.
Hij bewijst, hoever liefde van sentimentaliteit en doe-maar-zo-wat afstaat, hoe
zij zakelijk, ordenend en leidend kan zijn,
zonder nochtans het arme mensenkind,
dat aan haar zorgen is toevertrouwd, aan
een organisatie op te offeren.
Wie wil leren, wat liefde, gepaard aan
inzicht, in de opvoeding vermag, hij leze
dit levendige boek van één der grootste
en heerlijkste mensen van deze eeuw.
Ø Nic. Perquin S.J.

The South Bank Exhibition 1951
Wanneer de tentoonstelling bij gelegenheid van het Festival of Britain op
de Zuidoever van de Thames een kleine
honderd duizend bezoekers trekt op de
tweede Pinksterdag, de honderdduizend
overschrijdt op de eerste Augustus, mo-

gen we wel aannemen dat deze bezoekers voornamelijk Britten zijn. Voor hen
is deze tentoonstelling bedoeld, hoezeer
men ook hoopt dat de vreemdeling eveneens komt kijken. Men kan het dan ook
moeilijk als een ernstige fout beschouwen

.
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dat deze tentoonstelling op de vreemdeling de indruk wekt van een zekere zelfgenoegzaamheid; waar men juist wilde
tonen „Britain's pride in the past, Britain's purpose for the future", werd zelfvertoon onvermijdelijk. Dat de officiele
gids dit met een ruime hoeveelheid superlatieven onderstreept is begrijpelijk; de
vreemdeling ontgaat het niet dat alles
vooral voor binnenlands gebruik is bestemd.
Het lijkt ons niet juist om deze tentoonstelling zonder meer als materialistisch te veroordelen: een van verscheidene kanten en vaak met heftigheid naar
voren gebrachte kritiek. Zonder twijfel
maakt de tentoonstelling een akelig eenzijdige indruk van technisch kunnen; dit
niet alleen in het tentoongestelde: grote
stukken als locomotieven, scheepsschroeven, motoren en machines, maar ook in
de gebouwen zelf, waaronder een hoge
glazen liftkoker, de „shot-tower" dienstdoende als zendmast, de curieuze maar
smakeloze Royal Festival Music Hall en
de koepel der ontdekkingen domineren.
,,Britain's pride in the past" doet vaak
denken aan „hoe rijd ik het hardst", of
„hoe krijg ik het best de kolen uit de
grond" etc., en haar „purpose for the
future" accentueert dat veel zaligheid
wordt verwacht van stoffelijke perfectie.
Dergelijke kritiek verliest echter uit het
oog dat deze South Bank exhibitie een
onderdeel is van een uitgebreider plan
van feestelijkheden; en onder deze vallen
tentoonstellingen met meer geestelijke inslag (de voornaamste boeken der laatste
honderd jaar, moderne architectuur, e.d.
en men vergete niet ballet-, muziek- en
toneel-uitvoeringen in en buiten London). De honderdduizend bezoekers van
Pinksteren zullen deze waarschijnlijk nog
voor gee n tien percent zien, en in zoverre lijkt ons de opzet niet verantwoord;
een objectieve beoordeling eist echter dat
men deze tentoonstelling niet loshaakt uit
het geheel der festiviteiten. Intussen
blijft het een feit dat door deze splitsing

van kunst en techniek de Exhibition in
een ongunstig licht is geplaatst.
Terwijl we een ruime marge laten voor
genoemde twee ongunstige factoren is de
tentoonstelling naar ons oordeel toch een
grote teleurstelling. Nu is teleurstelling
een relatief begrip: het wijst uit naar verwachtingen die niet verwezenlijkt werden. Maar waren de verwachtingen reëel
en redelijk, verwachtten we niet te veel,
misschien het onmogelijke? Onze verwachtingen waren inderdaad hoog. Als
er zoveel over gevochten wordt, een jaar
of vier lang, als er zoveel kostbare reclame gemaakt wordt vooral in het buitenland, en als een tentoonstelling wordt
opgezet om juist een roemrijke tentoonstelling te commemoreren, verwacht men
iets, en heeft met recht iets te verwachten. En als men dan een onderafdeling
bezoekt als Sport, dan krijgt men eigenlijk niets of zeer weinig: een man van
leer met bokshandschoenen. vitrines met
een cricketbat uit de vorige eeuw, een
racefiets, een photo van Wembley tijdens
een beker-finale, etc.: hoe durven ze ermee voor de dag te komen! Dit is niet
het enige deel dat zo weinig geeft: de
afdeling Seaside is even armzalig: Health
is voornamelijk photo's; Homes is niet
beter dan een show-room op een idealhome tentoonstelling, Power and Transport haalt het niet bij een jaarbeurs en
Sky is een heel matig planetarium. Een
ieder die bekend is met de South Kensington musea vraagt zich af wat het
voor zin heeft imitatie te exponeren terwijl het origineel aan de overkant staat.
Men zal ons zeggen dat de onderdelen
niet geïsoleerd mogen worden, omdat zij
eerst in het geheel gezien tot hun recht
komen, en het geheel als compositie
„tells the story of Britain's contributions
to' world-civilisation in the arts of peace"
(inleiding op de officiele gids) . We antwoorden dat men moeilijk een bevredigend resultaat krijgt voor het geheel als
de onderdelen sterk onder de maat blijven; maar vervolgens hebben we onze
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Karl ADAM. Jezus Christus. 4e druk,
vertaald door Piet Kasteel. -'t Groeit, Antwerpen; Nelissen,
Bilthoven, 1951, 336 pp., Fr. 107.
;

De lof van K. Adam's standaardwerk behoeft niet meer verkondigd
te worden. Zelfs voor de vakman
blijft het herlezen een ware vreugde,
omdat hij met telkens nieuwe verwondering zoveel wetenschap en inzicht tot zulk een overtuigend helder
en met zoveel religieuze innigheid
doordrenkt betoog verwerkt vindt.
Deze vierde druk, bewerkt naar de
negende . Duitse uitgave, bevat belangrijke wijzigingen. Enkele bladzijden zijn weggevallen (blz. 65 een
wetenschappelijk verouderde tekst
over Flavius Josephus; blz. 243 enkele minder in het kader v an het
boek passende bladzijden over de
Kerk als bestendiging v an het Pinksterwonder) . Enkele andere werden
bijgevoegd : een bladzijde over Jezus'
kleding (93) , een paragraaf over de
evangeliën-theorie van C. Torrey
(71) , en een paar reeds meer dogmatisch georienteerde beschouwingen
(blz. 49 over het geloof en blz. 216221 over de Verrijzenis) . Maar vooral
werd a an het slot een heel nieuw
hoofdstuk toegevoegd : De eeuwige
Christus. Het terrein van de apologetiek verlatend, schetst K. Adam ons
in enkele bladzijden de geschiedenis
v an het Christus-dogma en de hoofdtrekken v an een theologie v an het
Mensgeworden Woord, naar zijn
knechtsgestalte evenzeer als naar
zijn verheerlijkt Kyrios-bestaan. Zijn
werk wordt daardoor nog meer volledig dan vroeger: hét Christusboek voor de ontwikkelde leek.
L. Monden

Daniel ROPS; Gewijde Geschiedenis.
Jezus in zijn tijd. Dl. II. Vert.
naar de 384e ed. door J. P. Gribling met medewerking van Dr
L. Himmelreich O.F.M. — H. Nelissen, Bilthoven — 't Groeit,
Antwerpen, 1951, 486 pp., 2 kaarten, geb. f 10,90, bij aankoop beide delen f 9,75. België Fr. 150,—.
Dit prachtige Christus-leven nog

aanbevelen, lijkt volkomen overbodig.
Hier schrijft een man, die bekend is
met de jongste ontwikkeling van de
exegetische wetenschap, welke hij als
romanschrijver tot een prachtige biografie van onze Heer heeft weten te
verwerken. Misschien kunnen vakexegeten nog wel enige punten aanwijzen, die voor an dere uitleg vatbaar zijn. Maar veel zullen het er o.i.
niet zijn. Zeker is, dat wie de moeite
neemt dit unieke boek ter h an d te
nemen, van het begin tot het eind geboeid zal zijn. En wanneer hij het gelezen heeft, zal, zeker, de persoon
van onze Heer en Zaligmaker hem
meer nabij gekomen zijn. Hetgeen de
grootste winst is, die men in een
mensenleven k an boeken.
S. Trooster
F. LELOTTE, S.J., RabbØ! Meester! Raadgevingen en gebeden
om beter te dienen. — Foyer
Notre-Dame, Brussel, 1951, 268
pp., ing. Fr. 45, getart. Fr. 60,
geb. leder Fr. 145.
Aan gebedenboeken voor de jeugd
ontbreekt het niet. Toch kennen we
er geen waarin zulk een rijkdom, en
in zulke schone harmonie geboden
wordt als in dit „Rabboni" v an P. Lelotte. Een „boodschap v an Christus"
situeert elke behandelde devotie in
haar dogmatische context; rond de
sacramenten als kernpunten worden
d an telkens, eerst de liturgische en
paraliturgische, daa rn a persoonlijke
of a an de beste schrijvers ontleende
gebeden voorgesteld. Rijkdom en
diepte van de geloofsvisie in de dogmatische uiteenzettingen, soberheid
en volheid in het liturgisch commentaar, voortreffelijke en aangepaste
keuze van gebeden, jeugdige en toch
bezonnen toon, suggestieve foto's en
keurige typographische afwerking,
alles draagt er toe bij om van dit
boekje een opvoeding tot echte devotie te doen uitgaan en het te maken
tot een uitstekende handleiding tot
persoonlijk gebed. De vertaling is ook
voortreffelijk. Alleen is het klaarblijkelijk een vergissing, dat in een voor
Vlaamse jongens bedoeld boekje de
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Nederlandsche tekst van de gebeden
na de Mis werd opgenomen, terwijl
ook Kajotters- en Verkennersgebed
van de officieel in België aanvaarde
versie afwijken. En het gebruik van
de „U"-aanspreekvorm voor Christus
en Maria is zo vreemd aan het religieus aanvoelen van de Vlaming, dat
het hem haast als een profanatie
moet voorkomen.
L. Monden
Raoul PLUS, S.J., Het heilig Misoffer. Vert. door A. van der Hallen.
— Lannoo, Tielt, 1951, 170 pp.,
Fr. 82.
P. Raoul Plus S.J. is ook in ons
land geen onbekende meer. Als vulgarisator heeft hij een ontegenzeggelijk talent en grote verdienste.
Hij wil ons hier een 8-daagse retraite geven, totaal geconcentreerd
op de H. Mis. De stof der overwegingen haalt hij hoofdzakelijk uit de liturgie, de gebeden en de dogmatische
uitleg van de H. Mis. Het is een poging die lofwaardig is, maar moeilijk. Zij doet wat kunstmatig en
verwrongen a an. De Exercitia verliezen er heel wat van hun kracht en
eenheid, en de leer van de H. Mis
wordt er duister en verward door.
Vulgarisatiewerk, zeker, maar nu
en dan al te oppervlakkig, vooral wat
de liturgische uitleg a angaat. Zie b.v.
de betekenis van het altaar.
De vertaling is verzorgd, niet altijd even geslaagd, een enkele maal
zelfs totaal foutief. Bv. blz. 25 „Hic
iacet bulla et cinis. — Hier rust niets
anders dan lucht en wat as" ; „bulla
betekent hier in het frans niet
„lucht" maar oorkonde!
A. Fransen
Mgr. de BAZELAIRE e.a. „Wat verwacht U van de priester". —
Uitgeverij Foreholte, Voorhout,
1951. 391 pp., f 6.75.
Een verzameling opstellen over de
priesters uit het frans vertaald door
twee Nederlandse priesters : H. L.
Nederstigt en G. van der Poel.
Het eerste gedeelte van dit boek
geeft ons het antwoord van een aantal franse letterkundigen op twee
vragen die hun bij wijze v an enquête
gesteld werden : 1. Wat betekent de
priester voor U? Wat verwacht U
van de priester? De antwoorden zijn
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uitermate verschillend wat lengte,
vorm en inhoud betreft. Vanaf het
kortste en zeker niet het slechtste
dat Paul Claudel geeft: „1. De priester is voor mij de vertegenwoordiger
van Jezus Christus op aarde. 2. Het
leven door de Sacramenten", komen
wij via Francois Mauriac, Robert
d'Harcourt e.a. die met voorbeeldjes
hun bladzijden vullen, tot een méér
journalistieke dan diepga ande be-.
schouwing van Henry Bordeaux die
alleen meer plaats inneemt dan zijn
6 voorgangers samen.
Daarna komen de priesters a an het
woord en ook hier is kaf onder het
koren. Men oordele zelf bij de verschillende onderwerpen die beh andeld
worden en zeker niet van actualiteit
ontbloot zijn : de priester v an deze
tijd, de priester onder de arbeiders,
burgers, plattelandsbevolking, studenten e.a.
De bandomslag vindt dat dit duidelijk een boek voor de leek is. M ij
is dit niet zo duidelijk, al zullen ook
de leken dit werk met vrucht kunnen
lezen, als ze daaraan geen al te fundamentele eisen stellen.
J. de Rooy
Prof. Dr L. MONDEN, S.J., Chris.tendom en offerzin (Logos, 1) .
— Sheed & Ward, Antwerpen,
1951, 80 pp., ing. Fr. 25, geb. Fr.
32.
Met een groeiende vreugde Ieest.
men dit boekje. Een weelde is he t
voor het hart, dat steeds weer zeggen.
mag: „Ja, zo is het, zo moet het zijn"..
— een weelde voor het verstand, dat
steeds verder geleid wordt, stap voor
stap, tot de meest sublieme hoogten.
der Christelijke offervreugde. — ee n,.
weelde vooral dit alles te proeven in
een stijl, die vaak de mooiste bladzijden van Lippert evenaart.
Indien we iets betreuren, d an is het
dat we er te weinig de overheerlijke
teksten van Oud en Nieuw Testament
in terug vinden, die toch aan dit onderwerp nog meer wijding zouden geven.
A. Fransen

.

Jan OUWENDIJK Pius X. — Paul
Brand, Bussum, 1951, 2e druk,
150 pp., f 5, 90.
Een interessant geschreven levensschets van de grote Paus, wiens zaligverklaring we pas vierden. Een re-
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laas v an zijn daden en bedoelingen
vol " aardige trekjes waardoor de
schrijver waar maakt wat hij in zijn
voorwoord belooft: „in de paus niet
de heilige te vergeten en in de heilige niet de paus". Meer bedoeld als
een populaire hagiografie d an als een
diepgaande historische of psychologische studie zal het iedereen aanspreken die op eenvoudige wijze kennis wil maken met Paus Pius X.
J. de Rooy
Card. MERRY DEL VAL, Pie X. Impressions et souvenirs. — Editions de l'Oeuvre de S. Augustin,
S. Maurice (Zw.) ; Union des
Oeuvres de Presse Catholique,
Brussel, 1951, 126 pp., Fr. 45.
De herinneringen van Kard. Merry
del Val zijn uiteraard louter anecdotisch opgevat. In een aristocratische,
klassiek beheerste stijl, wordt met
enkele kleine trekjes een zo levend
en genu an ceerd portret v an Pius X
als Paus geschetst, dat bij het sluiten
v an dit dunne boekje zijn figuur den
lezer reeds vertrouwd geworden is,
en hij ze niet meer zonder een gevoelen van sympathie en warme verering voor zijn geest kan oproepen.
Slechts zeer zelden wordt a an diplomatieke conventies even geofferd, of
wordt de draagwijdte van een beleefdheidsformule een beetje geforceerd. Ofschoon nergens uitdrukkelijk op de voorgrond tredend, is de
zeer rijke ervaring v an de vroegere
staatssecretaris v an Pius X en zijn
vertrouwdheid met de historische
achtergrond overal merkbaar. Zijn
werkje is d an ook suggestiever en
rijker dan de meeste biographieën.
In de rij van het voorlopige betekent
het een kostbare aanwinst.
L. Monden

Oeuvres de S. Augustin: 8: 1re série :
Opuscules, VIII, La foi chrétien-

AUGUSTINUS Aurelius St.,

ne, texte, trad. et notes par J.
PEGON, S.J. — 12: 1re série:
Opuscules, XII, Les Révisions,
texte, trad. et notes par G. BARDY (Bibliothèque Augustinienne) . -- Desclée De Brouwer, Parijs-Brugge, 1950-1951, 528 en
640 pp., geb. Fr. 175 en 200.

In de volledige uitgave van S. Augustinus' werken sluiten deze beide
volumes de reeks der ,,opuscula".
Hun waarde ligt in het feit dat zij
de geestelijke schat v an S. Augustinus' werken in een h an dige uitgave
met vertaling en nota's toegankelijk
maken. Een inleiding, die bijna een
tractaat mag genoemd, indices, critische nota's, een beperkt commentaar,
een vloeiende vertaling en vooral de
competentie van de auteur, G. Bardy, maken van de uitgave der „Retractationes" een wetenschappelijk
instrument. Alleen een systematische
bibliographie ontbreekt. -- Het
tweede volume „La foi chrétienne",
verzorgd door J. Pégon, bevat de bekende tractaten : „De vera religione",
„De utilitate credendi", „De fide rerum quae non videntur" en „De fide
et operibus". Niettegensta ande de
hoge waarde van zijn inhoud, is dit
volume veel soberder uitgegeven: de
vertaling is eerder letterlijk en legt
nog wel eens de zinsaccenten verkeerd, b.v. in „De fide rerum quae
non videntur" (IV, 6) wordt de
tekst v an Augustinus: „si se ipsa veritas et praecedentibus vobis et consequentibus declarat effectibus, o reliquiae infidelitatis, ut credatis quae
non videtis, iis erubescite quae
videtis", als volgt vertaald : „Si la vérité même se révèle a. vous par ses
effets passés et ceux qui ont suivi,
pour vous faire croire ce que vous ne
voyez pas, alors, 6 restes de l'infidélité, rougissez de voir ce que vous voyez"; (cfr ook De fide et operibus
XV, 25).
H. Somers

THEOLOGIE EN GODSDIENSTKENNIS
Dr Carl FECKES, Das Mysterium
reeds voldoende aanbeveling. Toch
der heiligen Kirche; ---4 Verlag past een enkel woord bij het verschijFerdinand Sch6ningh, Padernen van deze 3e uitgave. Door het
born, 1951, 3e Aufl., 287 pp., DM.
grondig verwerken van de leer over
8.80.
het Mystiek Lichaam, zoals Paus Pius XII die heeft uiteengezet in zijn
Het vele goed, dat dit boek reeds
Encycliek „Mystici Corporis", heeft
gesticht heeft, is op zich genomen
deze uitgave nog aanzienlijk gewon-
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nen op
op de vorige.
nen
vorige. Geheel
Geheel volgens
volgens de
de
leer van
van Pius XII wordt
leer
wordt de
de volkomen
volkomen
identiteit van
van onzichtbare
identiteit
onzichtbare en zichtzichtbare Kerk,
Kerk, van
van Mystiek Lichaam
bare
Lichaam en
hierarchische Kerk
Kerk verdedigd.
hierarchische
verdedigd. Toch
Toch
menen wij,
wij, dat bij
andeling van
menen
bij de beh
behandeling
an de
Christus' invloed als Hoofd van
de Christu'nvloedaHf
Kerk, nog
nog te eenzijdig alleen de genaKerk,
genade-invloed wordt
wordt uitgewerkt
uitgewerkt en o.i.
de-invloed
o.i.
nog te
nog
te weinig
weinigaandacht
aandacht wordt
wordt bebesteed aan Christus'
steed
Christus' heerschappij
heerschappij als
Hoofd van de hierarchie
Hoofd
hierarchie in
in Zijn
Zijn Mystiek Lichaam.
is het
tiek
Lichaam. Juist
Juist hierom
hierom is
het
jammer, dat
dat schr.
schr. het niet nodig
jammer,
nodig acht
acht
de leer der Kerkvaders inzake de
de
de ververhouding Hoofd
Hoofd -— ledematen
ledematen aan een
houding
een
meer diepgaand
meer
diepgaand onderzoek
onderzoek te onderonderwerpen
(p. 36)
36).
Hij zou
zougevonden
gevonden
werpen (p.
. Hij
hebben, dat
dat de
hebben,
de genade-beinvloeding
genade-beïnvloeding
slechts een
een van de
slechts
de vele
vele aspecten
aspecten is
is
van Christus'
invloed als
als Hoofd
van
Christus' invloed
Hoofd der
der
Kerk. Temeer
Temeer wordt
wordt dit
dit gemis
Kerk.
gemis gegean
voeld, waar
waar Prof.
Prof. S. Tromp
voeld,
Tromp S.J. vvan
anse Universiteit
de Gregoriaanse
Universiteit in
in zijn
zijndeGrgoia
commentaar op
op de Encycliek
commentaar
Encycliek „Mys"Mystici Corporis"
Corporis" (uitgegeven in
in de
de serie
serie
„Textus et
"Textus
et Documenta"
Documenta" ;; series theotheologica 26
26;; Romae
Romae 1948)
1948) overvloedig
overvloedig
materiaal voor
materiaal
voor een
een dergelijk
dergelijk onderonderzoek heeft
zoek
heeft klaargelegd.
klaargelegd. Het
Het boek
boek
blijft
blijft niettemin
niettemin uiterst
uiterst waardewaardevol niet
niet alleen
alleen voor
voor theologen,
theologen, maar
maar
vooral ook voor leken,
vooral
leken, die zich
zich willen
willen
an onze Moeverdiepen
verdiepen in het wezen
wezen vvan
Moeder
der de Heilige
Heilige Kerk.
Kerk.
S. Trooster
Trooster
Albert
Albert FRANK-DUQUESSNE,
FRANK-DUQUESSNE,

Ce
qui
gui Vattend
t'attend après
après ta
ta mort.
mort. —
Editions Franciscaines,
Franciscaines, Parijs,
Parijs,
1950, 288 pp., Fr.
Fr. 500.
500.
De opzet
opzet van
van dit
dit boek
boek isisongetwijongetwijfeld
feld lofwaardig:
lofwaardig: in
in de
dehedendaagse
hedendaagse
sceptische
sceptische wereld
wereld de
de katholieke
katholieke leer
leer
uiteenzetten over
over het
het hiernamaals,
hiernamaals, is,
is,
voor
voor een
een bekeerling,
bekeerling, een
een spannend
spannend
experiment.
In grote
experiment. In
grote lijnen
lijnen moet
moet dit
dit
experiment
geslaagd heten;
experiment geslaagd
heten; zeer
zeer
raak wordt
wordt b.v.
b.V. gewezen
gewezen op
op het
het „toe"toestands"-karakter
van het
stands"-karakter van
het vagevuur
vagevuur
(29)
(29),, op de echte betekenis
betekenis der
der lichalichamelijke
melijke verrijzenis
verrijzenis (239:
(239: God
God doet
doet
niet aan
aan „montage
"montage de
decellules")
cellules"),, op
op
het wezen
wezen der
der hel
hel (197)
(197)..
Er zijn
zijn echter
echterook
ookschaduwzijden,
schaduwzijden,
en vrij
vrij ernstige.
ernstige. Niet
Niet zeer
zeergelukkig,
gelukkig,
en
en enigszins
enigszins inconsequent,
inconsequent, lijkt
lijkt ons
ons
de
de opvatting
opvatting over
over de
de„afgescheiden
"afgescheiden
zielen"
zielen" (d.i.
( d.i. de
de geestelijke
geestelijke zielen,
zielen,
vóór
vóór hun
hun hereniging
hereniging met
met,,hun"
"hun" lichalichamen)
men).. Deze
Deze zielen
zielen zijn
zijn meer,
meer dan
dan de
de
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"substantiële
vormen" der lichamen
lichamen
„substantiële vormen"
(41);
JDBterieel ver(41) ; ofschoon
ofschoon ze
ze elk materieel
band
de wereld
wereld verbroken
verbroken hebhebband met
met de
ben,
geestelijk
ben, behouden
behouden ze
ze toch
toch een geestelijk
contact
met de
de „werkelijkheid"
"werkelijkheid" (72)
(72);;
contact met
ofschoon
"onderworpen a
aan
de
ofschoon niet „onderworpen
an de
materiële
ze
materiële opeenvolging",
opeenvolging", hebben
hebben ze
toch
eigen „duur"
"duur" (tegen
(tegen201)
201)..
toch een eigen
Het
jammer dat de
de auteur
auteur nog
nog
Het is jammer
het
slachtoffer blijkt
blijkt te zijn
zijn van
van enenhet slachtoffer
kele
oude vooroordelen.
vooroordelen. Hij
kele oude
Hij gewaagt
met
geen woord
woord van het
het „straf-as"straf-asmet geen
pect"
(41; 76;
76; 137:
137:
pect" van
van het vagevuur (41;
het
"vuur" is in
in metaphorische
metaphorische zin
zin
het „vuur"
uitgelegd).
aflaatjaren betekenen
betekenen
uitgelegd) . De aflaatjaren
niet dat de
de „duur"
"duur" van het vagevuur
vagevuur
met
dergelijk getal
dagen of jajamet een dergelijk
getal dagen
ren
verkort wordt
wordt (S.
(8.polemiseert
polemiseert
ren verkort
hiertegen,
doch hij
hij strijdt wellicht tetehiertegen, doch
gen windmolens;
windmolens; 78)
78)..
De
opvatting, die
die de
de auteur
auteur voorvoorDe opvatting,
stelt, zowel
zowel theoretisch
theoretisch als
als practisch,
practisch,
is o.i.
o.i. na
na„Humani
"Humani generis"
generis" nauwenauwelijks
aanvaardbaar. De
De benaming
benaming
lijks aanvaardbaar.
reeds
"exegèse spirituelle,
spirituelle, voire
voire
reeds van „exegèse
mystique"
het beroep
beroep op
op
mystique" (260),
(260), en
en het
het „constante
"constante symbolisme"
symbolisme" (143)
(143),,
of
het„metaphorische
"metaphorische complex"
complex"
of het
(263)
van de
de Bijbel,
Bijbel, met
met een
een zeker
zeker
(263) van
misprijzen
voor de
de„interprétation
"interprétation
misprijzen voor
exclusivement obvie"
zijn niet
niet
exclusivement
obvie" (260), zijn
helemaal
overeenstemming met
met de
de
helemaal in overeenstemming
nieuwe richtlijnen
richtlijnen van Rome.
Rome.
nieuwe
Sommige geijkte termen
termen en
en begripbegrippen uit
uit de
de theologische
theologische wetenschap,
wetenschap,
pen
worden aangewend
totaal ononworden
aangewend in
in een totaal
aangepaste contekst
contekst (67:
(67: „union
"union hyhyaangepaste
posstatique"; 81
81 „res
"res sacramenti";
sacramenti";
posstatique";
"aiónios").. Sommige uitspraken
uitspraken
241: „aiónios")
van bevoegde
bevoegde godgeleerden
godgeleerden worden
worden
wat al
altetelichtvaardig
lichtvaardiggehekeld
gehekeld
wel wat
(93:: Le
Bachelet; 214,
214, nl.:
nl.:Gardeil)
Gardeil).
(93
Le Bachelet;
.
weerwil vvan
deze toch
toch belangbelangIn weerwil
an deze
rijke tekorten,
dit boek
boek goed
goed kunkunrijke
tekorten, zal dit
nen stichten,
stichten, en
en veel
veel rechtzetten
rechtzetten in
in
nen
verwarde hoofden
hoofden vvan
menig tijdtijdde verwarde
an menig
genoot.
genoot.
J. De
De Fraine
Fraine
BARDY, c.s.;
c.s.; L'ENFER.
L'ENFER. —
Gustave BARDY,
Foi vivante;
vivante; éditions
éditions de
de la
la
Coll. Foi
,Revue
des Jeunes;
Jeunes; Paris
Paris1950,
1950,
Revue des
359 pp.
pp.
'359
is werkelijk
werkelijk een
een boekje,
boekje, waarwaarDit is
we zaten
zaten te
tewachten.
wachten. In
Ineen
eentijd,
tijd,
op we
zin voor
voor de
de ernst
ernst der
der zonzonwaarin de zin
de
de sterk
sterk verzwakt
verzwakt is,
is, zijn
zijn er
er velen
velen
menen niet meer
meer te
te kunnen
kunnen gelogelodie menen
of alth
althans
ernstig te
tekunnen
kunnen
ven, of
ven,
ans ernstig
twijfelen aan
aan het
het besta
bestaan
van een
een
twijfelen
an van
eeuwige straf.
straf. In
Ineen
eeneerste
eerstebijdrage
bijdrage
eeuwige
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toont M. CARROUGES aan, hoe
overdreven en ongefundeerde fantasieën uit de literatuur v an vroeger
eeuwen een preekstijl in het leven
hebben geroepen, die de moderne
mens terecht afwijst. Niettemin, de
H. Schrift leert ons overduidelijk, dat
er een eeuwige zonde-straf bestaat;
de bekende exegeet C. SPICQ O.P.
onderwerpt overvloedig materiaal
aan een fijn-genuanceerd onderzoek.
G. BARDY geeft een goed overzicht
van de leer der Kerkvaders over deze
kwestie. Ch. V. HERIS O.P., die de
theologische speculatie over het dogma der hel beh andelt, kan ons niet
overtuigen, wanneer hij de stelling
van P. Glorieux inzake de z.g. optio
finalis tracht te weerleggen. J.
GUITTON behandelt de moderne
moeilijkheden tegen het bestaan van
een eeuwige hel. Waar schr. sommige opwerpingen philosophisch tracht
te weerleggen, staat hij o.i. niet
sterk, aangezien we hier voor een
waar geloofsmysterie staan. Hetgeen
schr. ook zelf inziet, wanneer hij zegt,
dat alleen hij die iets v an het mysterie der Verlossing begrijpt, de ernst
van de zonde enigszins begint te vermoeden en van daaruit iets dieper
zich kan inleven in de zwaarte van
Gods sanctie op die zonde.
Een boekje, dat geen retraite-leider of missie-preker ongelezen mag
laten; en dat ook andere belangstellenden zeker zal boeien.
S. Trooster
Kan. Aug. CROEGAERT, Liturgisch
tormnentaar bij de lessen van de
catechismus voor België en Nederland, I. — Dessain, Mechelen,
1951, LXX-780 pp.
Dit nieuwe werk v an de verdienstelijke liturgist K an. Croegaert zal ongetwijfeld door velen met vreugde
begroet worden: de brede kloof die er
nog lag tussen catechese en liturgisch onderricht wordt hier overbrugd. Zoals de inleiding getuigt is
men de laatste jaren meer en meer
gaan inzien dat de liturgie een
hoofdbestanddeel moet zijn van elk
godsdienstonderwijs, wil dit laatste
niet enkel een abstracte leer brengen,
maar vormen tot bovennatuurlijk beleven. Toch werd nog lang niet beseft, welke grote waarde voor de methode zèlf van dat onderricht er
schuilt in de zo concrete en aanschou-

welijke aard van de eredienst, die tegelijk „/ex credendi" en „lex orandi"
heet.
Wat ons in dit eerste deel geschonken wordt is de beh andeling van de
Geloofsleer, volgens deze liturgische
methode uitgewerkt. Elk van de 10
eerste catechismuslessen vangt aan
met een leerstellige uitleg, vooraf gebaseerd op de jongste pauselijke encyclieken en op uitspraken van de
Mechelse Provinciale Concilies : een
rijke documentatie op zichzelf. Het
typografisch-duidelijk ingedeeld commentaar steunt verder op de Schrift
als voornaamste geloofsbron, zelf
grotendeels vervat in het Missale, op
de feesten en gebeden, symbolen en
devoties, ceremoniën en instellingen
van de Kerk; het verwijst ook naar
het getuigenis v an heiligen in het
martyrologium vermeld, en naar
volksgebruiken, die oorspronkelijk op
liturgische vieringen teruggaan. Om
praktische en paedagogische redenen
gaat aan elke les een overzichtelijk
en gedetailleerd plan vooraf, terwijl
een uitvoerige vragenlijst de behandelde stof afsluit.
Op zeer concrete en overvloedige
wijze wordt de rijkdom van het geloofsleven in zijn leerstellige en specifiek-liturgische aspecten aangetoond. De Mariale leer werd dwars
door alle lessen heen behandeld, zodat daardoor de inhoud in zijn verscheidenheid treffender uitkomt. Een
van de grootste waarden van dit
werk ligt in de uitgebreide bibliografie, die bij elk onderwerp wordt aangegeven en tot het meest recente is
bijgehouden. Misschien zullen enkele
details wel voor betwisting vatbaar
zijn : zo b.v. de voorstelling v an de
gekruiste zonder enige steun, de Zonnewende-opvatting van Kerstdag als
„nieuw"-heidens; ook ontdekten we
enkele taalkundige onachtzaamheden
als iever voor ijver, leiddraad voor
leidraad.
Met verwachting uitziend naar het
volgende deel, wensen we dit werk
gezien zijn aanpassing aan de Nederlandse catechismus, de ruimste verspreiding toe in Zuid en Noord.
G. Windey
Theodor STEINBUECHEL, Zerfall
des christllehen Eth os im XIX
Jahrhundert.
Verlag J.
Knecht, Frankfurt am Main,
1951, 172 pp., geb. DM. 7,80.
--

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

87
87

,De
christelijke overtuiging
overtuiging bestaat
bestaat
De christelijke
meer zo
zo onaangevochten
onaangevochten als in
in
niet meer
middeleeuwen. De
1ge eeuw
eeuw heeft
heeft
de middeleeuwen.
De 19e
haar in
in een
een crisis
crisis gebracht.
gebracht. Deze
Deze
haar
echter geenszins
geenszins zuiver
zuiver neganegahoeft echter
tieve gevolgen
gevolgen te
te hebben.
hebben. Zij
Zij betebetetieve
evenzeer een
een dieper
dieper bewustworbewustworkent evenzeer
althans de
demogelijkheid
mogelijkheili daardaarden of althans
toe. In
In een
een reeks
reeksuniversitaire
universitaire voorvoortoe.
drachten heeft
de historiek
historiek van
van
drachten
heeft S. de
an te
schetsen om
om aaan
te
deze crisis willen schetsen
tonen wat
wat in
inwerkelijkheid
werkelijkheid door
door dedetonen
moderne crisis en
en critiek
critiek geraakt
geraakt
ze moderne
wordt, maar
licht te
te
wordt,
maar ook
ook om
om in
in het
het licht
stellen welke
welke de
de onvergankelijke
onvergankelijke en
en
stellen
van
het geloof
geloof is,
is, die
die
an het
positieve macht v
zich in
in de
de laatste
laatste anderhalve
anderhalve eeuw
eeuw
zich
ank zij de
groeiende evidentie
evidentieen
enddank
met groeiende
moderne gedachte-evolutie
gedachte-evolutie geopengeopenmoderne
baard heeft. Het
Het christendom
christendom is
is minminbaard
dan ooit
ooit zijn
zijn einde
einde nabij;
nabij; en
en van
van
der dan
de gelovige mens
mens vvan
onze tijd
tijd hangt
an onze
de
het af
af of
of het
hetgeloof
geloof uit
uitdeze
dezecrisis
crisis
het
en verhelderd,
verhelderd, ten
ten bate
bate der
der
versterkt en
komende geslachten,
geslachten, te
tevoorschijn
voorschijn
komende
treden. In
In de
detien
tienvoordrachten
voordrachten
zal treden.
die dit
dit boek
boek bevat
bevat wordt
wordt hoofdzakehoofdzakeand met
geloofscrisis in
in verb
verband
met
lijk
lijk de geloofscrisis
Aufklärung, Sturm
Sturm und
und Drang,
Drang, 19e
1ge
Aufklërung,
eeuws burgerdom
burgerdom en piëtisme
piëtisme behanbehandeld.
dood heeft de
de auteur
auteur belet
belet
deld. De
De dood
zijn overzicht tot aan
aan het
hethedendaags
hedendaags
zijn
existentialisme
door te
te trekken.
trekken. Maar
Maar
existentialisme door
ook
brengt dit
dit boek
boek een
een zeer
zeer ververook zo brengt
rijkend
huidige situatie
situatie
rijkend inzicht
inzicht in
in de huidige
van het
het christendom.
christendom.
Kerken
L. Vander Kerken

gebrandmerkt als
als een
eenconsuetudo
consuetudo
gebrandmerkt
prava.
prava. Met
Met historische
historische nauwkeurignauwkeurigheid heeft
heeft de
de schrijver
schrijver dit
ditgroeiprogroeiproheid
annemelijk
ces weten
weten te
te duiden
duiden en
en aaannemelijk
ces
gemaakt.
gemaakt.
We zien
zien dat
dat hoewel
hoewel langzamerhand
langzamerhand
de hele
hele clerus
clerus onder
onder de
deverbodsbepaverbodsbepalingen
lingen kwam
kwam te
te vallen,
vallen, apostolische
apostolische
indulten
indulten het
het medisch-apostolisch
medisch-apostolisch leleven voor
voor verstikking
verstikkingbehoedden.
behoedden.
Al heeft
heeft een
eenop
oponjuiste
onjuistegronden
gronden
gemotiveerde
gemotiveerde irregulariteitspychose
irregulariteitspychose
anzienlijk geeen
snellere evolutie
evolutie aaanzienlijk
geeen snellere
remd,
toch is de
remd, toch
de Kerk
Kerk steeds
steeds meegemeegegaan met
met haar
haar tijd
tijd en
en in
inhet
hetbijzonder
bijzonder
met de
de vlucht
vlucht der
der medische
medische studie
studie in
in
eeuw.
onze eeuw.
Zozeer
Zozeer heeft zij
zij haar
haar houding
houding doen
doen
keren,
keren, dat wij nu sinds
sinds 1941
1941 met
met „on"onmiskenbare
miskenbare duidelijkheid
duidelijkheid verklaren
verklaren
kunnen, dat
de clericale
clericale arts een
een eieikunnen,
dat de
an
gen plaats toekomt
toekomt in het
het geheel
geheel vvan
middelen, waardoor de uitbreidingmideln,waroutbeidng
Christus Rijk
Rijk op
op aarde
aarde wordt
wordt nanavan Christus
gestreefd" .
gestreefd".
de Inleiding
Inleiding bespreekt
bespreekt de
de schrij'schrijIn de
nog meer
meer contactpunten
contactpunten tussen
tussen
ver nog
Kerk en
Hij heeft zich
Kerk
en Medicijnen.
Medicijnen. Hij
zich
willen beperken
beperken tot dit
dit waardevol
waardevol dedeontologisch detailpunt.
ontologisch
detailpunt. Wij
Wij hopen,
hopen,
dat deze
dat
deze zeer
zeer gelukkige
gelukkige studie
studie nog
nog
door die
die andere
andere·even
even interessante
interessante
door
onderwerpen
moge.. gevolgd worden.
worden.
onderwerpen moge
„Kerk en geneeskunst
"Kerk
geneeskunst isisinderdaad
inderdaad
een onuitputtelijk
onuitputtelijk onderwerp,
onderwerp, rijk
rijk gegenoeg om heel een
een mensenleven
mensenleven te
te vulvullen". H. v. Deinse
len".
H. v. Deinse

Dr S. van
van der
der LEE,
LEE, Clerus
Clerus en
en MediMedicUnen
bet
cijnen in
in de geschiedenis van het
Kerkelijk Recht,
Recht, Dekker
Dekker en
en van
van
de Vegt
Vegt N.V.
N.V. Utrecht,
Utrecht, Nijmegen,
Nijmegen,
1951,
140 pp.,
pp., ff 4,50.
4,50.
1951, XIV
XIV en
en 140
In
deze interessante,
interessante, en
en ondanks
ondanks.
In deze
de
bespreking van talde systematische bespreking
loze dorre
dorre documenten,
documenten, boeiend
boeiend ververhaalde
evolutie vvan
de houding
houding der
der
an de
haalde evolutie
Kerk
opzichte van
de studie
studie en
en
Kerk ten
ten opzichte
van de
praxis
der geneeskunde
geneeskunde voor
voor haar
haar
praxis der
clerus,
de schrijver
schrijver niet
niet alleen
alleen
clerus, heeft de
blijk
van
canonische en memeblijk gegeven v
an canonische
dische
hij ook
ook
dische vakkennis,
vakkennis, maar
maar heeft hij
aan een
een originele
originele keuze
keuze van
gevan stof gepaard
fijngevoeld meeleven
meeleven met
met
paard een fijngevoeld
de
verantwoordelijkheidszin der kerkerde verantwoordelijkheidszin
kelijke
apostolische
kelijke autoriteiten en de apostolische
drang
de medisch
medisch gevormde
gevormde clecledrang van de
rus
de loop
loop der
der tijden.
tijden.
rus in de
Een eeuwenoude
van
an studie
eeuwenoude traditie v
en uitoefenen
uitoefenen v
van
de medicijnen
medicijnen door
door
an de
de
clerus werd
werd na 1130
1130 steeds
steeda meer
meer
de clerus

Inseminatie en transplantatie.
InsemiJnatie
transpIam.tatie. VoorVoordrachten met discussies
Idrachteo
discussies door
door Drs
Drs
F. Wagemans
en Dr H.
F.
Wagemans O.F.M.
O.F.M. en
H.
van ZUNDEREN
ZUNDEREN M.S.C.
M.S.C. PausePauselijke toespraak van
van 29
29 September
September
1949 tot
tot de
de mOOicL
medici.-- N.V.
1949
N.V. Gooi
Gooi
&
Sticht, Hilversum,
Hilversum, 1951,
1951, 68
68
& Sticht,
pp., f 2.90.
pp.;
2.90.
Uit het
an het
Uit
het Jaarboek
Jaarboek 1950
1950 vvan
het
Werkgenootschap
van
katholieke
Werkgenootschap v
an katholieke
theologen in Nederland
theologen
Nederland werden
werden deze
deze
twee
voordrachten afzonderlijk
afzonderlijk gegetwee voordrachten
bundeld om
om aldus
aldus een ruimere
bundeld
ruimere ververspreiding onder
spreiding
onder belangstellenden
belangstellenden
(met name
(met
name medici)
medici) teteverkrijgen.
verkrijgen.
Voor Pater
Pater Wagemans
Voor
Wagemans was het
het zeker
zeker
een grote voldoening,
voldoening, dat
dat zijn
zijn betoog
betoog
tegen artificiële
artificiële inseminatie
inseminatie bevestibevestiging vond
ging
vond in de
de toespraak
toespraak van
van Paus
Paus
Pius XII tot
tot de
de medici;
medici; dit
ditbelangrijk
belangrijk
document is
is thans ook
document
ook. opgenomen
Qpgenomen in
in

deze bundelt
bundel,

A. v.
v. Kol,
KQl
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Dr J.
J. A.
A. C.
C. VAN
VAN LEEUWEN:
LEEUWEN: Het
Het
Dr
Evangelie naar
naar Markus
Markus -— J.J. H.
H.
IEvangeUe
Kok, Kampen
Kampen 1951,
1951, Se
3e druk,
druk, 214
214
;Kok,
pp., f1 4,95.
4,95.
pp.,
!Blijkensdeze
dezenieuwe
nieuwedruk
drukheeft
heeft de
de
Blijkens
reeks: Korte
der H.
reeks:
Korte Verklaring
Verklaring der
H.
Schrift, nog
nog steeds
steeds de belangstelling
Schrift,
belangstelling
der orthodox-gelovige
der
orthodox-gelovige protestantse
protestantse
landgenoten. Het
Het is
is d
an ook
ook een
een nutnutlandgenoten.
dan

tige
de vertaling
vertaling niet
niet
tige uitgave,
uitgave, al
al is
is de
altijd
altijdlevend
levend nederlands:
nederlands: "de
„de Farizeën
Farizeën
gingen
gingen uit
uit en
en begonnen
begonnen met
met Hem
Hem een
een
dispuut",
zij hoorden",
hoorden",
dispuut","en
„en zij,
zij, toen
toen zij
etc.
de verklaring
verklaring soms
etc. en
en al
al is de
soms wat
wat
erg
erg kort
kort en
en simpel.
simpel. Het
Het zal
zal niet
niet ververwonderen,
katholiek met
wonderen,dat
dat een
een katholiek
sommige
Maria,
sommige uitleggingen
uitleggingen ---- over Maria,
Jezus'
inJezus' broeders
broedersenz.
enz.-— niet
niet kan
k an instemmen.
L. Rood
stemmen. L. Rood

WIJSBEGEERTE, PAEDAGOGm
PAEDAGOGIE EN
EN SOCIOLOGIE
WIJSBEGEERTE,
SOCIOLOGm
Michele F.
F. SCIACCA,
L'existence de
Michele
SCIACCA, L'existenoo
Dieu, nit
uit het italiaans
Dien,
italiaans vert.
vert. door
door
R. Jolivet --- Aubier,
rR.
AUbier, Parijs,
Parijs, 1951,
1951,
220 pp.
pp.
220
De schrijver
De
schrijver van dit
dit werk
werk is een
een
italiaans katholiek
italiaans
katholiek philosoof,
philosoof, profesprofessor aan
sor
aan de
de Universiteit
Universiteit van
van Padua,
Padna,
geestelijk verwant met Blondel
Blondel en de
de
franse „Philosophie
franse
"Philosophie de
de l'Esprit".
l'Esprit".
Reeds is van hem
Reeds
hem verschenen
verschenen Le
Le proproblème de
de Dien
Dieu et de
blème
de la
la religion
reUgion dans
dans
la phhlosophie
phhlosophie contemporaine
contemporaine (Au(Aubier 1950)
waarin hij
bier
1950),, waarin
hij de
de voornaamvoornaamste hedendaagse
hedendaagse philosophische
philosophische strostromingen in de Europese
mingen
Europese landen onderonderzocht, betreffende hun stelling
zocht,
stelling tegentegenover
over het probleem
probleem van God
God en godsgodsdienst. Dit
Dit werk
dienst.
werk eindigt
eindigt met
met een
een
overzicht
overzicht van het
het christelijk
christelijk spirituspiritualisme
alisme in Italië
Italië en
en met
meteen
eensympasympathieke studie
studie over
over de
degodsdienstphigodsdienstphilosophie van Blondel.
Blondel. Het
Het thomistisch
thomistisch
denken
denken over
over God
God ligt
ligt geheel
geheel buiten
buiten
an dit
het
het perspectief
perspectief vvan
dit boek.
boek.
In L'existenee
L'existenoo de
de Dieu
Dien ontwikkelt
ontwikkelt
Sciacca
Sciacca zijn
zijn argument
argument over
overhet
hetGodsGodsbestaan.
an
bestaan. Het
Het sluit
sluitonmiddellijk
onmiddellijk aaan
bij Augustinus en laat zich als volgtbijAugstnelazchvogt
samenvatten
samenvatten:: de
de mens
mens ontdekt
ontdektin
inzijn
zijn
geestesleven
geesteslevenprincipen
principenen
enwaarheden,
waarheden,
die
die eeuwig
eeuwigen
enonveranderlijk
onveranderlijkzijn.
zijn.HijHijzelf,
als veranderlijk
veranderlijk en
en contingent
contingent
zelf, als
wezen
wezen kan
kan niet
nietde
deoorsprong
oorsprongzijn
zijnvan
van
deze
deze waarheden,
waarheden, die
die heel
heel zijn
zijn ververstandelijk
standelijk leven
leven beheersen.
beheersen. Bij
Bij gevolg
gevolg
moet
moet er
er een
eeneeuwige
eeuwigesubsisterende
subsisterende
Waarheid
an, die
Waarheid besta
bestaan,
die de
de bron
bron is
is van
van
onze menselijke waarheid en die elkeonzemslijkwarhdne
geschapen
an
geschapen geest
geest verlicht.
verlicht. Eerst
Eerstwwan-nermditaugsnchargument
neer men dit augustinisch argument
aanvaardt
aanvaardt kan
kan men
mende
dezin
zinbegrijpen
begrijpen
van
van het
hetontologisch
ontologisch argument
argument van
van
Anselmus,
Anselmus, dat
dat Gods
Gods bestaan
bestaanafleidt
afleidt
van
vande
deidee
idee van
vanGod,
God, en
en van
van het
hetcoscosmologisch
mologisch argument
argument van
van S.S.Thomas,
Thomas,
die
die Gods
Gods bestaan
bestaanbewijst
bewijstdoor
doorde
deconcontingentie
an
tingentie ofofzijnsafhankelijkheid
zijnsafhankelijkheid vvan

de
wereld. Sciacca
Sciacca onderstreept
onderstreept het
de wereld.
feit,
Thomas in de
de grond
grond overoverfeit, dat S. Thomas
eenstemt
Augustinus, en hiereenstemt met S. Augustinus,
in
hij op een zekere manier
manier gegein heeft hij
lijk,
klaarblijkelijk de
de
lijk, maar
maar hij
hij heeft klaarblijkelijk
zijnsmetaphysiek
zijnsmetaphysiek van
van S.
S. Thomas niet
voldoende
zien
voldoendedoorgrond,
doorgrond,om
ominin te
te zien
dat het waar-zijn een m
manier
zijn
anier van zijn
dat we
we God
God niet
niet in
in de
de eerste
eerste
is,
is, en dat
plaats
kennen als
als eerste
eersteWaarheid,
Waarheid.
plaats kennen
maar
eerste Zijnde,
Zijnde, als bron
bron van
van
maar als eerste
alle zijnde
zijnde en bijgevolg vvan
alle waarwaaran alle
heid. '
F.
F. De Raedemaeker
Raedemaeker
Friedrich DESSAUER,
Rande
Friedrich
DESSAUER, Am
Am Rande
der Dinge. Ueber
Ueber das
das Verhiiltnia
Verhältnis
und Glauben.
Vervon Wissen und
Glauben. --- VerJ. Knecht,
Knecht, Frankfurt
Frankfurt a/Main,
afMain.
lag J.
1951, 56 pp.,
pp., geb.
geb. DM.
DM. 2.80.
2.80.
1951,
aet
menselijk
weten
heeft
zich in
in
;Het menselijk weten
zich
de laatste
laatste eeuw
eeuwontzaglijk
ontzaglijk uitgebreid:
uitgebreid:
toch blijft het altijd maar een zeertochblijfeadmrnz
beperkt gebied
gebied vvan
hetkenbare
kenbare bebebeperkt
an het
Over de
de randen
randen vvan
zijn ververlichten. Over
an zijn
worven wetenschap
wetenschap heen
heen tracht
tracht de
deworven
natuurvorser ste
steeds
verder in
in het
het
natuurvorser
eds verder
hem alom
alom omringende
omringende ongekende
ongekende
hem
door te dringen.
dringen. In
dit kort
kort essay
essay'
door
In dit
heeft de
debekende
bekendephysicus-philosoof
physicus-philosoof
heeft
F. D.
D. de
de geesteshouding
geesteshouding willen
willen schetschetF.
sen die
die door
door dit
ditzoeken
zoeken gevergd
gevergd
sen
wordt. Naar
Naar analogie
analogie met
met het
het religireligiwordt.
euze kennen
kennen noemt
noemt hij
hij deze
deze een
een gegeeuze
loofshouding, d.i.
d.i. een
eenfundamentele
fundamentele
loofshouding,
houding van
van de
de geest
geest waardoor
waardoor het
het
houding
ongekende aanvaard
aanvaard wordt
een
ongekende
wordt als een
geheim
geheim dat
dat ons
ons ope
openbaar
moet worwornbaar moet
den. Wellicht
Wellicht blijft
blijft hierbij
hierbij de
de analoanaloden.
gie tussen
tussendit
dit„natuurlijk"
"natuurlijk" en
en het
hetbobogie
vennatuurlijk geloof
geloof alsmede
alsmede tussen
tussen
vennatuurlijk
de symbolische
symbolische uitdrukking
uitdrukking der
der nanade
tuurlijke geheimduiding
geheimduiding en
en de
debovenboventuurlijke
natuurlijke openbaring
openbaring een
een beetje
beetje
natuurlijke
dubbelzinnig. Anderszins
Anderszins een
een uitsteuitstedubbelzinnig.
kend betoog.
betoog.
kend
VánderKerken
Kerken
L. Vander
L.
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M. SPIER,
SPIER, Wat
Wat isIscalvinistische
calviDlstl.sche
J. M.
wijsbelgeertef - — J.
H. Kok,
Kok,
wijsbegeerte?
J. H.
Kampen, 1950,
pp., 1f 1,95.
1,95.
Kampen,
1950, 78 pp.,

brochure dient als
als populaire
populaire
Deze brochure
inleiding voor
voor „ons
"ons calvinistisch
calvinistisch
inleiding
volk" in de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte der
der WetsW.etsvolk"
metpersoonlijke
persoonlijke nunuidee, zoals
zoals deze
deze met
idee,
- door
door de
de professoren
professoren DooyeDooyeances, —
weerd, Vollenhoven
Vollenhoven en anderen,
anderen, ook
ook
weerd,
reeds buiten
buiten Nederland,
Nederland, wordt
wordt beoebeoereeds
fend. In
In een
een helder,
helder, uiteraard
uiteraard simplisimplifend.
fierend betoog,
ds. Spier
Spier de
de
fierend
betoog, geeft
geeft ds.
hoofdlijnen dezer philosophie
philosophie aan.
aan. Zij
Zij
hoofdlijnen
onderscheidt zich
alleandere
andere
an alle
onderscheidt
zich vvan
systemen hierdoor,
hierdoor, dat
zij, in
in tegentegendat zij,
met niet-christelijke
niet-christelijke wijsbewijsbestelling met
an Ageerten als
die vvan
Thomas v
van
Aan Thomas
geerten
als die
quino, Cartesius,
Cartesius, Spinoza,
Spinoza, K
Kant,
niet
an t, niet
quino,
uitgaat van
de souvereiniteit
souvereiniteit der
der
uitgaat
van de
menselijke rede,
het eerste
eerste
menselijke
rede, maar
maar het
christelijk-wijsgeerig stelsel
Dit
christelijk-wijsgeerig
stelsel is.
is. Dit
betekent niet,
zij de
de stof
stof voor
voor
betekent
niet, dat
dat zij
haar systeem
systeem in
in de
de bijbel
bijbel zoekt, maar
maar
wij moeten
moeten haar
haar als
als volgt
volgtomschrijomschrijwij
"Zij is
is het
hetwetenschappelijk
wetenschappelijk ononven: „Zij
derzoek
kosmische totaliteitotaliteiderzoek naar
naar de kosmische
ten in
in volledige
volledige onderworpenheid
onderworpenheid aan
aan
het Woord
Woord vvan
God" (18)
(18).. „Van
"Van deze
deze
an God"
te zeggen,
zeggen,
philosophie
philosophie aarzel
aarzel ik
ik niet te
dat
zij één
één vvan
de grootste
grootstezegenin=
zegenin-'
an de
dat zij
is, die
die God
God in
in deze
deze eeuw
eeuw van
van ververgen is,
warring en wereldoorlogen
wereldoorlogen aan ons
ons
warring
christelijk
volksdeel in
in Zijn
Zijn genade
genade
christelijk volksdeel
gegeven
heeft" (76).
(76).
gegeven heeft"
Voor
is dit
ditboekje
boekje
Voor de
de niet-calvinist is
dus
eigenlijk niet bestemd.
bestemd. Toch
Toch kan
kan
dus eigenlijk
men het met nut
nut lezen
lezen als
als eerste
eerste kenkennismaking
met deze
dezemerkwaardige
merkwaardige
nismaking met
wijsbegeerte.
Men zal ddan
bemerken,
an bemerken,
wijsbegeerte. Men
dat „het
"het gesprek"
gesprek" met
met deze
deze philosophilosophie op
op zichzelf
zichzelf genomen
genomen niet
nietzo
zo moeimoeier inderdaad
inderdaad aanknopingsaanknopingslijk
lijk is, dat er
punten zijn,
ten
zijn, maar
maar dat dit spreken ten
zeerste
bemoeilijkt wordt
wordt door
door een
een
zeerste bemoeilijkt
bijna
aan
luisteren
an luisteren
bijna wezenlijk
wezenlijk gemis
gemis a
bij
concrete gesprekspartner
gesprekspartner die
die
bij de concrete
onverstoord
dezelfde
onverstoord door
door alle kritiek dezelfde
misvattingen blijft
blijft herhalen.
herhalen. Jammer,
Jammer,
want
juist in dit
dit luisteren
luisteren ligt
ligt een
een
want juist
noodzakelijke
allen
noodzakelijke voorwaarde
voorwaarde voor
voor allen
die
begeren wijs
worden, of,
of, om
om
die begeren
wijs te worden,
met
ds. Spier
Spier te spreken:
spreken: voor
voor hen
hen
met ds.
die
willen onderwerpen
onderwerpen aan
aan Gods
Gods
die zich willen
Woord.
J.
J. H.
H. Nota
A.
VLOEMANS, De
Descheppende
scheppende
A. VLOEMANS,
geest, Cultuurphilosophie
Cultuurphilosophie--- Leopold,
Haag, 1950,
1950, 221
221 pp.,
pp.,
opold, Den
Den Haag,
ff 8,90.
8,90.

In het
het „Voorbericht"
"Voorbericht" lezen wij,
wij, dat
dat
de ondertitel van het
het werk
werk even
even goed
goed
had kunnen
kunnen luiden:
luiden: „Geschiedenis"Geschiedenis- én
én
Cultuurphilosophie".
feite wil
wil Dr
Cultuurphilosophie". InInfeite
Dr
V. de
de geschiedenis
geschiedenis der
der cultuur
cultuur als
als ononderdeel der
der cultuurphilosophie
cultuurphilosophie opvatopvaten zodoende
zodoende wordt
wordt in de
de eerste
eerste
ten en
hoofdstukken gesproken
gehoofdstukken
gesproken over
over de geschiedenis als wetenschap
wetenschap en
en haar
haar obobjectiviteit, de
de zin
zin der
dergeschiedenis,
geschiedenis,
jectiviteit,
verschillende philosophische
philosophische oplossinoplossingen
Pas het
gen daaromtrent.
daaromtrent. Pas
het laatste
laatste
hoofdstuk heeft
heeft als
alsonderwerp
onderwerp:: „Het
"Het
van
de cultuur".
cultuur".
wezen v
an de
De
De S.
S. behandelt
behandelt dit
dit alles
alles op
op zeer
zeer
heldere wijze
wijze waarbij
waarbij hij
beheldere
hij de
de gave bezit der
derpopularisering.
popularisering. Uiteraard
Uiteraard
moet hij
hij zodoende
zodoende de
de problemen
problemen wat
wat
simplifieren
en k
an er
simplifieren en
kan
er niet
niet diep
diep op
op
ingaan. Het
Het is
is echter
echtertetebetreuren,
betreuren,
ingaan.
dat hij
hij de
de lezer
lezer nergens
nergens tot
totzelfdenzelfdendoor het
ken aaanspoort
het vermelden
vermelden
ken
an spoort door
van
bronnen of
of literatuur.
literatuur. Daardoor
Daardoor
v
an bronnen
zal niet
dat V.
niet ieder
ieder ontdekken
ontdekken dat
V. uituitgaat v
van
een onbewezen
onbewezen apriori,
apriori, dat
dat
an een
de
de feitelijkheid
feitelijkheid verwringt:
verwringt: de
de gelovigelovian dit
ge mens
mens is
is uit
uit de
de tijd.
tijd. Men
Men kkan
dit
b.v.
b.v. constateren in zijn
zijn opvatting
opvatting omomtrent
trent de
de kringloop
kringloop en
en de
de rechte
rechte lijn
lijn
in de
de geschiedenis,
geschiedenis, welke
welke ongeveer
ongeveer
tegengesteld
aan de
de gangbare
gangbare memetegengesteld is aan
ning hieromtrent
hieromtrent in godsdienstwetengodsdienstwetenschap en
schap
en wijsbegeerte
wijsbegeerte of
of theologie
theologie
der geschiedenis.
Deze laatste heeft
der
geschiedenis. Deze
heeft
volgens
reeds in
de 18e
18e eeuw
eeuw de
de
volgens V.
V. reeds
in de
doodsteek
gekregen. Godsdienst
Godsdienst is
is
doodsteek gekregen.
an alle
trouwens uit
uit zich
trouwens
zich vijandig
vijandig aaan
alle
cultuur,
maar de
de namen
namen
cultuur, lezen
lezen we,
we, maar
v an Dawson,
van
Dawson, Schniirer
Schnürer of van de
de vele
vele
protestante en
protestante
en katholieke
katholieke moderne
moderne
auteurs over de
auteurs
de zin
zin der
der geschiedenis
geschiedenis
worden
doodgezwegen. Misschien
Misschien
worden doodgezwegen.
rangschikt hij hen met de
de wel
wel besprobesproken Toynbee,
an een
ken
Toynbee, „als
"als denker
denker vvan
een
ontstellende
stunteligheid" (p.
(p. 125)
125),,
ontstellende stunteligheid"
onder de verheerlijkers
an ,,het
onder
verheerlijkers vvan
"het bebekrompenste obscur
obscurantisme"
an tisme" (p. 138),
omdat zij
omdat
zij „om
"om ondoorgrondelijke
ondoorgrondelijke reredenen"
de godsdienst
godsdienst boven
boven
denen" (p.
(p. 138) de
cultuur verheffen.
verheffen. Zelf
Zelf blijkt
blijkthij,
hij,
alle cultuur
positief gezien,
an „het
positief
gezien, aanhanger
aanhanger v
van
"het
geloof in
in de
de opgaande
opgaande lijn"
lijn" (p.
(p. 139)
139),,
waarbij
europese cultuur
als
waarbij de
de europese
cultuur toch als
een vuurpijl
an uiteenspatten.
een
vuurpijl k
kan
uiteenspatten. Het
Het
is een
een chaos,
chaos, wordt
wordt toegegeven,
toegegeven, maar
maar
het
vergaan zal zo
zo schoon
schoon zijn
zijn (p.
(p.
het vergaan
214). De redding ligt in de zielsom-214).Derdingltdezilsommekeer van
van de
mekeer
de mens,
mens, maar
maar dan
dan
steeds
de mens
mens alleen,
alleen, los
los van
van
steeds van
van de
zijn God.
God.
J. H.
H. Nota.
Nota
J.
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Gertrud von
Ie FORT,
FORT, De
De eeuwige
eeuwige
Gertrud
von le
vrouw. -— De
De Nederl
Nederlandsche
andsche
vrouw.
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951
Boekhandel,
106 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. Fr.
Fr. 60.
60.
'
106
Maagd, bruid,
bruid, moeder:
moeder: dat
dat zijn,
zijn,
Maagd,
G. von
von le
Ie Fort
Fortde
dedrie
drie hoofdhoofdvolgens G.
momenten van
van het
heteeuwig
eeuwigvrouwevrouwemomenten
Zij omschrijft die
die momenten
momenten en
en
lijke. Zij
analyseert ze,
voor zover
zover ze
ze de
de
analyseert
ze, niet voor
opeenvolgende stadia
het vrouvrouopeenvolgende
stadia van het
wenleven beduiden,
beduiden, maar voor
voor zover
zover
ze wezenlijke
wezenlijke en
endus
dusblijvende
blijvende compocompoze
zijn van
van de
de vrouwelijke
vrouwelijke exisexisnenten zijn
tentie,
ze zich
zich samen
samen door
door alle
alle
tentie, zodat ze
en situaties
situaties heen,
heen in
in ononlevensstaten en
derlinge harmonie
harmonie moeten
moeten'
blijven
derlinge
blijven
de volkomenheid
volkomenheid vvan
ontplooien, om de
an
ontplooien,
het vrouwelijke te realiseren. Dithetvrouwlijkasen.Dt
kleine boekje
boekje blijft
blijft een
een der
der meest
meest
kleine
waardevolle bijdragen
bijdragen van
onze tijd
tijd
waardevolle
van onze
de metaphysiek
metaphysiek en
enpsychologie
psychologie
tot de
het vrouwelijke.
vrouwelijke. Op
Op een
een moment
moment
van het
waar meer
meer dan
dan ooit
ooit een
eenverkeerde
verkeerde
waar
emancipatie het
het vrouwelijke
vrouwelijke profaprofaemancipatie
neert, en
en waar
waar anderzijds
anderzijds in
in vele
vele
neert,
meisjeszielen de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke
meisjeszielen
gaafheid
haar vrouwelijke
vrouwelijke bebegaafheid van haar
stemming weer
weer naar
naarbewustwording
bewustwording
een heruitgave
heruitgave ervan
ervan uiterst
uiterst
zoekt, is een
welkom.
Dat de
de lezing
lezing niet
niet altijd
altijd even
even makmakkelijk, en
de tekst
tekst niet
niet steeds
steeds even
even
kelijk,
en de
helder
doorzichtig is
de ontonthelder en
en doorzichtig
is als de
wikkelde
zou wensen,
wensen, ligt
ligt
wikkelde leek
leek dat zou
wel gedeeltelijk
gedeeltelijk aan
aan het
het mysterieuse
mysterieuse
van
het behandelde
behandelde onderwerp,
onderwerp, dat
dat
van het
slechts
symbolisch kan
kan benaderd
benaderd
slechts symbolisch
worden,
de eigen
eigen geestesgeestesworden, ook
ook aan
aan de
vorm
en schrijftrant
schrijftrant van
van de
de auteur,
auteur,
vorm en
maar vooral aan de
de zeer
zeer gebrekkige,
gebrekkige,
vaak on-Nederlandse
on-Nederlandse en
en., op
op onvolonvoldoende
tekst bebedoende begrip
begrip van de
de Duitse tekst
rustende
onze ererrustende vertaling,
vertaling, die
die tot onze
gernis
in deze
deze nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave ongeongegernis in
wijzigd werd
werd overgenomen.
overgenomen.
L.
Monden
L. Monden

er openlijk
an een
openlijk gesproken
gesproken wordt
wordt vvan
een
„oud-worden
"oud-worden van de
de jeugdbeweging",
jeugdbeweging",
komt een
een vertaling
vertaling meer
meer dan
dan ooit
ooit op
op
tijd.
haar tijd.
Wat
Wat deze
deze jeugd
jeugd immers
immers bovenal
bovenal
ontbreekt is
is:: echte
echte mannelijkheid.
mannelijkheid. En
En
naar
naar een
eenschoon-mannelijke
schoon-mannelijke en
en
schoon-christelijke
schoon-christelijke volwassenheid
volwassenheid
wijst elke
elke bladzijde
bladzijde van
dit boek
boek op
op
wijst
van dit
heldere
heldere en bezonnen
bezonnen wijze
wijze de
de weg.
weg.
wellicht kan
kan het
het onstuimige
onstuimige
Nergens wellicht
woelen van de
de jeugddrang
jeugddrang zich
zich naar
naar
een scherp
scherp omlijnd
omlijnd doel
doel orienteorientezulk een
ren en zich
zich tot
tot zulk
zulk een
een klassiek-zuiklassiek-zuigestalte louteren.
louteren.
vere gestalte
Daarom
Daarom is het goed
goed ook,
ook, dat
dat voor
voor
deze
deze vertaling
vertaling dedeoorspronkelijke
oorspronkelijke
tekst
tekst van
van Guardini
Guardini gebruikt
gebruikt werd,
werd en
en
de aan
aan de
de actuele
actuele Duitse
Duitse jeugd
je~gd
niet de
aangepaste
uitgave die
die Ingeborg
Ingeborg
aangepaste uitgave
Klimmer
Klimmer in 1949 bezorgde.
bezorgde. Want het
het
jeugdwerk
van de
de grote
jeugdwerk van
grote meester
meester is
is
slechts actueel
actueel gebleven;
gebleven; het is
is
niet slechts
tevens
tevens een
een herinnering
herinnering aan
aan de
de ooroorspronkelijke
bezieling waaruit
spronkelijke bezieling
waaruit de
de
jeugdbeweging groeide,
groeide, en
en waartoe
waartoe
jeugdbeweging
zij
zij in een
een „herbronning"
"herbronning" terug
terug moet,
moet
wil zij
zij niet
niet aan
aan haar
haaroud-worden
oud-worden en
e~
haar huidige
huidige aderverkalking
aderverkalking ten ononder
gaan.
der gaan.
De klassieke
klassieke eenvoud
eenvoud van
van GuardiGuardini's
Duits is
is haast
haastonvertaalbaar.
onvertaalbaar. J.
J.
ni's Duits
Taels heeft
heeft de
de levendigheid
levendigheid en
en bewobewogenheid
het oorspronkelijke
oorspronkelijke wewegenheid van het
ten te
ten
te bewaren,
bewaren, in
in een
eenNederlands
Nederlands
dat echter niet even
even klassiek
klassiek vlekkevlekkeloos
als de
de Duitse
Duitse tekst.
tekst. En
En dat
dat
loos is
is als
juist zulk
zulk een
een boek
boek door
door zoveel
zoveel stostorende zetfouten
zetfouten -— soms
soms tot vijf
rende
vijf of
of
zes
op één
éénbladzijde
bladzijde —
- ontsierd
ontsierd
zes op
wordt,
is onvergeeflijk.
onvergeeflijk.
wordt, is
Jeugdleiders en zielzorgers moeten
Jeugdleiders
moeten
er voor zorgen dat geen
geen jongere
jongere achachteloos aan
aan deze
deze brieven
brieven en
en hun
hun boodboodschap voorbijgaat.
voorbijgaat.
L. Monden
Monden

Romano GUARDINI,
GUARDINI, Brieven
Brieven over
over
levenIJvorming,
J.
levensvorming,vert.
vert. door
door Dr
Dr J.
Taels.
- Sheed
Sheed &
& Ward,
Ward, AntAntTaels. —
werpen,
ing. Fr.
Fr.
werpen, 1951,
1951, 237
237 pp.,
pp., ing.
75,
geb. Fr.
Fr. 95.
95.
15, geb.
Het
mag wonder
wonder heten
de
Het mag
heten dat,
dat, in de
bloeitijd
jeugdbeweging nieniebloeitijd van
van de jeugdbeweging,
mand
er aan gedacht
gedacht heeft
heeft GuardiG~ardi~
mand er
ni's „Briefe
ni's
"Briefe fiber
über Selbstbildung"
Selbstbildung" te
te
vertalen,
werden ze toen
toen door
door memevertalen, al werden
nig )eugdleider,
gejeugdleider, gretig gelezen en gebruIkt.
echter de
de jeugdidealen
jeugdidealen zozobruikt. Nu echter
wat overal
overal een
een crisis
crisisdoormaken,
doormaken, en
en

Dr René BIOT,
BIOT, Opvoeding
Opvoeding tot liefde.
liefde.
Sexualiteit en liefde bij
Sexualiteit
bij het
het kind
kind
en in het huwelijk.
huwelijk. Uit het Frans
Frans en
vertaald door
door .A.
A. C.
vertaald
C. Niemeijer
Niemeijer
-— Helmond,
Helmond, Helmond,
Helmond, 1951,
1951, 208
208
pp.,
6.90.
pp., f 6.90.
Dit werk
Dit
werk van
van de
de bekende
bekende Franse
Franse
medicus, ofschoon
ofschoon ingesteld
ingesteld op
op enigs~edicus,
zins andere
toest anden dan
zms
andere toestanden
dan wij
wij in
in Nederland kennen,
kennen, mocht
mocht toch
toch met
derland
met
recht in
recht
in het
hetNederlands
Nederlands vertaald
vertaald
worden.Het
Het eerste
eerste deel
deel geeft algeworden.
algemene beschouwingen
beschouwingen over de liefde in
mene
in
het huwelijk
huwelijk en
en legt
legt aldus
aldus de
de grondgrond-
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slag voor
voor het
het tweede
tweede deel,
deel, waarin
waarin de
de
sexuele opvoeding,
opvoeding, die de
de ouders
ouders aan
aan
de kinderen
kinderen moeten
moeten geven,
geven, behandeld
behandeld
wordt
voortdurend vanuit
gewordt voortdurend
vanuit het
het gezichtspunt der
liefde. In dit
dit tweede
tweede
zichtspunt
der liefde.
meer practische
practische deel
deel is
is de
deschrijver
schrijver
meer
op
zijn best. Zijn
Zijn evenwichtig
evenwichtig oordeel
oordeel
op zijn
en zijn
zijn vele
vele practische
practische raadgevingen
raadgevingen
en
voorbeelden maken
boek tot
tot
en voorbeelden
maken dit
dit boek
een
waardevolle hhandleiding
voor
andleiding voor
een waardevolle
jonggehuwden, die
de
jonggehuwden,
die weldra
weldra voor
voor de
opvoeding
hun kinderen
kinderen zullen
zullen
opvoeding van hun
staan. Aan
Aan enigszins
enigszinsontwikkelde
ontwikkelde
staan.
jonggehuwden en ook
ook verloofden
verloofden kan
kan
jonggehuwden
dit
boek zeker
zeker aanbevolen
aanbevolen worden.
worden.
dit boek
Het is jammer
jammer dat
dat de
de vertaling
vertaling niet
niet
Het
onberispelijk
onberispelijk is.
A. v.
v. Kol
Kol
A.
Simone
PATRIS, Jeunes
Jetme's filles
au
files au
Simone PATRIS,
carrefour.
Casterman, DoorDoorcarrefour. -— Casterman,
nik, 1951, 220 pp.,
pp., Fr.
Fr. 48.
48.
nik,
De boeken
boeken van Kan.
Kan. Vieujean voor
voor
over de
de rijpende
rijpende jeugd
jeugd worden
worden gegeen over
leidelijk
voor meisjes
meisjes geadapteerd.
geadapteerd.
leidelijk voor
Na „Toi
"Toi qui
qui deviens
deviens femme,
femme, déjà"
déjà"
komt nu
van „A
komt
nu deze
deze adaptatie
adaptatie van
"A la
la
croisée
des chemins".
chemins". Het
Het probleem
probleem
croisée des
de levenskeuze,
levenskeuze, de
de zin
zin en
en eisen
eisen
van de
lekenleven en
en religieuse
religieuse roeping
roeping
van lekenleven
worden
sereen en
en evenwichevenwichworden er rustig, sereen
tig in
inbehandeld.
behandeld.
Het deel
deel over
over het
het lekenleven
lekenleven legt
legt
Het
reden de
de nadruk
nadruk op
op de
de moedermoedermet reden
lijke en
en bruidelijke
bruidelijke taak
van de
de
lijke
taak van
'vrouw;
op het
het einde
einde
'vrouw; graag hadden we op
enkele positieve
positieve aanduidingen
aanduidingen gevongevonden over de wijze
wijze waarop
waarop het
het meisje
meisje
den
de „leerschool"
"leerschool" tot een
een schone
schone liefde
liefde
kan doormaken.
doormaken. De
De uiteenzetting
uiteenzetting
kan
over
de vrouwelijke
vrouwelijke beroepen,
beroepen, gedegedeover de
met kostbare
kostbare zeer
zeerbondibonditailleerd en met
ge maar
maar preciese
preciese technische
technische aanduiaanduidingen,
het juiste
juistemidden
midden
dingen, houdt
houdt o.i.
o.i. het
tussen overdreven
overdreven emancipatie
emancipatie en
en arartussen
onmondig houden,
houden, al
al zouden
zouden
tificieel onmondig
iets strenger
strenger zijn
zijn ddan
de schrijfschrijfan de
we iets
ster
wat de
de orientatie
orientatie naar
naar de
de uniunister wat
versiteit betreft.
betreft.
hoofdstuk over
over het
het religieuse
religieuse
Het hoofdstuk
leven
uitstekend in de
de actuele
actuele leleleven is uitstekend
vensverhoudingen gesitueerd,
bevensverhoudingen
gesitueerd, en behandelt genuanceerd
genuanceerd en eerbiedig
eerbiedig het
het
delicate probleem
probleem van de
de verhouding
verhouding
tussen
de klassieke
klassieke vormen
vormen van
van
tussen de
kloosterleven
de opkomende
opkomende sesekloosterleven en
en de
culiere
culiere Instituten. Alleen
Alleen wat
watblz.
blz. 183
183
zegt over
over de
de verplichting
verplichting om
om een
een roeroeping
te volgen,
volgen, lijkt
lijkt ons
onsoverdreven
overdreven
ping te
en onjuist.
onjuist.
De aanpassing
aanpassing aan
aan de
de vrouwelijke
vrouwelijke
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psyche werd grondig geda
gedaan,
an, en mag,
op
détails na
na (b.v.
(b.v. blz.
blz. 121:
121:
op een paar détails
"piété
virile"!),
geslaagd
„piété virile"
! ), uitstekend
uitstekend geslaagd
heten. Aanbevolen.
Aanbevolen.
L. Monden
Monden
L.
J. G.
G. SCHREUDER,
SCHREUDER,Vorming
Vorming+en,
en traitraiI hing van
van het
Ining
hetbedrijfskader.
bedrijfskader. APA'dam, N.-Holl.
N.-Holl. Uitg.-Mij,
Uitg.-Mij, 1950,
1950,
170
pp., f 7.90.
7.90.
170 pp.,
is de
de eerste
eersteNederlandse
Nederlandse publipubliDit is
catie in
in boekvorm
boekvorm over
over de
de B.K.T.
B.K.T. ofoftewel bedrijfskadertraining,
bedrijfskadertraining, een
een nieunieuwer
wer onderdeel
onderdeel v
van
modern persopersoan modern
neelsbeleid.
amerineelsbeleid. Deze
Deze training vvan
an amerikaanse oorsprong
oorsprong heeft het
het EuropeEuropekaanse
se vasteland
vasteland eerst
eerst na
nade
debevrijding
bevrijding
bereikt, maar
hier al
al dadelijk
dadelijk een
een
bereikt,
maar hier
grote plaats
plaats in
in het
hetbedrijfsbeleid
bedrijfsbeleid ververoverd.
en zakezakeoverd. Zij
Zij wordt
wordt hier
hier rustig en
lijk beschreven
beschreven door
iemand, die
als
lijk
door iemand,
die als
hoofdbedrijfskadertrainer
de
hoofdbedrijfskadertrainerbijbij de
Staatsmijnen
Limburg er
er beroepsberoepsStaatsmijnen in Limburg
matig
mede vertrouwd
vertrouwd is.
De drie
drie
matig mede
is. De
hoofdschotels van
boek worden
worden
hoofdschotels
van het boek
gevormd door
drie cursussen,
cursussen, die
die
gevormd
door de
de drie
haar ameamede B.K.T.
de
B.K.T. in
in navolging van haar
rikaans model
model nu
nu eenmaal
eenmaal bevat:
bevat:
rikaans
werk-instructie, werk-methoden enwerk-instuc,mhoden
werk-verhoudingen. Dank zij
zij zijn
zijn ererwerk-verhoudingen.
varing
schr. in staat
staat niet
niet alleen
alleen
varing is de schr.
vertellen, hoe
hoe het schema
schema van
van elk
elk
te vertellen,
dier cursussen er op
op zijn
zijn amerikaans
amerikaans
dier
uitziet,
maar ook
ook in
in hoeverre
hoeverre het
het
uitziet, maar
naar nederlandse
naar
nederlandse behoeften
behoeften is „ver"verdietst",
kan
hij er raadgevinraadgevinan hij
dietst", en
en zelfs k
voor andere
mogelijkheden, telgen voor
andere mogelijkheden,
kens
aangepast aan
aan de
de omstandigheomstandighekens aangepast
den en de
de aard
aard van
van een
een bedrijf
bedrijf aan
aan
den
toevoegen. Het
Hetisisvooral
vooralde
de eerste
eerstecurcursus,
de werk-instructie,
werk-instructie, die
die de
de schr.
schr.
sus, de
in
een bruikbaar
bruikbaar stadium
stadium van
van ontontin een
wikkeling
gekomen acht.
acht. De
De tweede
tweede
wikkeling gekomen
cursus, die hij
hij liever met de
de derde
derde van
plaats zou
zou zien
zien verwisselen
verwisselen —
- m.i.
m.i.
plaats
terecht, reeds
reeds om
om het
het psychologische
psychologische
terecht,
motief,
deze cursus,
cursus, die
gemotief, dat
dat deze
die zo gewantrouwen
makkelijk lijdt onder een wantrouwen
der
betrokkenen, beter
zijn recht
recht
der betrokkenen,
beter tot zijn
zal
komen, als
als met
met behulp
behulp van
van de
de
zal komen,
derde
cursus de
debedrijfspsychologibedrijfspsychologiderde cursus
sche
sfeer zal
zal zijn
zijn opgehelderd
opgehelderd —,,
sche sfeer
acht
hij in
in zijn
zijn amerikaanse
amerikaanse en ten
ten
acht hij
onzent ,,geperfectioneerde"
onzent
"geperfectioneerde" vorm
vorm
weinig
effectief. Omtrent
Omtrent de
de derde
derde
weinig effectief.
zelf wijst
wijst hij
hij aan,
aan, hoe
hoe deze
deze wel
wel het
het
zelf
een zelfstandige
zelfstandige ontwikkeling
ontwikkeling
meest een
buiten
het al
buiten het
al te
te amerika
amerikaanse
accent
anse accent
op
een denkdenk- en
endiscussie-techniek
discussie-techniek
op een
nodig heeft.
heeft.
nodig
Er
zijn voorts
voorts twee
tweevoorgerechten,
voorgerechten,
Er zijn
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resp. over de achtergrond
resp.
achtergrond van B.K.T.
B.K.T.
en over
over haar
haar algemene
algemene opzet,
opzet, en tenen
slotte een
slotte
een uitvoerig
uitvoerig nagerecht,
nagerecht, dat
dat
haar plaatst
plaatst in
haar
in een
eenbreder
breder perspecperspectief, nl.
tief,
nl. in
inde
debedrijfskader-vorming
bedrijfskader-vorming
in het
in
het algemeen,
algemeen, waaromtrent
waaromtrent de
de
schr. ook
ook een
een aantal nuttige practijkschr.
practijkwenken geeft.
wenken
Het boek
Het
boek gaat
gaat theoretisch,
theoretisch, zowel
zowel
sociologie als wat
wat psychologie
psychologie en sociologie
ook de
ook
de ethisch-wijsgerige
ethisch-wijsgerige fundering
fundering
aangaat, niet bijzonder
aangaat,
bijzonder diep,
diep, maar
maar
het heeft
het
heeft het
het voordeel
voordeel direct
direct gericht
gericht
te zijn
zijn op
op de
de praktijk
praktijk en
en daarbij
daarbij gegeschreven uit een
schreven
een kritische
kritische bezinning
bezinning
op practische
ervaring, zulks
zulks in een
op
practische ervaring,
een
actuele en belangrijke
actuele
belangrijke stof.
J.v.d.V.
Jacques LOHEST,
Jacques
LOHEST, Conseils
COIIlSeils d'entred'entresociale de I'EgOrEgliprise et doctrine
doctrine socia.le
Se. -— Nauwelaerts, Leuven,
se.
Leuven, 1951,
1951,
100 pp.,
pp., Fr. 45.
100
45.
De concrete
De
concrete en
en theoretische
theoretische comcompetentie
van
de auteur
auteur kan niet
niet bebepetentie v
an de
twist worden:
worden: hij
hij heeft
heeftzijn
zijnbronnen
bronnen
staat hij
anderzijds staat
uitgediept en
en anderzijds
hij als
als
bedrijfsleider midden
midden in
in de praktijk.
bedrijfsleider
praktijk.
Het „naturalisme"
.. naturalisme" van
van deze
deze tijd,
tijd,
schept, uit
uit zich
zich in het
dat wanorde
wanorde schept,
het
dat
bedrijfsleven als economisch
bedrijfsleven
economisch liberalisliberalisme.
me. Door
Door de
de organische
organische gemeengemeenschappen met
met hun
hun levende
levende verhoudinverhoudingen in
in de
de staatsgemeenschap,
staatsgemeenschap, terug
terug
te ontdekken
ontdekken en
en door
door een
eenjuridisch
juridisch
kader
kader te
te verstevigen
verstevigen zal
zal de
de orde
orde
weerkeren.
De wetgeving
weerkeren. De
wetgeving paste
paste zich
zich
maar moeizaam
moeizaam aan
aan bij
bij de
de ontwikkeontwikke-

Iing
van de
de maatschappelijke
maatschappelijke toetoe-.
ling van
standen.
benadert hen nochtans
nochtans
standen. Zij
Zij benadert
in
van 20
20 Sept.
Sept. 1948
1948 houdende
houdende
in de
de wet van
de
organisatie van het
het bedrijfsleven,
bedrijfsleven,
de organisatie
met
het bedrijfsplan
bedrijfsplan de inrichting
inrichting
met op het
van
ondernemingsraden. Bij
van de ondernemingsraden.
Bij elke
étape
zijn uiteenzetting
de
étape van
van zijn
uiteenzetting toetst de
auteur
auteur telkens weer de doctrine en de
feiten
van
de
feiten aan
aan de
de sociale
sociale leer
leer v
an de
Kerk.
onderzoekt wat
Kerk. Hij
Hij onderzoekt
wat llanger
anger de
instelling van
van de
de ondernemingsraden,
ondernemingsraden,
die
middel kunnen
kunnen en moeten zijn
zijn
die een middel
tot toenadering tussen de werkgevers
en
werknemers. Uit
heel zijn
zijn betoog
betoog
en werknemers.
Uit heel
spreekt de oprechte wil om
om een
een oplosoplossing te
te vinden
vinden voor
voor de
de klassenstrijd,
klassenstrijd,
die
een feit
feit blijft.
blijft.
die nog een
Een
punt kan
kan nochtans
nochtans betwist
betwist
Een punt
worden:
medezeggingworden : Tegenover
Tegenover de
de medezeggingschap
de arbeiders
arbeiders in de
de econoeconoschap van de
mie
wordt de
de medezegging
medezegging in
armie wordt
in de arbeid
nadere bepaling
bepaling vvan
beid gesteld.
gesteld. De nadere
an
het economische medezeggingsrecht, hetconmisdzgrecht,
zijn
opportuniteit en zijn
zijn technische
technische
zijn opportuniteit
uitwerking in het
het midden
midden latend, zien
zien
wij
in, dat
datde
deeconomische
economische
wij toch niet in,
medezegging
de arbeiders
arbeiders noodnoodmedezegging van de
zakelijk
van
de bedrijfsleibedrijfsleizakelijk het
het gezag v
an de
der
het gedrang
gedrang moet
moet brengen
brengen en
en
der in het
de
klassenstrijd aanwakkeren.
aanwakkeren. We
We
de klassenstrijd
menen
het medemedemenen integendeel
integendeel dat wie het
in de
de arbeid
arbeid aanvaardt,
aanvaardt,
zeggingschap in
in principe
principe een
een zekere
zekere economische
economische
medezegging aanneemt,
aanneemt, want zowel
zowel
medezegging
kapitaal als arbeid
arbeid hebben
hebben een recht
recht
kapitaal
op
het product
product van
van hun
hun samenwersamenwerop het
eennader
nadertetebepalen
bepalen eigen
eigenking: een
doms- en
en beschikkingsrecht.
beschikkingsrecht.
domsP. Virenque
Virenque

LITERATUUR
LITERATUUR EN BEELDENDE
BEELDENIDE KUNST
KUNST
Henry BRUNING.
BRUNING. In Vitro.
Vitro. Verzen.
Verzen.

Winants, Heerlen.
Heerlen. 54
54 pp.
pp.
Gabriël SMIT.
SMIT. Ternauwernood.
Ternauwernood.
Verzen. Het Spectrum.
Spectrum. UtrechtUtrechtVerzen.
83 pp.,
Brussel, 1951,
1951, 83
pp., ff 3.90.
3.90. Fr.
Fr.
Brussel,
60.
Er
:Er isisininverscheiden
verscheidenbesprekingen
besprekingen
van
van deze
deze verzenbundels
verzenbundels op
op beider
beider
overeenkomst
overeenkomst gewezen;
gewezen; meer
meer echter
echter
de overeenkomst
overeenkomst treft
treft het
het ververddan
an de
schil.
schil. Henry
Henry Bruning
Bruning is ook
ook in
in deze
deze
gedichten
gedichten nog,
nog, hoewel
hoewel gerijpt
gerijpt en
en tot
tot
klaarder
klaarder inzicht
inzicht gekomen,
gekomen, de
de innerinnerlijk opgejaagde
opgejaagde en
en gedrevene
gedrevene die
die hij
hij
steeds
steeds was.
was. Zijn
Zijn woord
woord en
en rythme
rythme
hebben
hebben een
een directheid,
directheid, een
eennatuurlijke
natuurlijke
geladenheid,
die treft
treft en
geladenheid, die
en inslaat;
inslaat;
daarom
daarom heeft hij
hij steeds
steeds van
van het
hetvrije
vrije

gehouden, ongebonden
ongebonden als
is
vers gehouden,
als het is
door rijm
rijm en maatgang. In
In deze
deze bunbundoor
de oude
oude Bruning
Bruning terug,
terug,
del vinden we de
minder gebroken
gebroken en eenzaam,
eenzaam, minminminder
der grillig
grillig en
en afzijdig,
afzijdig, maar
maar even
even
der
spontaan
spontaan en
en persoonlijk,
persoonlijk, met
met zijn
zijn grogrogevoeligheid voor
voor de
de kleine
kleine dingen
dingen
te gevoeligheid
der natuur,
natuur, voor
voor het
het virginale
virginale van
van
der
en dageraad,
dageraad, met
metzijn
zijninnerlijke
innerlijke
licht en
en weerbarstigheid
weerbarstigheid ook.
ook.
bewogenheid en
heeft nog
nog gewonnen
gewonnen aan
aan
Zijn vers
Zijn
vers heeft
diepte en
en gevoelskracht.
gevoelskracht. Ik
Ik geloof
geloof
diepte
dat een
eenzijner
zijnervroegere
vroegerebundels
bundels
niet dat
deze evenaart.
evenaart.
deze
Gabriel
Gabriel Smit is
is anders van aard
aard en
en
structuur. In
hem is
is niets
nietshortends
hortends
structuur.
In hem
of stotends,
stotends, noch
nochininzijn
zijninnerlijk
innerlijk
of
noch in
in zijn
zijn uitdrukking.
uitdrukking. Hij
Hij dicht
dicht en
en
noch
schrijft al
al mijmerend
mijmerend met een
een wonwonschrijft
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derlijk
woord en
en wending,
wending,
derlijk gemak van woord
met een
een rijke
rijke nuancering
nuancering van
van gevoel
gevoel
en gedachte.
gedachte. Hij
Hij kent
kent niet het
het opgeopgede Jacobs-strijd-met-de-engel
Jacobs-strijd-met-de-engel
jaagde, de
Bruning; hij
hij is
is contemplatiever,
contemplatiever,
van Bruning;
beschouwelijker,
schakebeschouwelijker, fijner
fijner van schakering,
men wil,
wil, en
en voelt
voelt het
het woord
woord
ring, zo
zo men
te grof
grof en
en ontoerijkend
ontoerijkend voor
voor de
de weerweergave
van wat
wat hem
hembezielt.
bezielt. Vandaar
Vandaar
gave van
ook de vreemde
vreemde titel
titel van
vanzijn
zijnbundel.
bundel.
Ook Gabriel
gerijpt en heeft
heeft
Ook
Gabriel Smit
Smit is gerijpt
hier
zijn meest eigen
eigen weg
weggevonden.
gevonden.
hier zijn
voorkeur in
in poepoeZijn
Zijn gerichtheid
gerichtheid en voorkeur
ticis blijkt
blijkt ook
ook uit
uitde
devoortreffelijk
voortreffelijk
ticis
achter in
in de
de bunbunvertaalde gedichten achter
del.
In een
eentijd
tijddat
datpoëzie-schrijven
poëzie-schrijven
del. In
bijna
van
bijna,het
het uitsluitend
uitsluitend voorrecht
voorrecht is v
an
jonge mensen, is het verblijdend datjongems,ihtvrbljdena
bij deze ouder
ouder wordenden
wordenden het talent
talent
bij
zich blijft
blijft ve
vernieuwen.
zich
rn ieuwen.
J.v.
H.
J. v. H.
Dr Rob.
Rob. ANTONISSEN,
ANTONISSEN, Lyriek
Lyriek der
der
Dr
Nederlanden.
III: De
Degouden
gouden
Nederla
nden. III:
eeuw (Klassieke
(Klassieke Galerij
Galerij nr.
nr. 39)
39)..
-— De
De Nederlandsche
Nederlandsche BoekhanBoekhan!del,
1950, 160
160 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 35.
35.
del, 1950,
In deze bloemlezing
bloemlezing nemen
nemen natuurnatuurlijk Revius, Hooft, Bredero,
Bredero, Vondel
Vondel en
en
Luyken bijna
met
Luyken
bijna de
de gehele
gehele plaats in, met
hun
meest bekende
bekende gedichten.
gedichten. DaarDaarhun meest
naast vermeldt
vermeldt deze
deze an
anthologie
nog
thologie nog
enkele
van
tweederangs
enkele stukjes
stukjes v
an tweederangs
schrijvers.
toelichting is kort,
kort,
schrijvers.De
De toelichting
doch
~Het
Hetware
ware goed
goed
doch voldoende.
voldoende.
geweest de
de lezer
lezer te
tewaarschuwen
waarschuwen dat
dat
het
het sonnet
sonnet „Vroegh
"Vroegh in
in den
den daghedagheraadt"
met volle
vollezekerheid
zekerheid
raadt" toch
toch niet met
aan Bredero
Bredero k
kan
toegeschreven worworan toegeschreven
den. J. Noë
den.
J. Noë
R.
ANTONISSEN, Zuid-Afrikaanse
Zuld-Afrikaanse
R. ANTONISSEN,
Poëzie. 2e
2e uitgave.
uitgave. (Klassieke
(Klassieke
Poëzie.
Galerij,
DeNederNederGalerij,nr.
nr.15).
15) . --- De
landsche Boekh
Boekhandel,
1950,
landsche
an del, 1950,
Fr. 30.
30.
XXVI-134 pp"
XXVI-134
pp., ing.
ing. Fr.
Deze nieuwe
nieuwe editie bevat
bevat een
een gedeelgedeelDeze
telijk omgewerkte
omgewerkte inleiding
inleiding en
een
telijk
en een
aantal nieuwe
nieuwe gedichten vvan
de jongjongan de
ste generatie.
generatie. Met
Met kort
kort en
en goed
goed comcommentaar.
J. Noë
mentaar. J. Noë
Dr Rob.
Rob. ROEMANS,
ROEMANS, Beatrijs
(KlasBeatrts (Klassieke Galerij
Galerij nr. 21)
21).. —
- 2e
2e druk.
druk.
--- De
DeNederlandsche
Nederlandsche BoekhanBoekhandel,
Antwerpen, 1951,
1951, XLII-38
XLll-3S
del, Antwerpen,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 25.
25.
pp.,
Vooral de
de 41 blz. inleiding van deze
Vooral
deze
tweede druk
aanzienlijk omomdruk werden aanzienlijk
gewerkt; ook
van het
het gegegewerkt;
ook de
de tekst
tekst van
dicht werd
werd nogmaals zorgvuldig naar
naar
dicht
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het oorspronkelijke
oorspronkelijke bestudeerd.
bestudeerd. Op
Op
bondige wijze
worden we volledig
volledig ininbondige
wijze worden
gelicht over de gehele
gehele stand
stand van
van het
het
gelicht
Beatrijs-probleem
de BeatrijsBeatrijsBeatrijs-probleemen
en de
tekst. Degelijk
Degelijk werk.
werk.
J. Noë
Lionello VENTURI,
Botticelli. 2e
2e édiédiLionello
VENTURI, Botticelli.
tion.
- Phaidon
Phaidon Press Ltd,
Ltd, LonLontion. —
den,
27 cm,
cm, 17
17 pp.,
pp.,
den, 1949,
1949, 36
36 xx 27
an
buitentekstplaten waarv
waarvan
104
104 buitentekstplaten
14 gekleurde.
14geklurd.
(Men
voor of
oftegen
tegenBotticelli,
Botticelli,
Men isisvoor
maar niet
niet onverschillig.
onverschülig. Men
Men erkent
erkent
maar
zijn
meesterschap, doch
zekere
zijn meesterschap,
doch met zekere
reserves,
meteen niet tot
tot de
de
reserves, die
die hem
hem meteen
kring der
der allergrootsten
allergrootsten toelaten.
toelaten.
kring
Hebben
Prae-raffaelieten hem
hem te
te
Hebben de
de Prae-raffaelieten
opgehemeld, zodat
zodat vele
vele moderne
moderne
zeer opgehemeld,
critici,
met alle
allebewondering
bewondering voor
voor
critici, met
zijn sierlijkheid
sierlijkheid en vormelijke
vormelijke superisuperizijn
an
oriteit,
lucht moeten
moeten geven
geven aaan
oriteit, toch lucht
zekere negatieve waarde-oordelen,zekrngativwd-oeln,
die
hem op
op een
eenaanmerkelijk
aanmerkelijk lager
lager
die hem
voetstuk plaatsen
plaatsen ddan
die v
van
de
an de
voetstuk
an die
voorafgaande
generatie?? Hij
Hij blijft
blijft de
de
voorafga
an de generatie
de mooie
mooie vormen,
vormen, maar
maar
meester van de
die
vormen vindt
men te zielloos,
zielloos, of
of
die vormen
vindt men
liever,
die er
er in
in wordt
wordt gevongevonliever, de
de ziel die
den,
altijd dezelfde,
dezelfde, zonder
zonder gevarigevariden, is altijd
eerdheid
levensrijkdom. Zijn
Zijn MaMaeerdheid en levensrijkdom.
donna's
en
donna's en zijn Venus, zijn engelen en
zijn
goden, schijnen
schijnen aan velen
velen bloedbloedzijn goden,
abstract treurig,
treurig, vvan
een intelintelloos,
an een
loos, abstract
lectuele mel
melancholie,
geen onderonderan cholie, die geen
scheid
kan al
al zijn
zijn figuren
figuren
scheid kent:
kent: men kan
uitwisselen onder
onder elkaar,
elkaar, zijn
zijn schildeschilderijen
karakrijen bewaren
bewaren steeds hetzelfde karakter. L.
L. Venturi,
Venturi, die over een
een even
even gegevoelige
pen als
als verfijnd
verfijnd en
en rijp
rijp ooroorvoelige pen
deel beschikt,
beschikt, laat zich
zich weinig
weinig in
in met
met
deze
bezwaren. Hij
van
deze bezwaren.
Hij laat
laat de kunst van
Botticelli
zelf spreken,
spreken, hij
hij leidt
leidt onze
onze
Botticelli zelf
blik en ons
ons oordeel
oordeel naar
naar de
de schildeschildeblik
als bewijsmateriaal
bewijsmateriaal worden
worden
rijen, en als
rijen,
ons een reeks
reeks overvloedige
overvloedige en
en prachprachtige reproducties
reproducties geboden.
geboden.
Het resultaat
resultaat is
is verrassend:
verrassend: wij
wij
Het
meenden we
llicht Botticelli
meenden
wellicht
Botticelli te
te kenkennen,
bij het
hetaandachtig
aandachtig beschoubeschounen, en bij
wen v
van
deze verzorgde
verzorgde reproducties,
reproducties,
an deze
bemerken
bepaalde essenessenbemerken wij
wij dat we bepaalde
elementen van deze
deze kunst
kunst eigeneigentiële elementen
lijk nog nooit
nooit zo
zo duidelijk
duidelijk hadden
hadden „ge"gezien". Schr.
ons het
het herherzien".
Schr. poogt
poogt niet
niet ons
van deze
deze schepschepmetische, esoterische van
pingen
ditwerd
werd
pingente
te verklaren.,
verklaren., -- dit
reeds meer
meer dan
dan eens
eens gedaan
gedaan zonder
zonder
reeds
volledig te bevredigen;
bevredigen; hij
uit
volledig
hij gaat uit
van
het werk
werk zoals
zoals het
het is,
is, meer
meer dan
dan
v an het
van
geheime allusies
allusies of
ofbedoelingen
bedoelingen
van geheime

94
94

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING:

die het verbergt.
verbergt. Zijn
Zijn inleiding
inleiding in
in
die
Botticelli's schoonheidssfeer is
is eerder
eerder
formeel. Terecht
Terecht legt hij
formeel.
hij sterk de nanadruk op
op de
de waarde van de lijn in Botdruk
Botticelli's werk: het
het is
is de
de sierlijke,
sierlijke, doch
doch
vaste lijn,
die aan
vaste
lijn, die
aan de grond
grond ligt van
van
de compositie,
de
compositie, van de
de harmonie,
harmonie, van
de expressie;
zij is de
de
expressie; zij
de met
met spiritualispiritualiteit geladen aestetische
aestetische factor,
factor, de
de ziel
ziel
v an het
Doch het
het is niet
van
het schilderij.
schilderij. Doch
niet
de lijn
an
de
lijn van een
een tekenaar,
tekenaar, maar
maar vvan
een schilder. Wat het meest verrast: enschildr.Watmevs:
we ontdekken
ontdekken de
de mannelijke
mannelijke vastheid
vastheid
v an deze
van
deze constructieve
constructieve lijn
lijn in
in een
een
werk, dat ons
werk,
ons vooral
vooral door
door dromerige
dromerige
gratie trof. Het
Het is
is deze
deze vaste,
vaste, soliede,
soliede,
koene en zelfzekere
zelfzekere werkwijze,
werkwijze, die
die alalan t
le weekheid
weekheid of
of vaporeusheid
vaporeusheid verb
verbant
uit een
een schepping,
schepping, die,
die, naar haar
haar alalgemeen thema,
gemeen
thema, veroordeeld
veroordeeld scheen
scheen
om te vervallen
om
vervallen in
in een
een zekere
zekere vrouvrouwelijkheid en
en preciositeit.
welijkheid
preciositeit. Wellicht
Wellicht
daarom vinden sommigen zijn werken
„koud" omdat
omdat ze
ze nooit
nooit het weke, sen"koud"
timentele laten
laten triomferen
timentele
triomferen in hun
hun
heldere, zeer
heldere,
zeer zuivere
zuivere vormuitdrukvormuitdrukking. Een thema v
an louter
king.
van
101,lter gratie en
en
bevalligheid, uitgedrukt
uitgedrukt in
in deze
bevalligheid,
deze zeer
zeer
„gedépouilleerde", mannelijke
mannelijke con"gedépouilleerde",
constructie en techniek,
techniek, —
- dit geeft
geeft aan
aan
Botticelli's werk
Botticelli's
werk zijn
zijn evenwichtige,
evenwichtige,
gereserveerde beheerstheid,
gereserveerde
beheerstheid, en zijn
zijn
eeuwige charme,
eeuwige
charme, die nooit
nooit gemakkegemakkelijk of goedkoop
lijk
goedkoop wordt.
wordt.
A. Deblaere
Deblaere
Clemens MUENSTER, Das Reich
Beich der
der
Clemens
Binder.
BlJder. -— Verlag
Verlag Herder,
Herder, FreiFreiburg i.Br.,
burg
i.Br., 1949,
1949, 146 pp.,
pp., 17
17 buibuitentekstplaten.
tentekstplaten.
Men zoeke in dit
!Men
dit boek
boek geen
geen wijsgewijsgerige uiteenzetting
uiteenzetting over kunst en
en aesaesthetiek. Zijn
Zijn opzet is
is minder
minder verheven
verheven
maar
maar zeker
zeker niet
niet minder
minder nuttig
nuttig voor
voor
het steeds
steeds groeiende
groeiende publiek,
publiek, dat zich
zich
voor
voor plastische
plastische kunst
kunst interesseert.
interesseert.
In
an zich
In plaats
plaats v
van
zich dadelijk
dadelijk te
te ververmeien
meien in
in beschouwingen
beschouwingen over
over de
de
„geest"
an een
"geest" vvan
een kunstwerk,
kunstwerk, wil het
het
de
de lezer
lezer er
er toe
toe opvoeden
opvoeden een
een kunstkunstwerk
werk vooreerst
vooreerst te leren
leren zien
zien als
als een
een
„werk". Het
Het houdt
"werk".
houdt zich
zich bezig
bezig met
met
de nederige
nederige maar
maar onontbeerlijke
onontbeerlijke rearealiteiten
liteiten die
die zo'n
zo'n werk
werk mogelijk
mogelijk mamaken,
ken, de
de materie,
materie, de wetten
wetten der
der eleelementaire
mentaire vormentaal,
vormentaal, waaraan
waaraan alle
alle
kunstschepping
kunstschepping gebonden
gebonden is: vlak,
vlak,
lijn,
lijn; kleur,
kleur, massa,
massa, enz.
enz. Het
Het gebruik
gebruik
v
an deze
an
van
deze constructieve
constructieve elementen
elementen vvan
het kunstwerk is onderworpen aan
anhetkunswriodpea
algemene en fundamentele wettenalgemnfudtlwen

(bv.
evenwicht, stabiliteit,
stabiliteit, complecomple(bv. evenwicht,
mentariteit
kleuren) waaraan
waaraan
mentariteit der
der kleuren)
geen
of beweging
beweging
geen enkele nieuwe stijl of
ontsnapt.
vernieuwing
van
de
ontsnapt. Een
Een ve
rn ieuwing v
an de
kunst
stelt de
de kunstenaar
kunstenaar altijd
altijd voor
voor
kunst stelt
onmiddellijke
problemen,
onmiddellijke technische problemen,
voordat
werk uitdrukking
uitdrukking vvan
voordat zijn
zijn werk
an
een nieuwe beleving kan worden, - eniuwblvgkaorden,
denken
aan
de linéaire
linéaire en
denken we
we slechts
slechts a
an de
luchtperspectief,
de betekenis
betekenis
luchtperspectief,aan
aan de
van
anatomie, symmetrische
symmetrische of diadiav an anatomie,
gonale
compositie, luchtstudie,
de
gonale compositie,
luchtstudie, in de
ontwikkeling
van
de kunst.
kunst. Vaak
Vaak
ontwikkeling v
an de
heeft de
de toeschouwer
toeschouwer slechts 'n
'n vage
vage
of gebrekkige kennis
kennis van al deze
deze eleelementen die eigenlijk, méér
méér ddan
an louter
technische
zelf zijn
zijn
technische factoren,
factoren, de
de taal zelf
waarover
beschikt om zich
zich
waarover de
de kunst
kunst beschikt
uit te
te drukken.
drukken.
In dit
In
dit „Rijk
"Rijk der
derbeelden"
beelden" voert
voert
Schr.
en
Schr. ons rond met zijn eenvoudige en
heldere
maakt zijn
zijn
heldere uiteenzetting,
uiteenzetting, en maakt
mening
duidelijk met
talrijke en
en
mening duidelijk
met talrijke
meestal ook
ook welbekende
welbekendevoorbeelden.
voorbeelden.
A. Deblaere
Deblaere
Luc
INDE STEGE, Quaderno
Quademo FiorenFlorenLuc INDESTEGE,
itino,
Kunst en
en Letterkunde
Letterkunde in
in
tino, Kunst
:Firenze,
Indrukken en
en GesprekGesprekFirenze, Indrukken
:ken
(Keurreeks v
van
het DavidsDavids:'
ken (Keurreeks
an het
fonds,
no. 45)
45).. —
- Davidsfonds,
Davidsfonds,
fonds, no.
Leuven,
LeLeuven, 1951,
1951, 256
256 pp.,
pp., geil!.,
gell., Ledenprijs:
Fr. 25,
25, geb.
geb.-Fr.
denprijs : ingen: Fr.
-Fr.
36, Handelsprijs:
Handelsprijs: ingen.
50,
36,
ingen. Fr. 50,
geb. Fr.
Fr. 72.
72.
Puizenden
NederlanDuizenden Vlamingen en Nederlanders
hebben, vooral
de loop
loop van
van
ders hebben,
vooral in
in de
vorig jaar
jaar Firenze
Firenze bezocht,
bezocht, maar
maar
vorig
geen wellicht
wellicht zal van
van dit
dit bezoek
bezoek gegegeen
noten hebben
hebben als Luc
Luc Indestege.
Indestege. WeWeheeft hij
hij het
het leven,
leven, het
het ververken llang
an g heeft
leden, de kunst en
en de
de schoonheid
schoonheid van
van
leden,
de Arno-stad
Arno-stad in
in zich
zich laten
latendoordrindoordrinde
gen; en hoe
hoe kon
kon het
het anders
anders of
of het
het
gen;
werd tenslotte zowel
zowel voor
voor de
de dichter
dichter
werd
en aestheet als
als voor
voor de
de hum
humanist
een
an ist een
noodzaak om zijn
zijn beleven
beleven en
en ervaren
ervaren
noodzaak
blijvende expressie
expressie te
te brengen.
brengen.
tot blijvende
Wie dit
dit mooi-geschreven
mooi-geschreven en
en fijnzinfijnzinWie
boek openslaat
openslaat treedt
treedtonmiddelonmiddelnig boek
.een sfeer
sfeer vvan
rustig contemcontemlijk in
lijk
in een
an rustig
pleren, waarin
waarin nochtans
nochtans zakelijkheid
zakelijkheid
pleren,
concretie geen
geen ogenblik
ogenblik afwezig
afwezig
en concretie
zijn, en
en wordt
wordt onweerstaanbaar
onweerstaanbaar gegezijn,
boeid door
door de
de sobere
sobere weergave
weergave vvan
boeid
an
een zuiver en oorspronkelijk genieten.enzuivrospkeljgnit.
is overbodig
overbodig hier
hier op
op te
te sommen
sommen
Het is
er in
in Firenze
Firenze aan
aan kerken
kerken en
en papawat er
leizen, stadsschoon,
stadsschoon, beelden
beelden en schilschilleizen,
derwerken te
en waarover
waarover in
in
derwerken
te zien is en
bQek verteld
verteld .wordt.
wordt. Wat
Wat de
de lezer
lezer
dit boek
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wellicht minder
minder verwacht
het
wellicht
verwacht is
is het
tweede
deel, waarin L.
L. I.
I. zijn
zijn bezoek
bezoek
tweede deel,
verhaalt aan een
een aantal
aantal letterkundiletterkundiverhaalt
gen,
die te Firenze
Firenze wonen
wonen of
of in
in de
de
gen, die
buurt: Papini natuurlijk
buurt:
natuurlijk en
en JSrgenJörgensen,
Bargellini, Lisi,
Lisi, Caprin
Caprin en
en andeandesen, Bargellini,
re
voor ons
ons minder
minder bekende,
bekende, maar
maar
re voor
blijkbaar niet minder
minder interess
interessante
fiblijkbaar
ante figuren.
L. Vander Kerken
C.
WIT, La
statuaire de Tell
TeIl El
El
C. De
De WIT,
La statuaire
Arnarna. -— Editions
lAmarna.
Editions „Erasme",
"Erasme" ,
Brussel; Standaard-Boekh
Standaard-Boekhandel,
Brussel;
andel,
Antwerpen, 1950, 55 pp. waarvan
19
reproducties, Fr. 85.
85.
19 reproducties,
reproducties vvan
de zeer
zeer interinterDe reproducties
an de
beeldhouwwerken uit Tell-elTell-elessante beeldhouwwerken
Amarna,
tijde vvan
"ketan de „ketAmarna, vooral ten tijde
ter-koning" Amenophis
Amenophis IV
IV (Achna(Achnater-koning"
ton; ongeveer
ongeveer 1370-52)
1370-52),, lagen
lagen ververton;

95

spreid
een twintigtal
twintigtal boeken
boeken of
of
spreid in
in een
geschriften.
C. de
de Wit heeft,
heeft, in
in
geschriften. Prof.
Prof. C.
deze
uiterst fijn
fijn verzorgde
verzorgde brochure,
brochure,
deze uiterst
al het
het materiaal
materiaalbijeengebracht.
bijeengebracht.
een korte
korte inleiding,
inleiding, worden
worden al
al
Na een
de
bewaarde werken
werken afgedrukt
afgedrukt en
en
de bewaarde
bondig besproken.
besproken. De
bedoeling van
van
bondig
De bedoeling
de
is:: de
de aandacht
aandacht te trekken
trekken
de auteur is
op het realisme,
realisme, ja
ja het
het „expressionis"expressionisop
me"
(13) v
van
deze kunst,
kunst, die
die helaas
helaas
an deze
me" (13)
zeer spoedig
spoedig tot
tot ondergang
ondergang gedoemd
gedoemd
was (samen
(samen met
met de
de „ketterij"
"ketterij" van
van
was
haar
grote promotor,
promotor, Pharao
Pharao AmeAmehaar grote
nophis IV)
IV)..
Het
henotheïsme vvan
Achnaton
Het henotheïsme
an Achnaton
wordt
o.i. abusievelijk
abusievelijk vergeleken
vergeleken
wordt o.i.
met
het monotheïsme
monotheïsme van
van Yahweh
Yahweh
met het
(8);
Yahwisme heeft nooit
nooit uituit(8) ; het Yahwisme
drukkelijk
bestaan van
van andere
andere
drukkelijk het
het bestaan
goden
aangenomen, als
b.v. AchnaAchnagoden aangenomen,
als b.v.
het deed
deed voor
voor de
de stiergod
stier god Mnevis.
Mnevis.
ton het
J. De Fraine
Fraine

GESCIUEDENIS
HIEDENIS
GE'SC
Otto ZIERER, Bild
Bild der
der Jahrhunderte
Jahrhunderte wens
wens een
een uiterst
uiterst interess
interessante
perioante perio(volledig
30 delen)
delen).. Deel
Deel IV:
IV:
de.
de vierde
vierde eeuw
eeuw draagt Alex
Alexanan
(volledig in 30
de. In de
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zelf sinds tientallen jaren in de diplomatieke carrière, heeft hij met talent en doorzicht zijn ambt te Berlijn
gedurende die vier moeilijke jaren
vervuld. Hij heeft zijn persoonlijke
nota's uit die tijd vergeleken en aangevuld met de documenten uit de
Duitse archieven en met reeds gepubliceerde getuigenissen v an vreemde
politici en heeft aldus een zeer interessant, boeiend en, naarmate de ontknoping nadert, meeslepend relaas
geschreven.
Sommigen zouden wellicht wensen
dat hij zich aan de strict chronologische orde had gehouden, vooral daar
de toest and alle maanden veranderde: daardoor zouden trouwens de te
talrijke herhalingen in het boek vermeden zijn. De meer synthetische
voorstelling van de auteur heeft echter het voordeel achtereenvolgens de
naziwereld, de houding v an Italië, de
agressie-politiek van de Duitsers enz.
overzichtelijk te laten zien. Wie de
korte maar zo volle jaren voorafgaand aan de inval in België en Nederland beter wil leren kennen, vindt
in dit boek een waardevol getuigenis.
M. Dierickx
Ibn Islem GUZ, e.a., Roemenië (Geschiedkundige Encyclopedie INDEUROP) — Verkoopsyndicaat
Indeurop-Internacia, Antwerpen,
1950, 557 pp., geïll.
Dit is het tweede deel v an de geschiedkundige encyclopedie Indeurop
die in dertig delen de geschiedenis
van alle Europese l anden zal behandelen, en waarvan wij het eerste deel
uitvoerig bespraken in het Augustusnummer 1950 (III, 2e helft, 1949-'50,
pp. 541-544) . Het nieuwe in dit groots
opgezet werk is dat het, als een kroniek, de strict chronologische orde
volgt; bovenaan op de bladzijden
staat het beh andelde jaar aangegeven, wat vergelijkingen nopens eenzelfde feit tussen de verschillende
landen zeer gemakkelijk zal maken.
Hier gaat het over de uiterst bewogen geschiedenis v an het land aan
de Donau-monden, dat van een Romeinse bezetting gedurende 165 jaar
zijn naam en ook zijn taal heeft gekregen. De eerste helft van het boek
verhaalt de niet bij te houden geschiedenis van de invallen, veroveringen, bezettingen en ontruimingen van
het land door tientallen stammen en

volkeren. Sinds het begin der XVe
eeuw wisselen Turkse, Hongaarse en
Russische bezettingen elkaar af, en
pas in 1859 komt het tot de Verenigde Provinciën Walachije en Moldavië
en zeven jaar later tot het Koninkrijk Roemenië. Maar Roemenië ligt
op het kruispunt der grootmachten
en werd ook de laatste honderd jaar
herhaaldelijk in oorlogen betrokken
hetgeen voortdurend gebiedsuitbreiding of -verlies met zich meebracht.
Wie eens in de steeds roerige Balkanketel wil kijken, heeft hier een
prachtige gelegenheid.
Het boek is in het begin een opeenhoping van namen en invasies, maar
gaandeweg wordt de uiteenzetting
vlotter om op het einde echt boeiend
en zelfs spannend te worden. Zoals
in het vorige deel „Rusland" is ook
in dit deel vooral, ofschoon niet uitsluitend, de politieke geschiedenis behandeld. De taal is niet vrij van flandricismen en het register zeer onvolledig. Talrijke kaarten en illustraties
verluchten op een aangename en nuttige wijze de tekst.
M. Dierickx
Anton ZISCHKA, Ontwakend Azië,
— Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1951, 317 pp., geb. f 11,50.
Het doel van dit boek is met feiten
en getallen bewijzen, dat er behalve
Rusland en Amerika nog andere wereldmachten zijn en dat noch het oosten noch het westen enige kans op
de overwinning heeft, zodra de volken die van nature neutraal zijn, zich
van hun macht bewust worden. Dit
zijn de Aziatische volken, waarvan,
na een algemeen overzicht over Azië,
de afzonderlijke betekenis wordt
blootgelegd. Pakistan, India, China,
Sinerië, de Maliers, Birma, IndoChina en Korea komen beurtelings
naar voren. De schrijver wijst op de
gisting, die in al deze l anden plaats
heeft en die noodzakelijkerwijze moet
uitlopen op een zelfst andigheid,
waartegen het westen het zal moeten
afleggen. Het boek is onrustig. De
sprongen, die in tijd en ruimte gemaakt worden maken het de lezer
niet altijd makkelijk. Het werk is in
zoverre niet up-to-date, dat het niet
verder komt dan tot ongeveer 1950,
zodat de Koreaanse oorlog b.v. nog
buiten het gezichtsveld blijft.
K.J.D.
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Het is voor ons een reden tot grote dankbaarheid te
mogen constateren dat het aantal onzer abonné's is toegenomen. Wij mogen U echter niet verhelen, dat de
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westerse beschaving. Gij, Lezers, kunt medewerken tot
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verbreiding van ons maandschrift te bevorderen en nieuwe abonné's voor ons te winnen. Wij hebben U met het
Augustus-September-nummer alsook tegelijk met de
inhoudsopgave van het laatste halfjaar propagandamateriaal toegezonden. Het zij ons vergund U vriendelijk
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Is God dood?
***

ET grote ophef en reclame wordt te Parijs het nieuwe toneelstuk
van J. P. Sartre opgevoerd: Le Diable et le Bon Dieu. Het is een
stuk van „geweldige afmetingen", zegt het programma; 104 technici
werken er aan mee; het vereist 90 costuums, 10 verschillende toneeldecors; verder waren er 600 m kabel nodig, 300 kilo spijkers en een ton
verf. Het reuzestuk duurt vier uur. Als uien er nog bij bedenkt vooreerst
dat J. P. Sartre niet alleen philosoof maar tevens een rasecht schrijver
is met een groot uitbeeldingsvermogen, die kijk heeft op het toneel en
zijn scènes handig en concreet in elkaar weet te zetten; en vervolgens
dat hij hier ook wil optreden als propagandist van een stelsel, waarvoor
niemand onverschillig kan blijven, het atheïsme, dan zal het geen verwondering baren dat de vertoning avond aan avond volle zalen trekt.
Sartre heeft in Le Diable et le Bon Dieu een summa willen geven van
het atheïstisch-existentialisme tegen God en de Katholieke godsdienst
of tegen wat dan als God en godsdienst wordt voorgesteld —. Al
wat het modern atheïsme aan argumenten bezit werd hier bijeen
gebracht op een manier die moeilijk zal overtroffen worden. Zo ooit dan
zullen we hier die argumenten naar waarde kunnen schatten.

M

Het stuk speelt in de zestiende eeuw, in een periode van religieuse en
sociale gisting, ergens in het Westen van het Duitse rijk. Een zekere
Conrad is met zijn bondgenoten in opstand gekomen tegen een zekere
aartsbisschop wiens naam noch residentie worden genoemd. Die aartsbisschop is natuurlijk het type van de verwereldlijkte kerkelijke vorst,
wien het slechts te doen is om macht en rijkdom, bij wien het geestelijke
is verworden tot louter pharisaeïsme. Conrad heeft een bastaardbroer,
Goetz, de handigste bendenleider van alle Duitse gouwen, een gewetenloze landsknecht, die voor geen enkele misdaad, moord, verkrachting
en brandstichting, terugschrikt, die het kwaad doet om het kwaad en
om God uit te dagen. Dit personage zal de hoofdrol vervullen en heel
het stuk van Sartre beheersen. De aartsbisschop heeft deze Goetz
weten te winnen met de belofte dat hij hem alle goederen van Conrad
zal geven. Bij de aanvang van het eerste bedrijf ontvangt de kerkvorst
dan ook de blijde tijding dat de verraden opstandelingen door Goetz
zijn verslagen en dat Conrad in de strijd is gedood.
Intussen waren ook de burgers van de stad Worms tegen hun vorst,
dezelfde aartsbisschop, in opstand gekomen. Burgers en gepeupel heb7
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ben de plaatselijke bisschop in zijn paleis en alle priesters en monniken
in een klooster opgesloten. Goetz slaat nu op eigen gezag het beleg
voor Worms en dreigt de 20.000 inwoners tot de laatste man uit te
moorden. De plaatselijke bisschop tracht nog onder bedreiging van
allerlei kerkelijke en eeuwige straffen de burgerij tot onderwerping te
brengen, maar tevergeefs. Onder de opstandelingen van Worms treden
twee figuren naar voren, die in heel het stuk een belangrijke rol zullen
spelen: Heinrich en Nasty. Heinrich is een der pastoors van de stad.
Hij is de enige geestelijke die niet met de anderen is vastgezet, want het
volk vereert hem omdat hij voor de armen partij heeft gekozen en zelf
arm met de armen is geworden. Daarom is hij verdacht bij de hogere
geestelijkheid. Maar van de andere kant kan hij toch ook weer niet één
worden met de armen, zolang hij aan de Kerk onderdanig wil blijven.
Want de Kerk is nu eenmaal tegen de armen en vóór de uitbuiters. En
bijgevolg is Heinrich, zolang hij een gelovig priester blijft, voorbestemd
om de armen, d.w.z. de belegerde opstandelingen van Worms te verraden. Wie niet vóór de revolutie is, is er tegen, meent Sartre, en een
Christen kan niet met volle overtuiging achter de revolutie staan.
Heinrich komt in contact met Nasty naar aanleiding van een dispuut
met een arme vrouw wier driejarig kind van honger is omgekomen. Het
is het eeuwig probleem van het lijden, dat in een kort tafereel bijna in
dezelfde termen als in La Peste van Camus aan de orde komt. De
vrouw kan niet geloven aan de argumenten van Heinrich, die al in
geestelijke verwarring is geraakt, en luistert liever naar Nasty. Dit is
een bakker, het type van de fanatieke volksprofeet, half Lutheraan,
half Marxist, hater van de Kerk, opstandeling en opruier, die de massa
met leugens en onmogelijke beloften, steunend op verzonnen ingevingen, tot het uiterste tracht te drijven. Hij wil de boerenbevolking van
heel Duitsland in opstand brengen tegen de edelen en grote heren.
In de nacht waarin Goetz besloten heeft Worms in te nemen en uit te
moorden, weten Heinrich en Nasty, onafhankelijk van elkaar, de stad
te verlaten en het kamp der belegeraars te bereiken. Beiden worden
achtereenvolgens voor Goetz gebracht. Dit wordt voor Sartre de aanleiding om Goetz in een aantal scènes al zijn tirades tegen God te laten
afsteken. Goetz is de geïncarneerde duivel. Het kwaad schijnt voor hem
slechts kleur en glans te krijgen als het bewust geschiedt tegen God en
om God te tergen. Wie is de sterkste. hij of God. Hij zal de stad
Worms verbranden en alle inwoners over de kling jagen. Wie zal hem
dat beletten? God? En hij staat God uit te dagen als een kermisbokser
die een partner zoekt. „De mensen zijn me niets. God hoort me, ik hang
aan zijn oren en dat is voor mij genoeg, want hij is de enige vijand
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boetplegingen op, b.v. vier dagen niets drinken. Terwijl hij met droge
mond en bleke lippen een afschuwelijke parodie van de mystieke nacht
van Joannes van het Kruis uitkraamt, laat hij het water tegen de wand
van zijn kruik klotsen en giet het uit op de grond. Alsof de heiligheid
bestond in zinloze zelfkwelling. In die toestand ontmoet hij Hilda, een
jonge vrouw, de verpersoonlijking van het pure heidendom. Alles in
haar is natuur en schone liefde. Voor God heeft zij slechts verachting.
Zij daagt God uit a la Madame Ackermann: „LI vergiffenis vragen?
.... Gij moest ons om vergiffenis smeken .... Ik heb niets dan minachting voor Uw stupide uitverkorenen, die het bestaan zich te verheugen omdat er verdoemden zijn in de hel en ongelukkigen op aarde.
Ik ben van de partij van de mensen".
Bij deze juffrouw komt onze anachoreet zijn nood klagen: „Ik ben
over niets meer zeker. Volg ik mijn begeerten, dan zondig ik, maar ik
word er van bevrijd. Weiger ik ze te volgen, dan infecteren ze heel mijn
ziel. Dan valt de nacht; in de schemering moet men scherp kunnen zien,
om de duivel en de goede God te kunnen onderscheiden". Hilda heeft
weinig moeite om de uitgeputte boeteling te overtuigen van de onschuld
van het lichaam en de schoonheid van de liefde.
Als dan ook na één jaar en één dag Heinrich terugkeert, moet Goetz
erkennen, dat zijn poging mislukt is, zijn heiligheid heeft aan anderen
meer kwaad dan goed gedaan. Hij heeft nu ingezien, dat het onderscheid tussen goed en kwaad ten slotte berust op het geloof in God; en
aangezien de mens onmogelijk kan weten wat goed en kwaad is,
bestaat er geen God. Goetz is nu de volslagen sartriaan geworden. Hij
heeft zich bevrijd van elke z.g.n. objectieve morele gedragsregel, omdat
hij zich van het niet-bestaan van God heeft overtuigd en omgekeerd.
Hij is nu een volkomen vrij man. „Ik smeekte, ik bedelde om een teken;
ik zond boodschappen naar de hemel: geen antwoord. De hemel kent
zelfs mijn naam niet. Ik vraag me elk ogenblik af, wat ik in Gods ogen
kon zijn. Nu ken ik het antwoord: niets. God ziet me niet, God hoort
me niet, God kent me niet. Ziet ge die leegte boven onze hoofden? Dat
is God. Ziet ge dit gat in de aarde? Ook dat is God. De stilte is God.
De afwezigheid is God. God is de eenzaamheid der mensen. Ik alleen
bestond; ik alleen besliste over het kwaad; ik alleen heb het goede
uitgevonden. Ik heb bedrog gepleegd; ik heb mirakelen gedaan; ik
beschuldig mezelf. Indien God bestaat is de mens niets; indien de mens
bestaat ....". En het „Mémorial" van Pascal parodiërend: „Hij bestaat
niet! Vreugde! Vreugdetranen! Alleluia!" En Goetz toont zich zo verrukt, dat hij de arme Heinrich, die zich tegen deze godslastering verzet,
.neersteekt. Dit is de eerste daad van zijn vrijheid. En wat nu? Zijn hele
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ethiek ligt nu besloten in dit ene: „Ik wil een mens zijn onder de
mensen". Maar wat is mens zijn? En wat is mens zijn onder de mensen?
Hoe dit te weten, indien er geen normen, geen goddelijke wet bestaat?
Zonder dat is er geen oplossing mogelijk, geen uitzicht, geen zin in het
leven, is er niets. Maar Sartre decreteert, dat Goetz het opperbevel
over het • rebellerende volk zal aanvaarden en dat het vroeger onmogelijke nu vanzelfsprekend wordt, nl. dat een heer zal vechten voor de
armen zonder ze te verraden, dat hij door het volk zal worden aanvaard
—behalve door een der voornamen ,die dadelijk door Goetz wordt doodgestoken. Hij is nu werkelijk mens onder de mensen goddeloos!
Wat we in dit stuk vernemen is niets anders clan een verre echo van
de kreet van Nietzsche: God is dood. De mens is vrij! waarbij het
woord van Dostoïevsky onmiddellijk aansluit: Indien God niet bestaat,
is alles geoorloofd. Alleen steunt het antitheïsme, dat zich hier zo rauw,
gewild-stuitend en godslasterend vertoont, op geen enkel argument, en
alle pseudo-gedachten van dit stuk raken zelfs datgene niet wat wij
God en christendom noemen: Le Diable et le bon Dieu is een charge
tegen pseudo-godsdienstige of louter perifere verschijnselen, die de
kern van het probleem niet raken. Het stichten van utopische staten,
het fakirisme, de wonderdoenerij, de valse stigmatisaties, bepaalde
volksdevoties, het bijgeloof, het vage mysticisme, de waarzeggerij, de
heksen, de religieuze demagogie, waar dit stuk zo vol van is, hebben
eigenlijk met de godsdienst niets te maken. Sartre heeft een formidabele
parodie van dit alles samengesteld, en uit al deze parareligieuze onzin
wil hij ons doen besluiten, dat God niet bestaat! Voor iemand die ook
maar een ogenblik in zichzelf naar de eisen van de geest en naar de
stem van God heeft geluisterd, voor iemand die ook maar enige ervaring heeft van de navolging van Christus, van het christelijk leven in
zijn diepte en zijn eenvoud is Goetz, de spreekbuis van Sartre, een
belachelijke hansworst, die niet weet, waarover hij raaskalt. Hoewel hij
steeds over God praat, spreekt hij nooit over Hem. Hij heeft, als
volmaakt atheïstisch existentialist, de twee wegen die naar God voeren
afgesneden: het nadenkend verstand en de ware zelfkennis. Men zal
vruchteloos onder de vele dialogen van dit stuk er een zoeken, waarin
volgens objectieve, evidente normen wordt geredeneerd. Het zijn niets
anders dan vooroordelen, loutere affirmaties, passies, die tegen elkaar
botsen; de revolutionnaire onrust en de vele vormen van het religieuze
fanatisme verduisteren de rede, zodat de ware metaphysieke vragen
naar het zijnde, het ware en het goede zelfs geen kans krijgen, om ook
maar gesteld te worden. Wanneer wij ons de rust niet gunnen, om na
te denken over onze menselijke bestemming, zullen wij ook het licht van
.
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ons verstand en de liefde van onze wil niet kunnen richten op het
goddelijk mysterie en het erkennen in aanbidding. Goetz kent zichzelf
niet als mens, omdat hij die ontologische zelfkennis mist, die reeds een
akt van nederige aanbidding insluit, in het bewustzijn van onze creatuurlijkheid. Atheïsme is het gevolg van de hoogmoed, die de toegang
verspert naar de reële diepte van het zelfzijn, dat behoefte is aan God
en een stille getuige van Zijn bestaan. „Aan de wortel van de nederigheid, zegt Gabriël Marcel in zijn jongste werk Le mystère de l'être,
vindt men deze min of meer onuitgesproken affirmatie: Ik ben niets
door mijzelf en ik kan niets door mijzelf, maar alleen voor zover ik in
het zijn niet alleen wordt bijgestaan maar ook voor zover ik er toe kom
door Hem, die alles is en alles kan" (II, p. 86) . God is de bron van
mijn zijn en van mijn kracht: dit is het laatste antwoord op de metaphysische vraag, die de mens zichzelf als denkend wezen stelt. Hier
wortelt de ware godsdienst en de ware kennis van de mens, van zijn
bestemming, van zijn rechten, van zijn verplichtingen, van het goede,
vàn het kwade, van zijn verhouding tot de wereld, van zijn verantwoordelijkheid voor de evennaaste. Wat vermag tegen deze geestelijke
evidenties de caricatuur van psychologische misvormingen van religieuse aberraties, van vroegere vergissingen, van dubieuze randver
schijnselen? Wie eenmaal de ware God is tegemoet getreden, zoals het
hoort, met de passende geesteshouding, kan slechts afschuw voelen
voor de inversie van de geest, die zich God voorstelt als iets dat hij kan
uitdagen, oordelen, veroordelen en met onzinnige sarcasmen bejegenen.
Dat is niet de echte God, dat is een verzinsel van een verward gemoed,
van een verbijsterd verstand, van een verschrikkelijke afwezigheid van
de mens van zijn eigen door God gegeven zijn.
Goetz-Sartre denkt het religieuze te treffen in zijn caricaturale
vormen. Maar zelfs wat over deze dingen wordt gezegd, raakt de zaak
niet, want zij kunnen als misvormingen of als parareligieuze phenomenen slechts erkend worden in hun verhouding tot het echte religieuze
leven. Dan alleen verschijnt hun tragische vergissing. Sartre kan er
alleen om lachen; het wezen van deze dingen ontgaat hem. Overigens
samen met de eigenlijke religieuze aberraties besmeurt de atheïst met
zijn sarcasme de authentieke uiterlijke vormen van de ware Godsaanbidding. Het behoort tot de meest platte rationalistische uitvluchten alle
stigmatisaties als boerenbedrog te willen doen doorgaan, en elke processie voor te stellen zoals Sartre dit doet ( „half dronken boeren
dragen een gipsen O. L. V. beeld de Kerk binnen") . Heel deze voorstelling is leugen en bedrog. Als we op deze wijze vrije mensen moeten
worden, blijven we liever aan de waarheid geketend.

Hei mysterie
van ons verrezen lichaam
door P. SCHOONENBERG S.J.

ANNEER deze aflevering van ons tijdschrift verschijnt, op
1 November 1951, zal het een jaar geleden zijn, dat de lichamelijke tenhemelopneming van Maria plechtig te geloven werd voorgehouden. Dit nieuw gedefinieerde dogma herinnert ons dadelijk aan
vele andere geloofspunten. Het doet ons niet alleen denken aan andere
mariale dogmata, zoals dat harer onbevlekte ontvangenis, maar het
verwijst ook naar wat het geloof leert omtrent Christus en de Kerk:
Maria immers is het ,,Urbild der Kirche", zoals de titel van een recent
boek luidt, zij is het prototype van heel het godsvolk van Oud en Nieuw
Verbond, in zijn moederlijke en bruidelijke betrekking tot Christus, zij
is de personificatie der symbolische vrouwengestalte van Apok. 12.
Haar opname nu met ziel en lichaam in de glorie van haar Zoon is
belofte en reëel symbool van het feit dat de gehele Kerk met Christus in
ziel en lichaam verheerlijkt zal worden. Het dogma harer lichamelijke
tenhemelopneming is een onverwacht commentaar op 1 Kor. 15, Sint
Paulus' machtigst betoog over Christus' verrijzenis en de onze.
Reeds door de aandacht voor deze twee geloofspunten opnieuw op te
eisen is de dogmaverklaring van Maria's tenhemelopneming actueel en
opportuun. Zij is een in deze tijd van materialisme en louter aardse
lichaamscultuur hoogst welkome verkondiging der eeuwigheidswaarde
van de mens, ook naar zijn lichaam. En zij is dat niet alleen voor
buitenstaanders, maar ook voor ons, katholieken. Ook onder ons zijn er
weinigen wellicht — die het dogma der lichamelijke tenhemelopneming een zinledige bewering vinden, daar zij alleen lichamelijkheid
erkennen die gebonden is aan de wetten welke wij hier op aarde proefondervindelijk vaststellen. Zulken mogen zich afvragen, niet alleen of
zij werkelijk aan dit dogma geloven, maar ook of en hoe zij voorheen
geloofden aan de twee andere zojuist genoemde dogmata.
Wij willen hier voor zulke katholieken geen volledige apologie of
dogmatiek schrijven over Christus', Maria's en onze verheerlijking met
ziel en lichaam: dit zou ons veel te ver voeren. Wij geven slechts enkele
gedachten om het mysterie van het verrezen lichaam in het algemeen te
benaderen. Zij mogen een hulp zijn, zo hopen we, voor degenen die
omtrent deze geloofspunten werkelijk moeilijkheden ondervinden. Maar
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deze gedachten hebben ook een ruimer doel. Wij willen daardoor aan
alle katholieken het leerstuk van de verrijzenis des vlezes naderbrengen.

***
Het dogma van de verrijzenis des vlezes komt ons al dadelijk nader
wanneer wij het zien in het licht van andere geopenbaarde waarheden.
Wij kunnen het daaruit niet met een strikte bewijsvoering afleiden,
maar verschillende leerstukken oriënteren de geest van wie ze in geloof
aanvaardt toch wel sterk in de richting van het dogma der opstanding.
Wanneer de openbaring ons echte mysteries leert, dan is door geen
enkel theologisch procédé een innerlijk inzicht te verwerven, dat dit zo
moet zijn — integendeel: de theologie moet hier juist voortdurend
strijden tegen de 'schijn van tegenspraak ^--, maar van de andere kant
belichten ook in deze duisternis de verschillende mysteries elkander, en
gaan voor de theologische rede de vele waarheden tot één waarheid
samenvallen. Zij tonen een goddelijke en geheimvolle consequentie in
héél het heilswerk, van het begin tot het einde, in casu: van de schepping over de verlossing tot de opstanding toe. Wij zullen deze consequentie nu in korte trekken schetsen.
Daar is vooreerst het geloofspunt der schepping, dat nog des te
dringender tot ons spreekt daar het ten dele geen strikt mysterie weergeeft, maar samenvalt met een affirmatie van de eigen wijsgerige rede
van de mens. De experimentele wetenschappen kunnen de schepping
noch ontkennen noch bevestigen, maar de wijsgerige rede wijst op God
als verklaring van het bestaan van heel deze eindige wereld. En ook
de openbaring leert ons dat God, nu gekend als Vader, Zoon en
H. Geest, de wereld heeft geschapen. God is dus Schepper van alles,
Schepper van de mens, Schepper van zijn ziel en lichaam. Dit zegt nu
dat alles voortbrengsel is van zijn schepperliefde, dat alles ook in stand
gehouden wordt door diezelfde goede Schepper, alles naar de eigen
natuur waarin Hij het voortbracht. Maar hoort het ook tot onze natuur
dat het lichaam in stand wordt gehouden? Wij weten, en wederom uit
geloof en rede beide, dat de ziel van nature onsterfelijk is, en dat zij met
ons lichaam één menselijk wezen uitmaakt. Nu zou het nog altijd
kunnen zijn, dat deze vereniging van ziel en lichaam slechts voorlopig
is, maar reeds de wezenseenheid van beide en het feit dat ons lichaam
zo innig betrokken is bij heel de verhouding tussen God en de ziel
( denk aan de sacramenten) leiden onze gedachten in een andere
richting. In ieder geval zullen wij ons ten overstaan van de belofte
der verrijzenis realiseren dat zij een belofte is van Hem die ziel en
lichaam beide geschapen heeft, en zullen wij bij heel de verlossings-
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leer gaan inzien dat deze handelt over een herstel door de Schepper.
Deze verlossingsleer heeft allereerst 's mensen ziel op het oog. Déze
wordt door Christus verlost van de dood der zonde en begiftigd met het
eeuwig leven voor God, hetwelk reeds hier op aarde begint. De joodse
droom van een verlosser die de goederen van het lichaam in overvloed
op aarde zou brengen heeft Jesus welsprekend vernietigd in zijn kruisdood. Maar die kruisdood is doorgang naar de verrijzenis, en de verrezen Heer, de ook lichamelijk verrezen Heer is de eersteling in dat
eeuwig leven en dat rijk Gods, hetwelk dus de mens met ziel en lichaam
blijkt te omvatten. Zo is wel een aardse droom der Joden te niet
gedaan, maar geenszins de goddelijke belofte omtrent ziel én lichaam in
het ander leven, welke belofte de Verlosser dan ook zelf met klem
verdedigt tegen de Sadduceeën. Zijn eigen opstanding voegt bij deze
leer een bewijs en een voorbeeld.
Een bewijs en een voorbeeld, maar ook meer dan dat. Wij doen aan
Christus' verheerlijking onrecht, niet alleen door haar te zien als een
zodanig persoonlijke beloning en vrucht van zijn verlossingswerk, dat
zij voor de toepassing daarvan op ons geen betekenis zou hebben, —
maar ook door haar in die toepassing uitsluitend de betekenis te geven
van een staving der prediking. Christus' verheerlijking is niet slechts
argument, maar ook sacrament. Zij heeft ook een rol in de mededeling
der verlossingsgenaden. Pas de verheerlijkte Christus zendt ons de
H. Geest, en pas zijn verheerlijkte mensheid is in de mededeling van
die Geest en van Diens genaden het expediete werktuig. De verheerlijkte mensheid, en daarin ook het verheerlijkte lichaam van Christus.
De H. Eucharistie immers zegt niet allereerst communicatie met Christus' ziel, maar nuttigen van zijn lichaam en bloed, en de H. Eucharistie
is het middelpunt van alle sacramenten. Wij worden werkelijk geheiligd
door het verrezen lichaam des Heren: het is niet alleen onderpand van
wat ons beloofd is, maar ook voertuig van het leven dat van onze
belofte de voorgift is. Het kan dan ook niet anders dan dat de eucharistische, de sacramentele genaden wegens hun band met Christus' verheerlijkt lichaam mede dringen naar de verheerlijking onzer lichamen en
naar het herstel der stoffelijke schepping. Juist de genade-invloed die
van Christus' vlees uitgaat veroorzaakt de barensweeën der schepping
en het smachten van onszelf naar de verlossing onzer lichamen, waarover Sint Paulus spreekt in Rom. 8. En de vele wijdingen en zegeningen
der Kerk over de gebruiksvoorwerpen van de mens en over zijn eigen
lichaam in gezondheid, ziekte en dood, zijn een vertolking van dit
smachten naar ons algeheel herstel, evenzeer als een uiting van de
stellige hoop daarop. Men kan in de liturgie steeds weer beluisteren de
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laatste verzen van het Credo: „ik verwacht de verrijzenis der doden en
het eeuwig leven".
Zo wordt de verrijzenis van héél de mens, met ziel en lichaam, aangekondigd in de leer van schepping en verlossing. De verrijzenis zelf is
de synthese van deze twee werken Gods, zij laat zien dat de verlossende God ook de Schepper! is en blijft, dat de Verlosser Christus
degene is in wien alles geschapen is en zijn samenhang vindt, dat de
Vader de Maker is van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare. Dit zal nog duidelijker worden, wanneer wij nu het mysterie van
ons verrezen lichaam in zichzelf gaan beschouwen.
***
Wij zeiden reeds dat elk mysterie voor ons ondoorzichtelijk is en dat
ons verstand in het denken ervan zelfs de schijn van een tegenspraak
moet doorbreken. Elk geloofsgeheim is daarom in twee reeksen van
beweringen uit te drukken, waarvan wij wel kunnen aantonen dat zij
elkander slechts in schijn uitsluiten, maar nooit de innerlijke samenhang
in zijn noodzaak kunnen bewijzen of in al zijn gevolgen kunnen overzien. Zo is het bij het geheim der Allerheiligste Drieëenheid: er is een
numeriek éne en ongedeelde goddelijke natuur, — en er zijn drie goddelijke Personen. Zo bij Christus: Hij is één Persoon, --- maar in twee
volledige en onvermengde naturen, de goddelijke en de menselijke ( het
dogma van Chalcedon, waaraan Paus Pius XII ons in zijn encycliek
Sempiternus Rex nog onlangs heeft herinnerd) . Zo is ook het mysterie
der erfzonde te formuleren: er is een werkelijke zonde in de mens,
maar deze gaat toch vooraf aan iedere vrije wilsbeschikking van hemzelf.
Zo ook dat der genade: zij is een gave van en een gemeenschap met
God welke alle krachten en eisen onzer natuur volkomen te boven gaat,
^-- maar die heel ons wezen inniger en dieper aangrijpt dan de gave van
en de gemeenschap met welk schepsel dan ook. Aldus is tenslotte ook
het mysterie van ons verrezen lichaam te formuleren. Ons wordt immers
beloofd: de opstanding van hetzelfde lichaam als wat wij nu hebben, --maar in een vergeestelijkte en vereeuwigde toestand. De mens wordt
hersteld met hetzelfde lichaam en dezelfde ziel, maar in een geheel
nieuwe en ongekende eenheid verbonden. Ziedaar de twee elementen
van het mysterie dat ons bezighoudt: de identiteit van het verrezen
lichaam, — en zijn vergeestelijkte toestand. Over beider samengaan
zullen wij een enkel woord zeggen, waarbij we toch onze rechtstreekse
aandacht vooral vestigen op de identiteit.
Deze identiteit van ons verrezen lichaam met dat wat wij nu bezitten
is gegeven met het karakter van de opwekking als herschepping en
voltooide verlossing. Er zal geen tweede schepping zijn, maar herstel
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van de oude, en evenals nu in de toepassing der verlossing tijdens dit
leven de zondige mens zelf gerechtvaardigd wordt, zo zal dan de
sterfelijke mens van nu zelf met ziel en lichaam ten leven worden
opgewekt. Men kan deze identiteit van het verrezen lichaam nog nader
bepalen als een soortelijke en een individuele identiteit. De eerste zegt
dat ik met een waar mensenlichaam zal verrijzen, de tweede dat dit ook
mijn eigen lichaam zal zijn. De H. Kerk houdt ons beide voor in haar
onfeilbare interpretatie van de goddelijke belofte der opstanding, en
beide worden dan ook duidelijk in de geloofsdocumenten naar voren
gebracht. De soortelijke identiteit van het verrezen met het sterfelijke
lichaam drukt zij uit door in haar geloofsbelijdenissen te spreken, niet
alleen van de „verrijzenis van het lichaam", maar ook van die „van het
vlees", en door ons voor te houden dat wij zullen verrijzen „in dit vlees
dat wij nu dragen" (zie bijv. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, nn.
16, 347, 427). Behalve op de soortelijke identiteit van het verrezen
lichaam met dat wat wij nu dragen, duiden zulke uitdrukkingen ook
reeds op de individuele identiteit. Duidelijker nog en waarlijk onontkoombaar wordt deze laatste geleerd, wanneer er gezegd wordt: dat
allen zullen herrijzen „met de eigen lichamen die zij nu dragen" (Denzinger 429; vgl. 40, 464, 531) . Zo staat de soortelijke én individuele
identiteit vast voor ons geloof.
Zij is daarmee echter geenszins een gegeven dat wij kunnen uitwerken alsof het een eigen inzicht was. De waarheid die tot een
mysterie behoort is nooit voor het verstand hanteerbaar als een eigen
verworvenheid, want zij behoort tot een hogere wereld dan ons denken
uit eigen kracht kan bereiken. Zulk een waarheid moet aldus doordacht
worden dat er tevens plaats blijft voor de schijnbaar tegengestelde
waarheid die mede het mysterie weergeeft. In ons geval is dat: de
vergeestelijking en vereeuwiging van heel de verrezen mens, en ook van
het verrezen lichaam. Het soortelijk en individueel identieke lichaam
van nu zal zich dan toch bevinden in een geheel nieuwe betrekking tot
de menselijke geest en daardoor in een onvermoede toestand gerealiseerd zijn. Wij moeten dus sober zijn met gedetailleerde gevolgtrekkingen uit de identiteit tussen verrezen en sterfelijk lichaam. Het is
beter zich te bepalen tot de algemene vaststelling dat aan het verrezen
lichaam niets zal ontbreken dat het tot een echt mensenlichaam maakt,
dan dit wezenlijke ook op biologisch plan te willen aanwijzen. De Kerk
heeft ons voor enige fantazieën behoed, welke vnl. ontspringen aan het
spiritualisme van Origenes, maar overigens geen concrete aanwijzingen
gegeven. Zij wil niet weten van een verrijzenis met bolvormige of
aetherische lichamen (Denzinger 207, 287) , terwijl het — gezien mede
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het dogma der tenhemelopneming van Maria en de voorbereiding
daarvan in de traditie — tegen haar geest lijkt, in de verrezenen het
verschil der sexen te ontkennen. Voor de rest echter zullen wij in het
uitwerken der soortgelijke identiteit uiterst sober moeten zijn.
Eenzelfde theologische soberheid of docta ignorantia past ons bij het
nader bepalen van de individuele identiteit, en met name in de vráag
hoe deze tot stand komt. Men heeft reeds van de tijd der Vaders af
gedisputeerd over de vraag, of dezelfde stofdelen die nu het lichaam
uitmaken ook in het verrezen lichaam te vinden zullen zijn, en hoe dit
het geval kan zijn wanneer deze stofdelen achtereenvolgens aan verschillende mensenlichamen hebben toebehoord. Kerkelijke schrijvers uit
de eerste eeuwen, gelijk een Athenagoras, vonden reeds een vernuftige,
zij het niet zeer smakelijke, oplossing op de moeilijkheid uit het menseneten. Sindsdien heeft de mensheid een steeds omvangrijker wetenschappelijke kennis gekregen van de stofwisseling binnen het universum
en ook binnen het levende menselijk lichaam zelf. Het lijkt daarom dat
wij ook hier uiterst sober moeten zijn met onze physische bepalingen der
individuele identiteit van het verrezen lichaam, of liever daarvan geheel
moeten afzien. Dat er van ieder mensenlichaam bepaalde stofdeeltjes
blijven en dat dus ieder uit deze overblijfselen zal verrijzen, lijkt even
weinig gegrond als de bewering dat dit bij niemand het geval zou zijn.
Wat wij zeker weten is: dat de individuele ziel, welke haar individualiteit mede aan dit lichaam te danken heeft, weer stof zal bezielen ( zal
„informeren", om het technisch te zeggen) en daarmee tot haar lichaam
zal maken. Ik meen dat hiermee aan de leer der Kerk over de individuele identiteit voldaan is, daar waar geen overblijfselen meer zijn.
Maar dit laatste princiep, dat nl. de ziel noodzakelijk de individuele
identiteit waarborgt tussen het aardse en het verrezen lichaam, lijkt ons
ook een aanvulling te geven op een recente beschouwing over de
verrijzenis des vlezes, welke uitgaat nu niet van een waarneming der
materie, maar van een spiritualistisch existentialisme. Daarin wordt
zeer juist naar voren gebracht, dat de gehele geestelijke ontwikkeling
van de mens in dit aardse leven hierin bestaat: dat hij vrij wordt, d.w.z.
alles wat hij zonder zijn eigen toedoen heeft meegekregen steeds meer
persoonlijk gaat doorleven, aanvaarden en omvormen. Er is in dit leven
een steeds groter overwinning van het „imposé" door het „personnel",
en de definitieve bekroning daarvan ligt in de overgang naar het andere
leven. In dat leven immers zal het lichaam voor de ziel op geen enkele
wijze meer zijn opgelegd, maar geheel vrij door haar worden gevormd
naar haar eigen innerlijke keuze, iets waarvan wij in de verrezen
Christus het voorbeeld zien.
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Tot zover deze kostbare visie. Inderdaad is het goed dat de moderne
existentiële philosophie wederom meer in het licht plaatst dat de vrijheid des mensen niet slechts geldt t.o.v. de personen en dingen rondom
hem, maar ook t.o.v. zijn eigen werkelijkheid. Vrijheid is allereerst
zelfbepaling (en daarom bepaling van eigen eeuwig lot) des mensen, zij
is haast zelf schepping. Máár: zij is dit laatste net niet, en hier komen
we aan iets dat in deze moderne visie enigszins in de schaduw bleef.
Het schepsel is er altijd al zonder zijn eigen toedoen, en door héél zijn
bestaan blijft het in zich de tweeheid dragen van gegevenheid en
zelfverwerkelijking, van dat wat „voorhanden is" ( „das Vorgefundene", zeggen de Duitsers) , en dat wat men „ervan maakt". Deze
tweeheid is niet slechts gegeven met ons sterfelijk leven, maar met heel
ons leven; en het „gegevene" van de mens is niet slechts zijn lichaam,
maar ook zijn ziel zal zich altijd, tot in haar vrije en eeuwige zelfbepaling toe, tevens beleven als gegeven, gemaakt, zonder eigen toedoen bepaald (de keuze tegen God is immers juist daarom het ongeluk
der ziel, omdat zij tegen haar door God gegeven wezenheid ingaat) .
Dit gegeven en bepaald-zijn van elk schepsel komt van de Schepper,
maar tegelijk ook van de medeschepselen, bijv. van de ouders; en het
bepaald-zijn van de ziel komt mede van dit lichaam dat zij van haar
ontstaan af bezielde. Daarom lijkt het ons dat de ziel bij alle vrijheid
toch ook noodzakelijk ziel van dit lichaam blijft en niets anders kan dan
— in vrijheid — háár lichaam terugnemen, al of niet uit overblijfselen
daarvan, gelijk we boven zeiden. Zo lijkt het ook, dat de verrezen
Christus zijn eigen lichaam terugneemt, zijn lichaam, gevormd uit Maria
en gekruisigd voor ons, hetgeen Hij ook door zijn verheerlijkte wonden
wil tonen. En hiermee menen wij genoeg gezegd te hebben over de
identiteit van het verrezen met het aardse lichaam, bij alle verschil van
toestand, hetwelk wij hier verder niet uitwerken.

***
Wij hebben hierboven gesproken over het mysterie van ons verrezen
lichaam: over zijn samenhang met andere geloofsgeheimen en zijn
inhoud. Vooral door deze samenhang hopen wij enigermate de redelijkheid te hebben getoond van ons geloof in het mysterie der opstanding.
Hetwelk echter nooit ophoudt een mysterie te zijn, zodat de innerlijke
klaarblijkelijkheid ervan nooit voor ons opengaat. Altijd zal het geloof
aan elk mysterie een sprong in het duister zijn. Toch moge het bovenstaande doen bevroeden aan welke waarheid wij ons overgeven en
welke God wij ons in de armen werpen.

Van mens tot mens in de Economie
en in de Bedrijfshuishouding I
door PROF. DR K. PINXTEN

Inleiding 1. )
OWEL in het economisch denken als in de economische politiek en
eveneens in de bedrijfseconomische leiding wordt meer en meer
gelet op de kern van het economisch en sociaal vraagstuk: de mens en
zijn ontwikkeling van persoon tot persoonlijkheid. De bizondere aandacht die aan de betekenis van het inkomen wordt besteed, vooral
sedert het verschijnen van J. M. Keynes' General Theory, wijst er onbetwistbaar op, dat men de mens opnieuw wil inschakelen in de economie,
maar, in afwijking van de klassieke economische leer, niet meer allereerst en allermeest als productiefactor doch speciaal als consumptiefactor.
De conclusies die de economist uit zijn studie trekt, moet hij aan de
politicus mededelen, opdat deze ze zal pogen te verwerkelijken in de
samenleving. Een normaal gevolg van de inkomentheorie in de economische politiek zal in de eerste plaats zijn de behartiging van de volkskracht in het kader van de nationale volkshuishouding. Zo is klaarblijkelijk het recht op werkverschaffing voor Vlaanderen in België,
resp. van Nederland in Benelux en van beide volksgemeenschappen in
het Schumannplan of enige andere integratievorm van de West-Europese economie gegrondvest op _de inkomentheorie. In de tweede plaats
zal ingevolge de conclusies der inkomentheorie de politicus actieve
belangstelling moeten tonen voor het gezin. Een land, dat zich een
gezonde economie op lange termijn wil waarborgen, moet ervoor zorgen
voor lange tijd een gezonde volkskracht te verzekeren. Hiervoor is een
gezonde gezinspolitiek noodzakelijk.
Ook de bedrijfsleiders kunnen de stellingen van de inkomentheorie
niet zonder meer voorbijgaan. Het wederinschakelen van de mens in de
economie krijgt voor hen vanzelfsprekend een bizondere betekenis: de
mens in de bedrijfseconomie. Nu is het voor hen wel zo gelegen, dat
niet zozeer de economische leer noch de bedrijfseconomische calculatie
hen ervan overtuigen, dat zij de .arbeider weer als mens moeten inschakelen in de onderneming, maar veeleer dat het veranderd maatschappelijk denken en de wijziging in de economische machtsverhoudingen dit
vereisen. Welke ook de oorsprong moge zijn van de „nieuwe geest" der
laatkapitalistische bedrijfsleiders, het is zeker, dat het begrip, het besef
.van nieuw te scheppen of te vernieuwen verhoudingen onder de „mensen" in de onderneming bij hen groeit. Men kan er zich alleen maar
1 ) Lezing voor de Kring van de Technische Ingenieurs op het vijf en twintig-jarig
Jubileum van de Hogere Technische School van Mechelen, 30-3-1951.
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over verheugen, dat op een plechtige vergadering van Fabrimetal de
Voorzitter verklaart: „Moge iedereen toch inzien, dat een bedrijfshoofd
thans meer moet zijn dan een goed technicus, meer dan een goed
beheerder: hij moet in de allereerste plaats een man zijn in de volle
betekenis van het woord, een man die andere mannen begrijpt, met een
objectieve geest, die weet welke psychologische moeilijkheden hij dagelijks kan verwachten, en die genoeg moed bezit om de problemen van
de hervormingen die de laatste jaren in duizelingwekkend tempo ons
deel geworden zijn te onderzoeken en te bestuderen" 2
Het vraagstuk van de mens in de economie is „de kern van de zaak".
Het is de metaphysica van de economie. Als deze in de economie
verloren zou gaan, zal dat consequent leiden ofwel tot het direct doden
van de mens op het sociaal economische plan zoals het economisch
liberalisme dit gedaan heeft, ofwel tot het worgen van de geest d.i.
eveneens het doden van de mens zoals het Marxisme dat doet, omdat
beide stelsels de infrastructuur van de collectiviteit, d.i. de sociale en
economische verhoudingen, uitsluitend door materiële elementen laten
bepalen.
Een paar beschouwingen rond het gestelde probleem lijken ons
derhalve niet van belang ontbloot.

I. De mens
Wij hebben hier niet de bedoeling een wijsgerige ontleding van het
begrip mens te geven. Het lijkt ons voldoende die begripsinhoud ervan
te omschrijven, die wij in ons verder betoog zullen nodig hebben. En
dan bedoelen wij de mens met zijn stoffelijke noodwendigheden alsmede met zijn geestelijke persoonlijkheid. Het ligt voor de hand dat de
economie haar wezenlijke doelstrekking mist, indien zij de hoogst
mogelijke stoffelijke welvaart van de individu in het kader van het
collectieve welzijn niet bereikt, maar het is tevens van sociaal wijsgerig
standpunt uit onaanvechtbaar, dat de economie haar wezen in de
practische orde verloochent wanneer zij de ontwikkeling van persoon
tot persoonlijkheid bij de mens niet dient. Het rechtstreekse object van
de economie is de wereld van stoffelijke goederen. Het formele object
ligt echter hoger. De stoffelijke goederen d.i. de productie — moeten
bruikbaar gemaakt worden voor de mens, en hem helpen de geestelijke
krachten, die hij in zich draagt, tot volle ontwikkeling te laten komen.
Dit is de groei van persoon tot persoonlijkheid in de mens 3 ) .
II. De mens in de economie
De tweede term van de titel van dit opstel is: economie. Beginpunt en
einddoel van de economie, zowel in haar geheel als in haar speciaal
onderdeel, de onderneming of de bedrijfshuishouding, is de mens. Deze
tweeledige opvatting werd lang niet altijd volkomen gehuldigd.
2) L. Bekaert. Fabrimetal, Mei 1951, blz. 366.
3) Cfr Dr P. de Bruin, Economie, Roermond-Maaseik, 1946, H. II „Het wezen van
den economischen dienst", blz. 15-20.
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De graad van afwijking van deze norm is, zo wil het ons voorkomen,
ook de graad van de nadelige gevolgen geweest die het economisch
systeem voor de mens had. De klassieke school, of practisch genomen
de liberale economie zag alleen de physische productie als doelstelling.
Principieel loochende zij de mens in de economie, omdat zij de hierboven beschreven dienstbaarheidsverhoudingen omkeerde: de mens
werd in dienst gesteld van de economie. Om haar economische opvattingen te kunnen verwezenlijken, had zij de zuiver pluralistische opvatting van de samenleving nodig en huldigde ze deze dan ook in haar
sociale philosophie: de atomistische structuur van de collectiviteit 4 ) . In
beginsel werd deze gefundeerd op de individuele vrijheid, maar het
uiteindelijk resultaat was een sociaal economische orde, waarin de
proletariër niet eens de vrijheid bezat om tot een levensnoodwendige
welvaartstoestand te komen. P. Lacordaire stigmatiseerde als geen
ander dit liberale regime in verband met de vrijwaring van de mens in
de economie: „entre le fort et le faible c'est la liberté qui opprime, c'est
la toi qui af f ranchit".
Mede uit reactie tegen dit systeem, maar tevens tengevolge van de
dialectische ontwikkeling der sociaal-economische structuurvormen verkondigde het Marxisme, nu honderd jaar geleden, zijn bevrijdingstheorie, die evenwel onvermijdelijk worden moest en ook werd de verknechtingspractijk van de menselijke persoonlijkheid in de economie. Er
valt onbetwistbaar bij Marx een vooruitgang te constateeren wat zijn
opvattingen betreft aangaande de doelstelling van de economie en de
verhouding van de stoffelijke productie tot de menselijke persoon.
Maximale productiviteit blijft ook bij hem norm en streven, maar het
doel daarvan verlegt hij van het individualistische naar het collectieve
welzijn. Deze opvatting houdt een dubbele verbetering in: de physische
productiviteit wordt gesteld in functie van de welvaart van individu en
collectiviteit; daarenboven verwerpt hij de mening, dat uit de individualistische belangenstrevingen vanzelf het collectieve welzijn geboren
wordt. Dit laatste moet door de collectiviteit zelf en door de overheid
positief betracht en nagestreefd worden. De economie wordt gezien als
in dienst staande van gemeenschap en enkeling. Vandaar Marx' opvattingen over het collectief bezit van de productiemiddelen en het particuliere beschikkingsrecht over de goederen, die noodwendig zijn voor
het effectief welvaartsstreven.
Aan de verknechting van de mens in de collectiviteit ontsnapt echter
het Marxisme niet. Zijn monistische opvatting over de maatschappij 6)
doet de individu ten onder gaan in de enig geldende entiteit: de
gemeenschap. Uit zich zelf ontwikkelt zijn systeem zich dientengevolge
automatisch tot een regiem van sociale, economische en politieke dictatuur.
De ware bevrijding van de mens in economisch verband kan alleen de
christel ij ke sociale wijsbegeerte funderen met haar opvatting over de
4) Prof. L. Janssens, Het Pluralisme, de verschillende stromingen, in: Verslagboek
der XXXI Vl. Sociale Week, 1949, blz. 33 49.
-

5) Idem.
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menselijke persoonlijkheid, die A. Mounier en zijn Esprit-beweging met
overtuiging en vrucht verspreid hebben, en over de centrale positie van
de mens in de economie. Materiële doelstelling van de economie blijft
de physieke productiviteit. Deze is echter geen onvoorwaardelijk en
hoogste doel. Zij blijft geconditionneerd door het integrale welvaartsstreven van de mens. Het moet inderdaad een fundamentele dwaling
genoemd worden, een economische productiviteit na te streven ten
koste van de mens, waar toch juist de mens het doel is van de economie.
Deze dwaling is even funest als de misdadige opvatting, dat men
mensen zou mogen doden opdat andere mensen in de sociale of politieke orde gemakkelijker en prettiger zouden kunnen leven. Voorzeker,
wij vergeten hierbij niet de verhouding individu-gemeenschap en aanvaarden onder omstandigheden het individuele offer voor het welzijn
van de gemeenschap. Maar dit neemt niet weg, dat een economisch
stelsel, dat als systeem, dus systematisch, hetzij de mens aan de stoffelijke productie zou opofferen, hetzij aan een individu het recht zou
toekennen zijn welzijn na te streven ten koste van andere individuen,
hetzij de individuele persoonlijkheid rechteloos zou opofferen aan de
gemeenschap, een systeem moet genoemd worden dat in zijn diepe
wezen verkeerd is. De christelijke sociale wijsbegeerte, met haar juiste
opvatting over de menselijke persoonlijkheid, met haar gezond gemengd
pluralisme, met haar juiste kijk op de verhouding geest en stof, kan de
mens handhaven als kern, d.i. als vertrekpunt en term van de economie;
zij alleen kan de individuele persoonlijkheid haar juiste plaats waarborgen in de collectiviteit 6 ) .
Bij de gedachte: de mens kernpunt van de economie, zullen wij een
ogenblik stilstaan. Wij willen daarmee in 't geheel niet suggereren, dat
de idee van de menselijke persoonlijkheid ons minder belang inboezemt,
integendeel 7 ) . Maar de andere gedachte ligt dichter bij de economie.
Overigens bekennen wij gaarne te pas en te onpas de gelegenheid aan
te grijpen om onze opvattingen bekend te maken aangaande dit kernstuk van onze economische opvattingen. Wij menen met name, dat het
niet juist is de centrale positie van de mens in de economie af te leiden
uit het feit dat hij de bewuste productief actor is. Hij is dat wel inderdaad. En om ons precieser uit te drukken, zouden wij willen zeggen,
6) Cfr de Leer der Pausen o.m. in Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Divini
Redemptoris, Radioboodschap Kerstmis 1942.
7) Cfr De Sociale Leer der Pausen in alle encyclieken en vele toespraken. Wij
citeren uit de Kerstboodschap 1942: „Vertrekpunt en tevens essentieel doel van het
maatschappelijk leven moet zijn het behoud, de ontwikkeling van de menselijke
persoon, die door de maatschappij moet geholpen worden tot de rechtmatige verwezenlijking van de richtlijnen en de waarden die liggen in de godsdienst en cultuur
Het (geloof) erkent .... dat geheel de politieke en economische activiteit van de
staat tot doel heeft de blijvende verzekering van het algemeen welzijn, d.w.z. van die
uiterlijke voorwaarden, die noodzakelijk zijn opdat alle burgers hun gaven, hun
bedieningen, hun stoffelijk, intellectueel en godsdienstig leven zouden kunnen ontwikkelen".
Over „Personnalistische economie" Cfr A. Mounier, Manifeste au service du
Personnalisme, Parijs, 1936, o.m. blz. 16-28, 164-166, 177;
Qu'est ce que le
Personnalisme (Coll. Esprit) , Parijs, 1946;
Le Personnalisme (Coll. „Que Saisje") , Parijs, 1950.

... .

8

VAN MENS TOT MENS

114

dat de aangehaalde opvatting, welke die der klassieke school is, wel
juist is maar onvolkomen. En hierin ligt n.o.m. de reden dat in de
liberale economische opvattingen de mens zo lichtvaardig is omgeschapen tot een economische en physische productiemachine, bestemd
tot het voortbrengen van economische goederen en het kweken van
nieuwe mensen die eens productiefactoren zullen zijn.
De mens is in de economie nog belangrijker als consumptie-element
dan als productiefactor. De positie van consument is inderdaad het
equilibrerend en activerend element in de economie. Op haar berust het
economisch evenwicht en de vooruitgang in de volkshuishouding. Zij
wekt op, schept als het ware de geneigdheid tot investeren bij de ondernemers. Wat baat het immers te produceren indien de afzet van de
productie achterwege blijft? Niet het behoeftenschema, het spreekt
vanzelf, maar de koopkrachtige vraag is in dit kader van beslissende
betekenis 8
De voor de hand liggende conclusie, die wij, terloops en ietwat buiten
het verband van de redenering, uit deze overweging trekken, is, dat de
arbeidsbekwame mens en dus respectievelijk de levenskrachtige bevolking b.v. Vlaanderen in België, Nederland in Benelux, werkgelegenheid moet vinden, eventueel verschaft krijgen, om daaruit inkomen te
winnen en hierdoor het behoeftenschema tot koopkrachtige vraag om
te scheppen, en de nationale, resp. de Beneluxhuishouding in evenwicht
te houden of te brengen en haar hoger op te voeren.
In het kader van dit betoog zouden wij echter willen onderstrepen,
dat in bovenstaande beschouwing, n.o.m. de diepe grondslag ligt van
de dienstbaarheid, van het functioneel verband van economie tot mens
en gemeenschap.
Het moge ons veroorloofd zijn uit dit eerste gedeelte van ons betoog
te concluderen, dat de economie om de mens moet wentelen zoals de
wereld draait om haar as en de schepping zich richt naar God; en dat
n.o.m. alleen in de christelijke sociale wijsbegeerte de grondslag wordt
gevonden voor een economisch systeem waarin de menselijke persoonlijkheid de volledige en echte vrijheid krijgt in het economisch bestel en
in de gemeenschapsverhoudingen.
) .

III. Van mens tot mens in de bedrijfshuishouding
Afdalend tot de meer speciale verhoudingen in de bedrijfseconomie
kunnen wij, om onze opvattingen uiteen te zetten, uitgaan van en
steunen op de voorafgaande fundamentele beschouwingen.
De betekenis van de mens in de bedrijfseconomie is geenszins van
een andere aard dan in de economie in haar geheel beschouwd: de mens
8

) Cfr J. M. Keynes, General Theory on Monney. Interest and Full Employment,

Londen, 1936 passim. inz. Boek III, H. VIII, IX X; voor de rijke post- Keynesiaanse
literatuur Cfr o.m. bij R. F. Harrod, The Life of J .M. Keynes, Londen, 1951; D.

Dullard, The Economics of J. M. Keynes,
Keynesian Revolution, New York, 1948.

New York, 1949,2; L. R. Klein, The
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was deze geklommen tot 274 tegen 100 in 1854 9 ) . Voorzeker we hebben hier te doen niet een relatief begrip dat op zichzelf niets zegt, noch
nopens de rechtmatigheid van de lonen in de aangehaalde periode,
noch bijgevolg ook nopens de rechtmatigheid van de thans geldende
verdeling der opbrengsten van de gezamenlijke arbeid van kapitalisten
en werknemers.
Toch kunnen wij spreken van een merkwaardige stoffelijke vooruitgang, en wij zouden er ons zonder voorbehoud over kunnen verheugen,
„si au milieu des richesses l'homme n'était pas devenu misérable", zoals
een Frans philosoof het uitdrukt.
Bedoelde ellende van de mens bestaat juist in de bovenvermelde
uitholling van de menselijke persoonlijkheid.
Om ons nauwer bij ons onderwerp te houden, zullen wij niet blijven
stilstaan bij de bekende euvelen van de uitbuiting van de arbeider, van
de inschakeling van vrouwen- en kinderarbeid, van de onmenselijke en
gezinsslopende arbeidsvoorwaarden als daar zijn de duur van de
arbeid, de hygiëne der werkplaatsen, de promiscuiteit, de lage lonen,
de werkloosheid, e.d. Onbetwistbaar vormen al deze elementen het
kader waarin de menselijke persoonlijkheid van de arbeider moet kunnen gedijen. Doch wij willen in 't bijzonder de aandacht vestigen op de
directe uitholling van de menselijke persoonlijkheid. Wij bedoelen de
ontwaarding van de menselijke arbeid. Niet alleen is de arbeider in het
kaderwerk van de moderne bedrijfstechniek een nummer geworden
maar tevens een automaat. En juist hierdoor is de biologische band die
destijds de arbeider verbond met het product, het kind van zijn arbeid,
doorgesneden.
G. Thibon in zijn Retour au Réel 10 ) zegt het Rerum Novarum op
heerlijke wijze na. De landbouwer, die door zijn akkers wandelt, bekijkt
iedere plant met de ogen van de vader die zijn kind met liefde beschouwt. De metselaar staat even stil voor het hek van de villa die hij
bouwde. Hij zal er nooit meer binnentreden maar zij blijft het kind van
zijn persoonlijke arbeid. Zij houdt a.h.w. biologisch verband met zijn
persoonlijkheid. De arbeider aan de lopende band of in de vijfhonderd
meter lange mijnschacht mist deze levensvreugde. Hoe zou hij dan toch
vreugde kunnen scheppen in het werk?
Maar er is nog meer. De ondernemer moet bedenken, dat dit euvel
zich niet beperkt tot de ongunstige weerslag op de levensvreugde van
de arbeider. De bedrijfseconomie zelf lijdt er onder. Door de uitholling
van de menselijke persoonlijkheid bij de arbeider is hem een intrinsieke
prikkel tot werkprestatie ontnomen, die een scheppingsdrang was en
een altijd creatieve kracht. Had men hem nog zijn godsdienstige overtuiging gelaten, die hij uit de christelijke middeleeuwen kreeg overgeërfd, dan had hij nog een inwendig werkend arbeidsmotief van
hogere orde in zich blijven dragen. Maar het heidens humanisme en
het rationalisme hebben hem, over het algemeen gesproken, ook dit
geroofd.
9) M. Neyrinck, De Loonen in België sedert 1846, De Standaard, Brussel, 1944,
blz. 202.
10) Parijs, 1943, blz. 24.
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Ter vervanging van de inwendige werkdrang blijven hem slechts
uitwendige prikkels tot arbeidsprestatie over: dwang en loon. De uitwendige dwang, hetzij van physieke of van morele aard, kan de inwendige activiteitsdrang niet vervangen noch als wezensvoltooiïng noch als
arbeidsmotief. Het loon, uitgehold tot op zijn materialistische inhoud,
verliest zijn greep op het leven van de arbeider. Het is geworden, zowel
door zijn eigen inhoud als door de bestemming die het, helaas, bijna
algemeen als ruilmiddel in zich draagt, een zuiver stoffelijk voorwerp.
Als dusdanig valt het onder de wet van de economische calculatie,
volgens welke een bepaald resultaat wordt nagestreefd met een minimum-inspanning. En dan blijkt eventueel werkstaking een geringer
inspanning om loonsverhoging te verkrijgen dan het opvoeren der productiviteit. Dit economische gevolg moet het systeem, dat het zaad van
ongezonde bedrijfseconomische verhoudingen uitgestrooid heeft, normaal verwachten. Allen die als patroons of als sociale leiders met het
lot van de arbeiders verbonden zijn, zouden zich moeten beijveren, om
in de ogen van de arbeiders het loon weer te doen worden het door God
gewilde middel, waardoor zij in eigen levensbehoeften en in die van
vrouw en kinderen kunnen voorzien. Deze opvatting impliceert echter
dat het in zulk een graad sociaal rechtmatig moet wezen als in overeenstemming is met de economische mogelijkheid. De analyse van de
productiviteit onzer economie zal ons moeten leren of bijgevolg tot een
herverdeling van het nationaal inkomen kan en moet worden overgegaan. De norm van een rechtmatig loon zou daarbij moeten zijn niet
het bestaansminimum noch de overeenkomst, maar dat volumen van
stoffelijke en psychische welvaart, dat de algemene stand van de
economie voor allen toelaat. Deze poging tot een meer rechtvaardige
goederenverdeling zouden wij evenwel nog maar een onrechtstreekse
revalorisatie van de arbeid willen noemen. Daarom keren wij thans tot
de rechtstreekse ontwaarding van de arbeid terug, om naar mogelijkheden te zoeken tot directe herwaardering van de arbeid en van de
menselijke persoonlijkheid van de arbeider.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen sprake kan zijn
van terugschakeling in de orde van de techniek. Maar er moet een
wederinschakeling plaats hebben van de menselijke arbeid, waarmee
wij bedoelen „bewuste" menselijke arbeid. Het staat vast dat een
gespecialiseerde arbeider zijn werk, ook al is dat stukwerk, meer waardeert dan een ongeschoold werkman, omdat hij beter in staat is het
verband waar te nemen van zijn werk met het eindresultaat. Hij herstelt
aldus het bovenvermeld biologisch verband met de vrucht van zijn
arbeid. De eerste conclusie hieruit is de noodzakelijkheid van uitbreiding van beroepskeuze, beroepsopleiding, beroepsselectie, ten einde de
arbeider meer mens en bewuster arbeider te maken.
Dit is echter naar onze mening niet alles. De arbeidsprestatie wordt
gemeenschappelijk geleverd en het resultaat is gemeenschappelijk.
Zoals in het middeleeuwse ambachtswezen het bewustzijn van de
doelmatigheid van de arbeid individueel was, zo zou dit bewustzijn nu
een gemeenschappelijk karakter moeten krijgen. Enigszins kan dit doel
bereikt worden door de ondernemingsraden. Veel doeltreffender echter
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door het oprichten van arbeidsgemeenschappen
dus meer dan
per sector of onderafdeling. Leon Hargroepsloonovereenkomsten
mel heeft aan het einde van de vorige eeuw daarvan reeds voorbeelden
gegeven. In onze tijd denken wij aan de Batafabrieken, aan de Cornmunautés du travail van Barbus, aan de „Ring" in het kader van de
Mijn-Industrieraad in Nederland.
Wij willen er echter hier met nadruk op wijzen, dat deze en alle
andere structuurhervormingen naar onze opvatting nog niets anders zijn
dan de „techniek" om tot het beleven van de nieuwe ideologie, de
gemeenschapsideologie te geraken. Zij zijn echter niet identiek met
deze ideologie. Om tot deze te komen is naast de revalorisatie van de
arbeid de herwaardering van de arbeid binnen en buiten de onderneming noodzakelijk. Wij bedoelen de vernieuwing van de „geest"
waarin allen die samenwerken in de grote arbeidsgemeenschap, zij die
de leidende en zij die de uitvoerende arbeid verrichten, elkaar moeten
benaderen. Hierover in een volgend artikel.

Bij gelegenheid van het 15e eeuwfeest
van het Concilie van Chalcedon
8 October — 1 November 451
door DR OLAF HENDRIKS A.A.

EGEN een achtergrond van scherpe theologische disputen en felle
politieke strijd straalt het vierde algemene Concilie. Bij monde van
360 bisschoppen, omringd door honderden priesters en monniken, legde
het in de heerlijke basiliek van de H. Euphemia te Chalcedon, het
tegenwoordige Kadi-Kóy, de leer van de twee naturen in Christus vast.
Machtig gebiedt de eminente figuur van een Leo de Grote (440-461)
de stormen van zijn tijd. Doorkneed in de Romeinse geest en doordrongen van zijn verheven zending waakt deze paus met nauwlettend
oog en vastberaden wil over zijn kudde: geheel de Kerk.
Vanuit het Oosten evenwel rijzen de grootste problemen, waarvoor
hij slechts met bezorgde inspanning de enige oplossing vinden zal.
Zijn langdurig pontificaat viel samen met een van de meest tragische
perioden uit de politieke geschiedenis. Het eens zo machtige WestRomeinse Rijk was allengs ineengekrompen tot een kleine staat, en al
wist de Kerk veel van de oude beschaving te redden, toch werd zij
door de tijdsomstandigheden zwaar in haar eigenlijke taak belemmerd.
Het gistingsproces in de formulering van het dogma leidde weliswaar
tot een soms niet al te duidelijke terminologie, doch de besliste verwijdering van het Midden-Oosten groeide niet zozeer uit een oppositie
tegen Rome en de orthodoxe leer van Chalcedon als wel uit een afkeer
van het Hellenisme, dat jarenlang in die landen de nationale cultuur
had onderdrukt, vervolgens uit de steeds toenemende pretenties van
Constantinopel en de arrogante houding van heel het Oost-Romeinse
Rijk.
Zo rijst Chalcedon voor ons op als een vuurtoren temidden van de
branding, een vuurtoren, die weliswaar een veilige vaargeul weet te
wijzen, doch de stormende golven zelf niet vermag te bedwingen. En
datzelfde Chalcedon bewijst onomstotelijk dat Rome de geestelijke
suprematie bezit. De eenheid met het Westen wil men niet prijsgeven;
het Oosten leunt nog sterk tegen Rome aan, vooral wanneer het
bedreigd wordt door moeilijkheden.
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De ,,Roversynode"
De gebeurtenissen namen echter plotseling een andere wending.
Zonder enige afvaardiging of goedkeuring van de paus nam Dioscorus
de leiding op zich van de vergadering der bisschoppen, welke het
tweede concilie van Ephese had kunnen zijn. In dezelfde kerk, waar
achttien jaar geleden de jubel had weerklonken van de gehele christelijke wereld, werd nu op 8 Augustus 449 een vergadering gehouden in
de geschiedenis gebrandmerkt als de „roversynode".
Door list en bedreigingen, geholpen door de soldaten van Chrysaphius en talrijke monniken, wist de patriarch van Alexandrië onder veel
rumoer en getier en n*t wapengeweld de meerderheid der aanwezige
bisschoppen te dwingen Flavianus af te zetten, Eutyches in zijn eer te
herstellen en de veroordeling van hen, die twee naturen in Christus
erkennen, te ondertekenen. Zijn haat richtte zich vooral tegen Flavianus, die zozeer werd mishandeld, dat hij weldra overleed.
In zijn onbeschaamdheid probeerde hij zelfs met geweld de legaten te
dwingen zijn decreten te aanvaarden. „Contradicitur" klonk het standvastig protest tegen deze ongehoorde aanmatiging. 't Was als een
vermanende herinnering aan de rechten van het opperste leergezag van
de paus. Gelukkig slaagden de legaten er in aan zijn greep te ontkomen;
de diaken Ilarus kon Rome bereiken en de paus over alles inlichten. Hij
bracht ook de protestbrieven van verscheidene patriarchen en bisschoppen mee, die ieder op hun eigen manier, doch in hetzelfde geloof en
met hetzelfde vertrouwen zich beriepen op de paus. Voor de totale
mislukking van dit concilie was ook de keizer verantwoordelijk.
Reactie te Rome
Nog in de herfst van hetzelfde jaar (449) riep de paus te Rome een
concilie bijeen om de besluiten van de „Roversynode" te niet te doen.
Het was zijn bedoeling in Italië een algemeen concilie te houden om het
Monophysitisme te veroordelen. Vanwege de naderende komst van
Attila kon dit plan echter geen doorgang vinden.
In het Oosten was Theodosius II opgevolgd door Marcianus, die
onder de goede invloed van zijn zuster, keizerin Pulcheria, onmiddellijk
alles in het werk stelde om de godsdienstvrede te herstellen, echter
zonder de gepaste matigheid. Voordat hij de brief van paus Leo ontving, waarin deze wegens de dreigende omstandigheden van een
algemeen concilie afzag, had hij reeds, de 17de Mei, de samenkomst
van een concilie op 1 September te Nicea verordend. Ofschoon noch
het plan, noch de plaats de paus bevielen, gaf deze toch zijn instemming
en stuurde wederom drie legaten. Ook deze keer waren de instructies
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nauwkeurig omschreven. De legaten moesten vastberaden optreden,
doch de vrijheid van het concilie handhaven. Er mocht niets zonder hun
aanwezigheid en toestemming beslist worden. Als grondslag voor een
geloofsbelijdenis mochten geen nieuwe debatten maar alleen de Tomus
aan Flavianus en de besluiten van Nicea en Ephese dienen. De afgezette bisschoppen moesten op hun zetel hersteld worden en de indringers verdreven. Deze zouden evenwel hun waardigheid mogen behouden als zij zich onderwierpen. Zelfs Anatolius, die door Dioscorus tot
patriarch van Constantinopel was aangesteld, zou onder deze voorwaarden zijn functie mogen blijven bekleden. De paus drukte de legaten vooral op het hart zich te verzetten tegen alle nieuwe privileges,
welke Constantinopel zou kunnen opeisen. Het is opmerkelijk hoe het
hele program voor het concilie reeds door de paus was uitgestippeld.
Daar de toestand in Illyricum verergerde, durfde de keizer de hoof d-stad niet verlaten en besloot daarom het concilie in de nabijheid van
Constantinopel, te Chalcedon, te laten houden, op 1 September 451.
Deze datum werd echter naar iets later verschoven.

Chalcedon
De 8ste October openden de pauselijke legaten in naam van „het
Hoofd der gehele Kerk" het concilie met een krachtig protest tegen het
optreden van Dioscorus. De vermetele patriarch, die alleen als beklaagde aanwezig mocht zijn, werd van alle kanten beschuldigd van
geweldpleging, wreedheid en tyrannie; hij werd echter niet direct aangeklaagd op grond van ketterij. Door de legaten ontheven uit zijn
priesterlijke en bisschoppelijke waardigheid werd hij verbannen naar
Gangra in Paflagonia waar hij in 454 stierf.
Na deze zuivering dreigde een gevaarlijke crisis het doel van het
concilie te verijdelen. Ondersteund door de keizer stelde Anatolius een
nieuwe geloofsformule voor, die door haar onduidelijkheid aanleiding
kon geven tot misverstand. De pauselijke legaten verwierpen haar en
hielden vast aan de Tomus van Leo de Grote; zij dreigden zelfs het
concilie naar het Westen te verplaatsen. Bevreesd voor mislukking van
het concilie stelden de keizerlijke legaten de vertrouwenskwestie aan de
Vaders: „Dioscorus zegt, ik neem aan dat er vóór de hypostatische
vereniging twee naturen zijn, daarna slechts één. Paus Leo zegt, in
Christus zijn twee naturen (de goddelijke en de menselijke) zonder
vermenging, verandering, verdeling, of scheiding. Wie wilt gij volgen?"
Deze vraag werd bij acclamatie ten gunste van de paus beslist. „Wij
geloven gelijk Leo", riepen de Vaders uit. In nauwkeurige termen werd
nu een verklaring opgesteld met op het eind de heerlijke geloofsbelij-
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denis aangaande de goddelijke en menselijke natuur van Christus.
„Het concilie van Chalcedon verklaart zich te houden aan het Symbor
lum van Nicea en Constantinopel. Het neemt de brief aan van de
H. Cyrillus aan Nestorius, als ook de bewonderenswaardige Tomus
van Leo aan Flavianus, welke volledig de nieuwe ketterijen weerlegt".
„Wij belijden allen eenstemmig één en dezelfde Zoon en O. H. Jezus
Christus, volmaakt naar de Godheid en volmaakt naar de mensheid,
waarlijk God en waarlijk mens, bestaande uit een redelijke ziel en een
lichaam, wezensgelijk met de Vader volgens de Godheid en wezensgelijk met ons volgens de mensheid. Wij erkennen, dat Hij is in twee
naturen zonder dat er vermenging, verandering, verdeling of scheiding
tussen deze is: want het verschil der beide naturen is geenszins opgeheven door haar vereniging, integendeel blijven de eigenschappen van
de beide naturen bewaard en deze subsisteren in één enkele persoon en
één enkele hypostasis".
In een plechtige zitting, waaraan ook keizer Marcianus en keizerin
Puicheria deelnamen, en die mien als het slot van het concilie kan
beschouwen, werd op 25 October het decreet door de Vaders ondertekend terwijl zij uitriepen: „Dit is het geloof van de Apostelen en de
Vaders, die wij volgen. Petrus heeft gesproken door de mond van Leo".
Op het eind hield de keizer een toespraak in het Latijn, die in het
Grieks werd vertaald. Hij was, zo verklaarde hij, in navolging van
keizer Constantijn op het concilie aanwezig geweest niet om macht uit
te oefenen maar om het geloof te bevestigen.
Wanneer wij de hevige beroeringen rondom het Monophysitisme in
ogenschouw nemen, alsmede de heftigheid en sluwheid waarmee het
verdedigd werd, de verwarring welke het teweeg bracht, dan staan we
er verbaasd over, dat het concilie nog geen maand duurde. Veel was te
danken aan de keizerlijke legaten, die de orde wisten te handhaven,
doch de beslissing werd door Rome gegeven.
Het feit dat het concilie tenslotte toch in het Oosten plaats vond,
maakt het tot het schoonste getuigenis voor de eenheid in het geloof.
Ook de geloofsbelijdenis, die in haar formulering een samenvatting
was van de Tomus aan Flavianus, vormde de prachtigste en volmaaktste synthese van de Christologische leer en tevens de sluitsteen van
Nicea, Constantinopel en Ephese.

Canon 28
Het Concilie van Chalcedon betekende een schitterende overwinning
voor de eenheid van geloof; de eisen echter, die Constantinopel stelde
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aangaande het ereprimaatschap van Rome, veroorzaakten vele moeilijkheden. Op het Concilie van Constantinopel werden deze eisen en die
over de medezeggenschap van Constantinopel over alle kerken in het
Oosten, die niet direct van Antiochië en Alexandrië afhingen, reeds
gevraagd. Practisch had Constantinopel trouwens haar macht allang
doen gelden, ofschoon haar zetel niet door een Apostel werd opgericht.
De bisschoppen van het Concilie van Chalcedon moesten ook over
deze aangelegenheid beslissen. In afwezigheid van de keizerlijke en
pauselijke legaten namen zij op 31 October het volgende besluit, dat
weliswaar het primaatschap van Rome onaangetast laat, maar de
grondslag ervan toch verlegd.
„Daar wij ons geheel en al houden aan de voorschriften der heilige
Vaders en de canon der 150 bisschoppen kennen, die onlangs voorgelezen werd ( Concilie van Constantinopel, 381 ) , hebben ook wij
besloten om met betrekking tot de allerheiligste kerk van Constantinopel, het nieuwe Rome, hetzelfde te doen. Terecht hebben de Vaders
aan de zetel van het oude Rome, omwi1 e van haar hoedanigheid als
keizersstad, haar voorrechten verleend. En uitgaande van dezelfde overweging hebben de 150 bisschoppen ook aan de allerheiligste zetel van
het nieuwe Rome dezelfde voorrechten toegekend, omdat zij terecht
oordelen, dat een stad, die de eer geniet keizer en senaat te herbergen
en die dus (in civiel opzicht) dezelfde voorrechten geniet als het oude
Rome, ook in kerkelijk opzicht verheven moet worden en de tweede in
rang moet zijn. En daarom besluiten wij, dat in de diocesen Pontus,
Asia proconsularis en Thracië alleen de metropolieten, maar in de
gebieden van de diocesen, die door de barbaren bezet zijn, ook de
bisschoppen door deze heilige zetel van Constantinopel gewijd moeten
worden, terwijl natuurlijk in genoemde diocesen iedere metropoliet
tezamen met de bisschoppen van het diocees, zijn nieuwe bisschoppen
wijdt zoals de canons dat voorschrijven. De metropolieten echter van
de genoemde diocesen moeten zoals gezegd, gewijd worden door de
aartsbisschop van Constantinopel, nadat zij eensgezind zijn gekozen en
de bisschop van Constantinopel daarvan in kennis is gesteld".
De legaten begonnen onmiddellijk (1 November) de strijd tegen
deze wederrechtelijk genomen beslissing.
Drie bezwaren vooral brachten zij naar voren:
1. deze canon betekent een schending van canon 6 van Nicea, die als
eerste zetels na Rome genoemd had: Alexandrië en Antiochië.
2. canon 3 van Constantinopel is nooit bekrachtigd.
3. de ondertekenaars van canon 28 waren niet vrij (maar hierin vergisten zij zich) .
.
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Hun beroep op de paus werd echter eensgezind aanvaard en de
zitting door de keizerlijke legaten opgeheven.
Alvorens uiteen te gaan schreven de bisschoppen een gezamenlijke
brief naar Rome, waarin de grote rol wordt beschreven, welke de paus
op het Concilie speelde: hij gaf het geloof van Petrus; hij bestuurde de
bisschoppen zoals het hoofd de ledematen. Maar terwijl zij het primaatschap van Rome erkennen, beklemtonen zij ook de „oude" privileges
van Constantinopel.
De paus antwoordde niet onmiddellijk op deze brief. Toen dit uitstel
evenwel door de ketters werd uitgelegd als een afkeuring van Chalcedon verklaarde Leo de Grote in duidelijke taal, dat de leer van Chalcedon wel werd aanvaard doch de eisen van Constantinopel niet; en op
dit punt heeft de paus nooit van een compromis willen weten. Zelfs een
toegevender houding had de centrofugale stroming van het Oosten
niet meer kunnen stuiten.
Een groot verlies
Deed het Nestorianisme het bloeiend christendom van Mesopotamië
met zijn tientallen bisdommen en millioenen gelovigen verloren gaan
voor Rome, allengs onttrok het Monophysitisme, in al zijn verscheidenheid, het aanzienlijkste gedeelte der kerken van Egypte, Ethiopië,
Palestina, Syrië en Armenië aan het gezag van de paus, en dit minder
om dogmatische bezwaren dan om politieke en nationale redenen.
Niettegenstaande een grote innerlijke verdeeldheid en ondanks hevige vervolgingen van de kant der Oosterse keizers hadden zich op het
eind der VIe eeuw toch drie onafhankelijke Monophysitische kerken
gevormd; de Koptische in Egypte en Ethiopië, de Syrische of Jacobietische in Syrië en Palestina, en de Armeense, welke alle drie haar eigen
liturgische gebruiken volgen. Gebrek aan overeenstemming in de terminologie, waardoor elke partij meende uitsluitend en alleen in het
bezit van de waarheid te zijn, verklaart zonder meer deze verscheidenheid. Het verlies was groot en ook de betrekkingen tussen Rome en
het Oosten verslechterden meer en meer. Het Monophysitisme blijft
hardnekkig voortwoekeren, Dioscorus wordt niet beschouwd als een
ketter, de formule van Cyrillus behoudt zijn invloed, de monniken
blijven felle tegenstanders van Chalcedon, en de Tomus aan Flavianus
wordt niet zelden gebrandmerkt als de leer van het Nestorianisme, de
problemen door canon 28 opgeworpen blijven zonder oplossing. Wapenstilstand heerst er; geen vrede!
Op het eind van zijn leven is de paus zelfs verplicht het lot van het
Concilie in handen te leggen van de keizer (Leo) . Wel herinnert de
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Provida Mater en de leek
door L. REYPENS S.).

NDER een ietwat sensationele titel biedt Hans Urs von Balthasar 1 ) , de historicus der religieuze ordensregelen, belangrijke
beschouwingen over de betekenis voor onze moderne tijd van de
religieuze lekeninstituten die, in de apostolische constitutie Provida
Mater Ecclesia van 1947, door Paus Pius XII officieel erkend en
juridisch georganiseerd werden. De geboden beschouwingen zijn
slechts een hoofdstuk van een in 't zicht gestelde uitgebreide publicatie
over de gehele leer der standen in de Kerk, maar dit hoofdstuk behandelt het meest actuele onderwerp.
In de Inleiding wordt onderlijnd dat de Kerk met de Constitutie
Provida Mater een andere weg inslaat dan die zij twintig jaar geleden
opging toen zij de Katholieke Actie lanceerde. Terwijl hier de oproep
„van boven af" kwam, namelijk van Zijne Heiligheid Pius XI zelf,
wordt nu een beweging die „van onder af" bij de gelovigen reeds was
ontstaan, door de Constitutie Provida Mater opgevangen en in de
bedding geleid van de uitwendige kerkelijke organisatie. Waar de
Katholieke Actie allereerst de verhouding tussen priester- en lekenstand
belichtte, wordt nu de betrekking tussen lekenstaat en religieuze staat
onder het oog gezien. Het vastleggen van het kruispunt van beide
bewegingen kan voor de huidige structuur der Kerk van ingrijpende
betekenis worden.
De Katholieke Actie diende allereerst om de kloof te overbruggen
tussen de clerus als vertegenwoordiger der Kerk, en de gelaïciseerde
wereld daarbuiten; maar ook om de afstand tussen clerus en leek binnen
de Kerk te overbruggen. In haar oorspronkelijke opzet is de Katholieke
Actie, als deelname aan het hierarchisch apostolaat der Kerk, een soort
verlengstuk der Hierarchie, en de leek een levend werktuig van die
Hierarchie. Een louter uiterlijke delegatie door die Hierarchie kon
intussen het activeren der specifiek laïcale krachten niet voldoende
funderen, en droeg met zich het gevaar van clericalisme. Waarom dan
ook de gedachte van deelname aan het hierarchisch priesterschap bijna
in de schaduw werd gesteld door die van het algemeen „priesterschap
van alle gelovigen". Maar deze gedeeltelijke accentuering van de
1)
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mondigheid van de leek kon dikwijls, en bij de meest waardevolle
elementen onder de katholieke leken, een nauwelijks verholen ressentiment tegen de „georganiseerde machtspolitiek van de clerus" in feite
niet voorkomen, en de lauwheid en onverschilligheid van de overgrote
meerderheid der leken niet wegnemen, zodra het er om gaat zich in
concreto te laten opnemen in een door de clerus geleide Katholieke
Actie-groep.
Naar de oorzaak van dit onbehagelijk gevoel speurend, wijst schrijver
op een ernstige leemte. Het is opvallend hoe, in heel de literatuur over
de Katholieke Actie, heel het heil der Kerk gezien wordt in een nieuwe
vorm van samenwerking tussen leken en clerus. Het lijkt wel alsof de
religieuze staat, naast die van de leek en van de clerus voor de Katholieke Actie eenvoudig niet bestaat, Zodat bij de oplossing van het zware
probleem van de vitaliteit der Kerk in de moderne wereld, slechts twee
van de drie aangewezen factoren worden in acht genomen. Ja, in de
school der „Spiritualité du clergé diocésain" (Kardinaal Mercier,
Masure, Thils, Mgr Guerry, Mgr Ancel) bestaan er onmiskenbare
tendenzen om de religieuze staat los te maken van zijn oorspronkelijke
betekenis, er alleen een bepaalde vorm van individuele zelfheiliging in
te zien, gegroeid in de loop der kerkelijke geschiedenis, en daarom
uiteindelijk niet evangelisch. Deze opvatting brengt de clerus er toe de
structuur der Kerk te verschuiven naar een toenadering van Hierarchie
en gelovigen, en daarmee de religieuze staat uit te sluiten van de
essentiële structuur.
Maar zodra het leven volgens de Evangelische Raden, dat een
traditie van bijna twee duizend jaar bezit, verwaarloosd wordt, dreigt
onmiddellijk het gevaar dat de tweeëenheid van clerus en leek op de
theoretische en praktische grenzen van een „dialectiek van het clericalisme" gaat stuiten.
Toch is er geen sprake van een dilemma tussen Katholieke Actie en
de religieuze orden, tussen Ubi Arcano en Provida Mater. Veeleer gaat
het om de vraag, hoe de idee van de Katholieke Actie gerealiseerd en
bevrucht kan worden door die van de volmaakte Navolging van
Christus door leken, die in de religieuze staat, gelijk hij in Provida
Mater getekend werd, midden in de wereld en in het beroepsleven zich
totaal vrij hebben gemaakt voor het apostolaat in de volle Paulinische
betekenis van het woord.
De kerkgeschiedenis doorlopend, stelt schrijver vast, dat naarmate de
secularisatie van de verschillende wetenschappen toenam, de religieuze
orden de posities die zij in de middeleeuwen in de wereld innamen
vrijwel geheel opgegeven hebben, en tezamen met de priesterstand een
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blok hebben gevormd, gescheiden van de leken in de wereld. Door de
gevolgen van dit geschiedkundig proces is het tegenwoordig praktisch
onmogelijk, als medicus, politicus, journalist enz. in de wereld het leven
van de evangelische volmaaktheid te leiden. Alleen de theoloog kan het
religieuze leven combineren met zijn vakstudie. Anderzijds is, langs de
verschuivingen door de specialisatie teweeggebracht, de kloof tussen de
gespecialiseerde deskundige met zijn praktische ervaring, en de gespecialiseerde seculiere of reguliere theoloog te groot geworden dan dat
men het nog gemakkelijk eens zou worden over de beroepsproblemen.
En juist omdat hij zich weinig bevoegd weet in de specifiek theologische
problemen, zal de rechtsgeleerde en de politicus aan de theoloog geen
beslissende competentie toekennen op juridisch of politiek gebied.
Er blijft echter een niveau waarop ook thans nog priester en leek
elkaar gelijkberechtigd in een zelfde verantwoordelijkheid en roeping
kunnen ontmoeten: de religieuze staat, naar de nu geboden mogelijkheden en uitzichten van Provida Mater. Door de verovering op deze
wijze van een stuk wereld voor de religieuze staat, kan dan - al de
genade die besloten ligt in het offer der geloften, gaan uitstromen in de
profane beroepen. Tevens wordt op deze wijze het bezwaar der Katholieke Actie weggenomen, dat zij geen rustpunt en voedingsbron vindt in
een overeenkomstige diepere „Katholieke Contemplatie". Immers waar
men het effect van de slingerbeweging naar de wereld toe, de „actie",
vergroten wil, daar moet de tegenovergestelde beweging naar God toe,
de „contemplatie", die uit de zelfverloochening groeit en met het offer
gepaard gaat, overeenkomstig sterker zijn.
Verder zal, dank zij de totale herwaardering van zelfs de meest
neutrale werkzaamheden, maar volbracht in gehoorzaamheid, misschien
het eerst in de Kerk de volle zegen van het alles omvattend religieuze
offer gaan uitstromen over al de sectoren van de christelijke activiteit.
Want de religieuze lekenstaat is niet alleen de weg om het terrein der
volmaaktheid als zodanig uit te breiden; het is ook de weg om te komen
tot de principieel christelijke opvatting van de diverse beroepen. Zo
wordt de religieuze leek de verbindingsman die de Katholieke Actie
zoekt tussen het profane beroepsleven en de kerkelijke Hierarchie.
Want waar het prijsgeven van het zelfbestemmingsrecht zich niet zou
afspelen op het religieuze plan, als een werkelijk en welbewust offer ter
wille van de navolging van Christus, daar zou de algehele gehoorzaamheid steeds weer afglijden, of naar de profane onderdanigheid, of naar
de geestelijke overweldiging.
Wanneer nu de schrijver enige kwesties behandelt met betrekking tot
de concrete vormgeving der lekenorden, is het zijn bedoeling niet richt9
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lijnen of regels te geven voor de bestaande of nog op te richten gemeenschappen. Want hij weet dat de religieuze orden niet op het papier
gesticht worden maar in het leven van de begenadigde die de H. Geest
daartoe roept. De auteur verlangt alleen, in het licht der Constitutie
Provida Mater enige algemene en essentiële trekken naar voren te
halen. Zo onderzoekt hij achtereenvolgens de problemen en de vorm
van de onvoorwaardelijke beleving der Evangelische Raden door de
leden der lekeninstituten; de aard en de vorm van hun gemeenschappelijk leven; het lastig probleem van de sociale standen binnen hun
gemeenschap. Omtrent het al of niet priester-'worden zal de leek, als
religieus, een volkomen indifferente houding moeten aannemen, wijl hij
de wijding niet ontvangt tot zijn persoonlijke voldoening, maar als een
middel ten dienste van zijn zending, dus alleen wanneer het die zending
ten goede komt. Hij moet er dus van af zien als het priester-zijn een
belemmering is voor die roeping.
Wat de wereldgeestelijken betreft, zij zouden in geestelijke instituten
de plannen van Eusebius van Vercelli, Ambrosius en Augustinus
kunnen verwezenlijken, en er vorm geven aan hun dieper streven naar
heiligheid en apostolische werkzaamheid.
Daar voor de vrouw in bovennatuurlijk-kerkelijk recht slechts twee
standen mogelijk zijn, is het probleem hier eenvoudiger. Zo hebben dan
ook meer vrouwelijke dan mannelijke lekeninstituten de aanleiding
gegeven tot het uitvaardigen van Provida Mater. De Constitutie heeft
de klare lijn getrokken van de levensvormen die de Kerk beschouwt als
behorende tot de religieuze staat, en die, als zodanig, onder de bevoegdheid vallen van de Congregatie der Religieuzen. De ervaring door
vrouwelijke Instituten reeds opgedaan, kan de weg helpen wijzen voor
de mannelijke.
In zijn besluit herhaalt de auteur nog eens, dat hij zijn schets niet als
een pasklare oplossing wil geven voor al de problemen waarmee de
Kerk thans worstelt. Hij wil alleen een der wegen aanduiden die
gevolgd kunnen worden; daarbij goed wetend dat de grote ordestichtingen, die alle een geschenk waren van de H. Geest als antwoord op
de noden van een bepaalde periode, thans niet verouderd en overbodig
zijn geworden, en niet op zij gedrongen zijn door die thans actuele
stichtingen. Maar het nieuwe bezielt en interpreteert het bestaande.
Aldus de hoofdlijn van 'schrijvers betoog. Zijn kleine maar inhoudrijke brochure zal zeker de aandacht trekken. Zij kan hier en daar
meningsverschillen, misschien gedeeltelijk verzet of skepsis wekken.
Maar niemand die het ernstig meent met het apostolaat der Kerk in
onze steeds meer ontkerstende wereld, kan de problemen voorbijgaan
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die hier kordaat worden gesteld. Niemand kan zich de malaise tussen
de standen in de Kerk, noch de leemte in de Katholieke Actie ontveinzen die hier onbewimpeld worden blootgelegd. En ieder moet de liefdevolle moed waarderen waarmee in het licht der Constitutie Provida
Mater een synthese wordt beproefd die de organische verhouding
tussen de standen in de Kerk tot vollere bloei wil brengen, opdat heel
het Lichaam in vernieuwde jeugd voor onze ontredderde tijd zal kunnen
optreden.

„Altruistic Love”
Aantekeningen bij een sociologische studie van P. A. Sorokin
door DRS WALTER GODDIJN O.F.M.

E reeds vele jaren in Amerika vertoevende socioloog Pitirim
Alexandrovitch Sorokin legt ondanks zijn twee en zestig levensjaren nog een wetenschappelijke activiteit aan de dag, die ieders
bewondering afdwingt. Zijn uitzonderlijk creatief vermogen wordt
gestimuleerd door een rijke feitenkennis en een brede belezenheid. Bij
hem vinden wij niets terug van het ons zo vaak storende Amerikaanse
isolement, waaraan de meeste studies van zijn gastvrije landgenoten
lijden. Bovendien bezit hij het thans nog zeldzame vermogen om
temidden van gespecialiseerde wetenschappen en positieve détailstudies
de zin voor het geheel te behouden. Zijn ontledingen van sociale gegevens in structuren en stromingen sluit hij steeds af met een vruchtbare
synthese. Zijn critische belezenheid spreekt vooral uit zijn Contemporara Sociological Theories (1928) , een overzicht, van de verschillende
sociologische scholen, dat men nog steeds op de universitaire programma's kan aantreffen. In het vierdelig werk Social and Cultural Dynamics (1937-1941 ) en in de groots opgezette algemene sociologie Society, Culture and Personality (1947) komt veeleer zijn synthetisch inzicht
tot uiting.
De meest recente studie, die thans voor ons ligt Altruistic Love, a
study of American ,Good Neighbors' and Christian Saints
(Boston,
1 950 ) is de eerste publicatie van een geheel nieuwe serie, die onder
leiding van Prof. Sorokin aan de Harvard University haar oorsprong
vindt. De volledige titel van deze serie luidt: „Publications of the Harvard Research Center in altruistic integration and creativity".
Deze studie is voor ons interessant. Naastenliefde, solidariteit, altruisme vormen hier, methodisch gezien, op een zeer originele wijze het
object van onderzoek. Sorokin bestudeert daartoe twee groepen mensen,
die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben door hun caritatieve
werkzaamheid. Vooreerst de zg. „Good Neighbors", personen, die door
middel van een speciaal radioprogramma op aanvraag van een groep
luisteraars tot deze eretitel van de naastenliefde worden verkozen.
Vervolgens, zoals uit de titel blijkt, de Christelijke heiligen, welke titel
op elke bladzijde van het tweede deel van het boek luidt: „Christian
Catholic Saints". Het tweede deel handelt ook inderdaad over de
„katholieke" heiligen, ofschoon de buiten-titel dit blijkbaar niet mag
verraden. Naar mijn weten is deze studie enig in haar soort. Hier
worden de katholieke heiligen voor het eerst sociologisch bestudeerd als
groepsverschijnsel. Na een beschouwing over de achtergrond van deze
studie, zullen wij ons in dit artikel uitsluitend beperken tot de bespreking van het tweede gedeelte van Sorokin's werk.
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Dat Sorokin eenmaal met een studie over het thema naastenliefde
voor de dag zou komen, was niet onbekend, ofschoon de wijze waarop
hij dit plan nu heeft uitgewerkt alle kenmerken heeft van een verrassend experiment. In Crisis of our Age (1941) , dat grotendeels gebaseerd is op zijn Social and Cultural Dynamics, spreekt hij herhaaldelijk
over de functie van naastenliefde en de zg. broederschapsverhouding irr
het huidige tijdsgebeuren. Later heeft hij in Society, Culture, and`
Personality uitdrukkelijk vastgesteld, dat er ondanks de urgente tijdsomstandigheden nauwelijks een ernstige studie was gemaakt van de :
factoren van solidariteit en antagonisme. Voor hem betekende hete
verloop van de tweede wereldoorlog weer een bewijs te meer, dat decrisis van de Westerse beschaving in een stadium van volle rijpheid
was gekomen. Een quantitatieve en qualitatieve aangroei van solidariteit, zo schreef hij daar, is voor de mensheid een kwestie geworden van
leven of dood. Toch bestaan er wel talloze researchcentra voor allerlei
vaak onbelangrijke onderwerpen, maar er is nergens ter wereld een
instituut te vinden, dat zich speciaal bezighoudt met de problemen van
dus
solidariteit en antagonisme. Uit een nota blijkt dat hij toen juist
met een dergelijk research-centrum was begonnen,
vier jaar geleden
waarvan thans de eerste publicatie het licht heeft gezien 1 ) .
Sorokin is dus bij deze positief sociologische studie over het thema
„Altruistic Love" niet geheel vrij te pleiten van practische preoccupaties, waarvoor hij overigens zelf eerlijk uitkomt. Op blz. 86 schrijft hij:
„Besides their cognitive value, such positive studies would have a
practical moral value: they would tangibly stimulate good-neighborliness in the individuals and groups informed of such a study". Te veel
gaan volgens hem de sociale wetenschappen mee met een zekere tijdgeest, die vooral behagen schijnt te scheppen in allerlei criminele en
sexuele aberraties. Hij meent hiervoor aanwijzingen te vinden in de
ontwikkeling van de criminologie, penologie, psycho-analyse enz. en in
de inhoud van de moderne publiciteitsmiddelen. Op wetenschappelijk
gebied wil Sorokin nu deze eenzijdige belangstelling verbreken door een
studie te maken van de normale, altruistische persoonlijkheden.
Sorokin is niet de enige socioloog, die het verschijnsel naastenliefde
als een sociale kracht ter vernieuwing op de voorgrond stelt. Dezelfde
gedachte vinden wij ook bij andere auteurs. Karl Mannheim schrijft
Diagnosis of our time dat de toekomst van de maatschappij bijv.n
afhangt van een bepaalde techniek van sociale hervorming. Uiteindelijk
zou deze hervorming de voorwaarden moeten scheppen voor „a unifying purpose which acts as strongly as war in stimulating a spirit of
altruism and self-sacrifice on a large scale, but without an actual
enemy" 2 ) . In een zelfde geest besluit de Amerikaanse cultuur-socioloog
Lewis Mumford zijn voortreffelijke studie The Condition of Man.
1) P. A. Sorokin, Society, Culture, and Personality: their Structure and Dynamics,
a system of general sociology, New York, 1947, pp. 119. Een jaar later verscheen
van Sorokin The Reconstruction of Humanity (Boston, 1948) . Het bleef in dit artikel
buiten beschouwing.
2) K. Mannheim, Diagnosis of our time, wartime essays of a sociologist,
druk, Londen, 1950, pp. 30.
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Deze opmerkingen kunnen volstaan om de jongste studie van Sorokin tegen de achtergrond van de moderne sociologie een plaats te geven
in het geheel van zijn oeuvre.

* **

Wat de inhoud van het werk betreft zullen wij ons, zoals reeds is
opgemerkt, beperken tot Sorokin's bestudering van de „Christian
Saints". Achtereenvolgens bespreken wij zijn feitelijk uitgangspunt, zijn
methode en enkele conclusies, waaraan dan telkens een critisch commentaar wordt toegevoegd.

Feite lijk uitgangspunt
Walter Nigg heeft eens opgemerkt: „Binnen het Christendom heeft
de Katholieke Kerk zich tot dusver ongetwijfeld de vruchtbaarste voedingsbodem voor de heiligen getoond" 7 ). Het is mogelijk, dat Sorokin
zich bij de keuze van een uitgangspunt door een dergelijke positieve
waardering heeft laten' leiden. De sociale functie van de heiligen
beschouwt hij in ieder geval als de levende incarnatie van de hoogste
goedheid, liefde en spiritualiteit in een gegeven maatschappij. Hier
spreekt de gelovige Russische Orthodox. Zijn keuze voor de katholieke
heiligen is echter zeker ook bepaald door practische overwegingen. De
levensbeschrijvingen der katholieke heiligen bieden immers enerzijds
een rijkdom aan feitenmateriaal en vormen anderzijds een nauwkeurig
begrensde groep, voorzover het personen zijn, die door de Katholieke
Kerk ter verering zijn voorgesteld. Aldus, in deze twee opzichten
tenminste, een dankbaar uitgangspunt voor een socioloog. Als bron
gebruikte Sorokin het standaardwerk in twaalf delen van Dom A.
Butler, in de bewerking van H. Thurston, The Lives of the Saints
(1926) .
In hoeverre is dit uitgangspunt verantwoord? In het algemeen is het
zeker waar, dat de heiligen een voorbeeld zijn geweest van naastenliefde, gezien de eeuwigheidswaarde van Christus' eerste gebod. Het is
echter een vraag, of de talloze bijzonderheden in de levensbeschrijvingen van de meeste heiligen, die Sorokin juist nodig heeft voor de
klassificatie van zijn objecten naar persoonlijke en sociale kenmerken,
altijd even historisch zijn. De auteur betreurt alléén, dat hij in sommige
levensbeschrijvingen veel onbekenden aantreft, zodat hij zijn scala van
kenmerken niet altijd even volledig kan maken. Hij spreekt echter niet
over het al of niet historisch karakter van zijn documentair uitgangspunt. Hier schiet Sorokin te kort in een tamelijk elementaire vorm van
historische critiek. Hoe vaak heeft de gelovige verering aan de favorieten van de Christelijke gemeenschap geen qualiteiten en levensomstandigheden toegemeten, die meer op phantasie dan op werkelijkheid berustten? Zijn feitenmateriaal is alleen in zoverre begrensd, dat
de lijst van de personen, wier verering door de H. Stoel is goedgekeurd,
vast staat. Dit impliceert echter geenszins een uitspraak over de histo7)

W. Nigg, Grote Heiligen, Amsterdam, 1949, p. 9.
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rische waarde van alle feitelijk bestaande levensbeschrijvingen, zonder
uitzondering. Daarom had Sorokin voor zijn doel beter een meer verantwoord, zij het meer beperkt, uitgangspunt kunnen nemen. Wij
denken hier aan de lijst van gewone heiligverklaringen sedert Paus
Johannes XV en van de gewone zaligverklaringen sedert Paus Urbanus VIII, waarover de pauselijke uitspraak na het scherpste onderzoek
is gedaan 8 ) . De biografische gegevens over deze heiligen en zaligen
zullen uiteraard meer gecontroleerd zijn.
Wij hebben deze lijst van heiligen en zaligen vergeleken met de
groep heiligen, die Sorokin als feitelijk uitgangspunt neemt. Ofschoon
de auteur uitdrukkelijk spreekt van „the universe of the Catholic saints,
sanctified by the Catholic Church" blijkt het, dat hij onder de „Christian Saints" ook de zaligen rekent. De spreiding van de verschillende
heiligen, in de brede zin van het woord, over de verschillende eeuwen
toont slechts in de laatste vier eeuwen een min of meer nauwkeurige
overeenstemming. De datum van overlijden is bepalend voor de rangschikking van de heiligen naar de verschillende eeuwen. Zo constateert
hij voor de twintigste eeuw slechts één heilige. Dit is de enige heilige,
waarvan wij uit de context de identiteit konden achterhalen. Blijkbaar
bedoelt hij hiermee de „zalige" Gemma Galgani (1903 gestorven, 1933
zaligverklaard) , de eerste zalige, die, in deze eeuw gestorven, ook in
deze eeuw is zaligverklaard. Niet de „heilige" Gemma Galgani (1940) ,
want dan zou Sorokin ook op de hoogte geweest zijn van de zaligverklaring van Francisca Xaveria Cabrini (1917 gestorven, 1938 zaligverklaard) . Hij heeft zich dus blijkbaar slechts laten inlichten tot ongeveer 1933, terwijl er toch tot en met 1947, toen hij een aanvang maakte
met deze studie, reeds twee heiligen en twee zaligen waren, die in deze
eeuw waren overleden.
Wij zouden dit slechts een gebrek aan nauwkeurigheid vinden, wanneer Sorokin zijn eenzame heilige van de twintigste eeuw niet herhaaldelijk in verschillende conclusies liet optreden als een zeer betekenisvol
verschijnsel. Het is hem volkomen ontgaan, dat het getal heiligen, toegekend aan de laatste 3 a 4 eeuwen voortdurend kan veranderen. Dit
geldt vanzelfsprekend op de eerste plaats voor de twintigste eeuw, die
zelfs nog niet ten einde is. Vervolgens in mindere mate voor de twee
voorafgaande eeuwen. Aan de hand van de reeds geciteerde lijst van
heiligen en zaligen van Prof. de Clercq hebben wij een berekening
gemaakt van de tijdsduur welke ligt tussen het overlijden van de heilige
en het proces van zaligverklaring of heiligverklaring. Van de heiligen,
die in de 15e eeuw zijn gestorven, zijn er 82,5% pas 100 of meer jaren
later heilig- of zaligverklaard (50% zelfs meer dan 300 jaar later) .
Voor de 16e, 17e en 18e eeuw zijn deze getallen resp. 75,4%, 87%,
76%. Er zijn momenteel nog ongeveer 850 processen aanhangig, die het
stadium van de zaligverklaring nog niet hebben bereikt 9 ) . Maar Soro
8 ) J. Huyben enz. (redactie), Met de Heiligen het Jaar rond, Deel I, Bussum,
1948, 18. Prof. Dr. C. de Clercq geeft op blz. 19-29 een dubbele lijst van heiligverklaringen en zaligverklaringen.
8 ) Deze informatie aangaande het aantal aanhangige processen ontvingen wij van
Dr Willibrord Lampen O.F.M.
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kin bouwt zijn conclusies op de 227 heiligen, die hij in de laatste drie
eeuwen telt, alsof de Katholieke Kerk voor deze eeuwen niet meer
heiligen officieel zou kunnen erkennen. Hij had dus zijn feitelijk uitgangspunt, wat de laatste eeuwen betreft, meer critisch moeten bepalen. Zijn studie van de groep heiligen als geheel zou hiermee zeker
hebben gewonnen. Al is zijn feitelijk vertrekpunt hiermee niet totaal
waardeloos geworden, het is toch wel te wankel om sommige tamelijk
apodictische conclusies te ondersteunen.

Methode
Wat de methode betreft, welke Sorokin bij zijn bestudering heeft
toegepast, deze is op zichzelf genomen zeer eenvoudig. Het is een
bepaalde vorm van statistische telling, waardoor de samenstelling van
de heiligen als groep bekend wordt. Zo berekent hij de percentages van
de mannelijke en vrouwelijke heiligen, de leeftijdsdistributie, in welke
maanden de meeste heiligen sterven, het percentage van de gehuwden.
Vervolgens de fluctuatie van het aantal heiligen in de loop der eeuwen,
hun verdeling over de verschillende cultuurkringen en de verschillende
landen. Tenslotte, de sociale stand van de heiligen, hun practische
werkkring, hun aanpassing aan de omgeving en verschillende typen van
heiligen.
Enige klassificaties zijn interessant. Zo onderscheidt hij zes verschillende „Types of entrance on the road to sainthood" nl. de toewijding
tot God op zeer vroege leeftijd; de toewijding tot God in de eenzaamheid ( geldt vooral voor de herderstypen onder de heiligen) ; de toewijding tot God door de ouders of anderen; heilige of religieuse relaties,
die de heilige beïnvloeden; opvoeding, invloed van een speciaal persoon;
opleiding in een of ander religieus instituut. Nauw hiermee in verband
staan vier „routes to sainthood" nl. heiligen, die sinds hun eerste
levensjaren tekenen van heiligheid hebben getoond ( „f ortunate") ,
heiligen, die door een lange serie gebeurtenissen tot heiligheid zijn
gekomen ( „intermediary") , heiligen, die hun vroeger leven plotseling
wijzigden tengevolge van enkele catastrofale gebeurtenissen ( „converted through catastrophes") en martelaren. Het is moeilijk om deze
klassificaties aan een critisch onderzoek te onderwerpen, omdat Sorokin
wel de verschillende percentages geeft, maar het nergens mogelijk is te
controleren welke heiligen hij onder de bepaalde typeringen rangschikt.
In het algemeen moge een opmerking volstaan. Door een dergelijke
statistische benadering van de heiligen zal men moeilijk tot een dieper
begrijpen van deze personen komen als „masters and creators of loveenergy". Wanneer wij uitdrukkingen lezen als „love production" en
„production of saints" en de heiligen door d e rekenmachine zien gaan,
dan kunnen wij moeilijk aannemen, dat wij hierdoor een diepere visie
krijgen op het liefde-aspect van een heiligenleven. Dit lijkt zeer veel op
een quantificatie van het geestelijke, waarvan ook in andere studies van
Sorokin voorbeelden zijn aan te halen. In de aanvang wijst hij steeds :o p
de betrekkelijke waarde van een dergelijké quantitatieve benadering
van qualitatieve problemen, maar bij de formulering van zijn conclusies

.
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niet. Bij de heiligen, waarvoor deze factor wel bekend is, liggen de
percentages als volgt: ongehuwd 74.5%, „onvrijwillig" gehuwd 5%,
vrijwillig gehuwd 20.5%. Sorokin concludeert uit deze feiten, dat
heiligheid blijkbaar nauw in verband staat met sexuele onthouding.
De voorafgaande conclusies, die Sorokin op de verschillende statistische uitkomsten bouwt, zijn weliswaar voor critiek vatbaar, maar als
geheel genomen spreken deze feitelijke gegevens voor zich. Bij sommige
conclusies, die wij thans nog zullen bespreken, krijgen wij echter sterk
de indruk, dat hij met de feiten te veel wil bewijzen. Sorokin schijnt
voorstander te zijn van een soort wereldreligie, waarin alle elkaar
onverdraagzaam bestrijdende georganiseerde religies eenmaal zullen
opgaan. De heiligen zullen in de toekomst synoniem worden met personen, die zonder georganiseerde religieuse achtergrond, de naastenliefde in practijk brengen, m.a.w. „saints are becoming synonymus with
,good neighbors' " 14 In dit verband begrijpen wij ook waarom hij
naast de katholieke heiligen ook de „good neighbors" bestudeert.
Sorokin constateert de volgende feiten met betrekking tot het sociaal
milieu van de heiligen in de loop van de eeuwen. Vorstelijke personen
brachten het grootste aantal heiligen voort tussen de zesde en de elfde
eeuw, welke bijdrage practisch verdwijnt na de vijftiende eeuw. Wat de
hogere adel betreft, zijn maximum aantal heiligen ligt tussen de zevende
en de vijftiende eeuw en zijn aandeel is practisch te verwaarlozen na de
zeventiende eeuw. De middenstand geeft zijn grootste bijdrage tussen
de zestiende en de zeventiende eeuw om na de achttiende eeuw geheel
uit de kringen der heiligen te verdwijnen. Tot de veertiende eeuw telt
Sorokin slechts zeer weinig heiligen uit de boerenstand en de werkende
klasse, maar daarna brengen zij het bijna tot 60% in de negentiende
eeuw en 100% (!) in de twintigste eeuw. Hieruit concludeert Sorokin,
dat naarmate een sociale groep meer macht en prestige heeft in een
bepaalde periode, haar bijdrage tot het aantal heiligen ook groter is.
Hoe hoger de rangorde is van een sociale groep, des te eerder brengt
zij haar maximaal aantal heiligen voort en des te eerder is er een
definitieve afname te constateren; hoe lager een sociale groep is, des te
later bereikt zij haar climax wat het aantal heiligen betreft en des te
later treedt een definitieve afname op.
Sorokin ziet in dit verschijnsel een speciaal geval van een meer algemene regel. De hogere klassen zijn steeds de dragers van nieuwe
culturele waarden in een gegeven maatschappij en de lagere klassen
volgen deze waarden pas later na, wanneer deze hun betekenis voor
de hogere klassen hebben verloren. Met andere woorden, de stroom
van vernieuwingen vloeit vanaf de top tot op de bodem van de sociale
pyramide. Daarom, en dit is dan Sorokin's conclusie, is de voortbrengst
van de Katholieke heiligen thans tot haar dieptepunt genaderd en zal
straks geheel ophouden, wanneer er niet een fundamentele wijziging
komt in het karakter van de Christelijke cultuur en de Westerse beschaving. De katholieke idee van heiligheid heeft haar verschillende stadia
doorlopen en nu, zo zegt hij letterlijk, moet de katholieke Kerk op de
) .

14 )

P. A. Sorokin, a.w., p. 205.

„ALTRUISTIC LOVE"

141

bodem van de sociale pyramide krabben om nog een heilige voort te
brengen. Aldus zou er ruimte komen voor een thans nog maar kleine
minderheidsstroom, welke buiten de oevers van de strict confessionele
kanalen vrij haar weg zoekt. In Crisis of our age noemt Sorokin als
voorbeelden op: Gandhi, Albert Schweitzer, de Amerikaanse „Vrienden" ( Kwakers) , menig eerlijk pacifist en millioenen naamloze „Good
Neighbors" 15
Deze conclusie kan grotendeels ontzenuwd worden door de vaststelling, dat het aantal heiligen van de laatste drie eeuwen en zeker van de
twintigste eeuw nog voortdurend toeneemt. Of dit ook van invloed is
op de spreiding van de heiligen over de verschillende sociale groepen
zou nader bestudeerd kunnen worden. Het is echter onbegrijpelijk, dat
een auteur als Sorokin zo weinig critisch vermogen heeft, dat hij kan
schrijven: „The data indicate that after the seventeenth century the
number of saints sharply decreased and during the twentieth century
dwindled to an unprecedentedly low level" 16) . Zijn eenzame „heilige"
van de twintigste eeuw krijgt toch wel een zware last op haar schouders
te dragen.
)

Misschien valt achteraf gezien de inhoud van dit jongste werk van
Sorokin tegen. Er zijn veel leemten in aan te wijzen, méér dan wij er in
dit artikel konden signaleren. Toch zijn wij voorzichtig geweest met
onze critiek. Vooreerst omdat wij van een niet--katholieke auteur moeilijk kunnen verwachten, dat hij een sociologische studie van de heiligen
schrijft vanuit een katholieke mentaliteit. Vervolgens is het pionierswerk en bovendien het eerste werk in een serie, dat hetzelfde probleem
verder zal bestuderen. Het lijkt ons, dat een studie als deze, welke
Sorokin heeft ondernomen, noodzakelijk een aanvulling behoeft langs
theologische en sociaal-filosofische zijde. Misschien kunnen hier ook
enkele Duitse studies over ,,Caritaswissenschaft" nuttige aanvullingen
geven. Tenslotte, wellicht vinden veel zwakke punten in dit werk hun
oorzaak in het feit, dat de werkelijke auteur van dit boek eigenlijk een
groep personen is.
Men kan Sorokin dankbaar zijn, dat hij de katholieke heilige in deze
tijd van culturele crisis als een voorbeeld gesteld heeft voor een nieuw
type van sociale liefde. Ook Walter Nigg, die het grootste deel van zijn
studie wijdde aan heiligen, geworteld in katholieke bodem, is van een
zelfde geest bezield. „Men kan de heilige kenschetsen als de zuiver
positieve mens. die de afbrekende Lendenzen vervangt door opbouwende werkzaamheid. Uit zijn religieuze positie treedt hij met zijn
superieure krachten de ondermijnende centrifugale stromingen zijner
eeuw tegemoet .... Het nieuwe heiligentype zal zich bewegen temidden
van de maalstroom der wereld en kan in geen geval voorbijgaan aan het
bloedig leed der sociale noden" 17).
15) P. A. Sorokin, Crisis of our A ge, enz., p. 241.
16) P. A. Sorokin, Altruis t ic Love, enz., p. 184.
17) W. Nigg, a.w., p. 20.
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We behoeven hiervan alleen te onthouden dat Lucifers schuld, in de
hypothese van Stuiveling en Kazemier, enkel een illusie was. G. Vanherpe verdedigt een mening die met de voorgaande een zwakke overeenkomst vertoont, en in zekere mate dezelfde richting uitgaat: Lucifer
zou, naar de onbewuste schepping van Vondel, aanvankelijk niet
schuldig zijn; de held zou het slachtoffer zijn geworden van een vergissing, van een illusie, die pas desillusie en zonde wordt vanaf het
vierde toneel van het tweede bedrijf.
De stelling van Bomhoff tegenover de Jefta is niet minder bevreemdend dan die van Stuiveling tegenover de Lucifer. Voor Vondel zou
Jef ta een heilige geweest zijn, en derhalve moest het slachtofferen van
zijn dochter aannemelijk worden gemaakt. Jefta heeft trouw zijn geweten gevolgd en nooit gezondigd. Dat hij, na de volbrachte daad, toch
berouw gevoelt en boete pleegt, is hiets anders dan een misvatting. Het
is weer God alleen, en niemand anders, die de schuld van alles draagt,
want Hij had Jefta die belofte ingegeven. Ja, Bomhoff meent zelfs een
„nauwelijks verholen verachting" te ontwaren in de wijze waarop
Vondel de hofpriester en de wetgeleerde, de twee personen die zich het
heftigst verzetten tegen Jefta, en die zijn voorgenomen daad een misdaad noemen laat optreden en spreken 6 ) .
Wat Bomhoff in Vondels bewuste schepping ziet, verplaatst G.
Vanherpe naar de onbewuste schepping. We bedoelen hiermee niet dat
er enig oorzakelijk verband bestaat tussen de stellingen van beide
auteurs, maar ze vertonen ongetwijfeld een zekere overeenkomst.
Wat is nu de stelling van G. Vanherpe?

I. Wat de Lucifer betreft
We hopen de mening van de auteur niet tekort te doen, indien we ze
samenvatten als volgt: Lucifer, zoals Vondel hem voorstelt in de
Inhoud, het Berecht en de Opdracht, en zoals hij hem bewust tekent in
het stuk, is, van meet af, de vallende engel, de zondige, de hoogmoedige; maar de Lucifer van Vondels spontane, onbewuste, schepping
valt daar niet mee samen. Tot aan het vierde toneel van het tweede
bedrijf is hij het slachtoffer van een vergissing, gelegen in een spontaan
ongeloof (blz. 11) . Gabriël kondigt de Menswording van God aan;
doch Lucifer meent, dat een mens geen God kan worden, en een God
die zich zelf tot mens maakt is geen God meer .... ; het duizelt Lucifer
een ogenblik: als God geen God meer zou zijn, dan wordt hij, Lucifer,
de hoogste ... .
Maar in het vierde toneel wordt die illusie stuk geslagen, vooral door
toedoen van de ontnuchterende Apollion. En in plaats van zijn vergissing te erkennen, wordt Lucifer op dat moment bewust opstandig,
zondaar.
Het hele betoog draait om deze kern: het eerste en tweede bedrijf. Al
het andere (derde, vierde en vijfde bedrijf) staat en valt met deze
aanvankelijke interpretatie. We kunnen er mee instemmen, dat het
aldus ontstane dualisme „Grieks" genoemd wordt; indien er een derge6)

We bespraken het werk uitvoeriger in Diet. War. en Bel f . Mei 1951.
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Men kan niet zo licht heenstappen over het centrale derde bedrijf,
waarin Jefta het oordeel en de uitspraak van de hofpriester met voeten
treedt, de beslissing van de aartspriester, Gods directe vertegenwoordiger, niet eens vernemen wil: daarover voelt Jefta naderhand zo diep
berouw. Zoals Lucifer, is ook Jefta een verblinde, maar tegelijk weer
een schuldig-verblinde, en het lijkt ons een misvatting van de zin van
het stuk, de schuld van deze rechter van Israël bijna geheel te vervangen door een „eerlijke" vergissing.
Er zit ongetwijfeld een kern van waarheid in de constatering van
G. Vanherpe. — Vondel stond voor geen geringe moeilijkheid, voortvloeiend uit de gegeven historie zelf. Een hachelijke taak is het ongetwijfeld, een dochtermoordenaar voor te stellen, die toch nog sympathiek genoeg blijft om de held van een tragedie te kunnen zijn. De
verblindheid van Jefta moest sterk beklemtoond worden om de held als
held te redden; zowel om er geen wreedaard van te maken, als om de
tragedie niet ineen te doen vallen. Aan Jefta een grote aarzeling toedichten vóór het offer was niet denkbaar .... neen, hij moest doorhollen tot het bittere einde. De verblindheid, het tragisch beroep op zijn
eigen geweten als opperste en enige rechter, het „barnen" van deze
eigenaardige hartstocht vermindert Jefta's zware schuld, maar het
neemt ze lang niet weg.
Blijft het nu mogelijk, dat Vondel deze Jefta heeft uitgekozen tot
tragedieheld omdat hij er de antieke blinde hartstocht bijzonder in kon
nabodtsen? Zulk een bewuste keuze zal G. Vanherpe zelf niet aanvaarden, en hij beweert het allerminst: er zouden stevige gronden nodig
zijn om een dualisme van zo'n bewuste aard te verantwoorden. Een
onbewust dualisme dan? Maar, zich vier bedrijven lang onbewust laten
meeslepen door die Griekse richting, wordt onwaarschijnlijk, wanneer
we aan het geval een andere verklaring kunnen geven. En die andere
verklaring schijnt ons te liggen in de gegevenheid van het stuk zelf. Er
is inderdaad een hiaat tussen het vierde en het vijfde bedrijf, doch ze
kan begrepen worden zonder een beroep te doen op het dualisme.
Dat de Jefta vrij zou zijn van alle Griekse smetten, van alle Griekse
dualisme, durven we niet beweren. De algemene appreciatie van Vondels religieuze idee, en de persoonlijke, subjectieve beoordeling van de
teksten moeten over dit laatste beslissen.
***
Buiten de twee vermelde stukken, betrekt de auteur ook de Faëton
en de Salmoneus in de Griekse sfeer, zonder er noemenswaard over uit
te weiden. De enkele bladzijden die hij aan deze gevallen wijdt, zouden
enkel een confirmatie zijn van het voorafgaande, indien dit voorafgaande solied genoeg bewezen was.
Al verklaren we ons niet accoord met de thesis van dit boek, toch zal
de in Vondel geïnteresseerde met belangstelling deze studie lezen, in
het bijzonder de bladz. 1.47 en 160-einde. Men zal de schrijver dankbaar zijn voor menige beschouwing, voor de nota over het motief lichtduisternis in de Lucifer, voor de visie op de geleding van de eerste twee
bedrijven van hetzelfde stuk, en voor vele verspreide rake opmerkingen.
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tisch onderzoek bij de ongewervelde dieren, met geniaal inzicht op een
aaneenschakeling der soorten gewezen. In die „chaos" zoals Linneaus
het genoemd had, wist de Franse zooloog een lijn te vinden en orde te
scheppen. Maar daarna was Cuvier gekomen, en had de natuurhistorische wereld overbluft met zijn schitterende studies over de vergelijkende anatomie der gewervelde dieren. De auteur van het Discours sur
la révolution des Globes had met zijn bombastische theorie van de „car
tastrophen" en opeenvolgende scheppingen het „f ixisme" als een vaststaand dogma uitgeroepen. Hiermee werd voor bijna een halve eeuw
ieder zoeken naar transformistische theorieën als beuzelpraat van de
hand gewezen: wellicht was dit zelf een catastrophe. Ook in de geologie, misschien onder invloed van de heersende revolutionnaire beroeringen, was het mode geworden zich op „cataclysmen" te beroepen om het
ontstaan van bergen en zeeën te verklaren. Doch in 1833 waagde Lyell,
een Engels geoloog, het als eerste dat soort „deus ex machina" uit de
geologie te bannen: waarom zouden bergen en oceanen niet door de
gestadige, rustige werking der bekende geologische krachten ontstaan
zijn? Waarom nooit-waarneembare catastrophale oorzaken er bij halen,
als de gewone bekende invloeden reeds een voldoende verklaring
bieden?
Dit betekende openlijk verzet tegen de „Cuvieristen" en gaf het
signaal tot een epische strijd tussen de twee scholen: de „f ixistische"
die meer een speculatief verband legde tussen de verschijnselen, en de
„evolutionistische" die naar een genetische continuïteit zocht en in haar
verklarende theorie zich enkel wilde beroepen op bekende en experimenteel waargenomen natuurkrachten.
Darwin was het van aard meer eens met de denkwijze van zijn vriend
Lyell. Hij zou aan het „f ixisme" van Cuviers school de genadeslag
toebrengen.
Het transformisme was voor de Darwins een familietraditie. Erasmus
Darwin, de grootvader van onze mislukte dominee, had reeds de mogelijkheid 'verkondigd van de ontwikkeling der soorten onder uitwendige
invloeden. Zijn tijdgenoten hielden deze mening voor een van zijn vele
originaliteiten. De kleinzoon had zich in het hoofd gezet die bewering
aan de observatie te toetsen, en er een sluitende theorie voor te vinden.
Na zijn eerste publicatie trok Darwin zich terug in een afgelegen
landgoed te Down. Intussen had hij Emma Wedgwood, de dochter van
oom Josiah, ten huwelijk gevraagd. Te Down experimenteerde hij
onvermoeid verder en zijn levensdagen verliepen er met de regelmaat
van een klok. Voortaan was hij geleerde van beroep en werd hij een
eerbiedwaardig lid van de „Royal Society". Wegens zijn zwakke
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gezondheid ontving hij nog slechts zijn beste vrienden als Lyell, Huxley
en Hooker, de oceanograaf, zijn voormalige gezel op de Beagle. Onverdroten legde hij zich toe-op de observatie der natuur. Zijn aandacht
werd getrokken door de resultaten, bereikt in de kunstmatige teelt van
planten en dieren, en het zeer groot aantal variëteiten dat men daardoor bereikte. Hij knoopte relaties aan met telers en tuinders, sloot zich
aan bij duivenfokkers, hield kippen, arrangeerde geweldige proefnemingen, schreef enquêtes uit over het hele British Empire, en verzamelde zo stapels gegevens. Al spoedig werd het hem uit die inlichtingen duidelijk, dat de soorten niet onafhankelijk van elkaar, maar veeleer
door geleidelijke ontwikkeling uit elkaar ontstaan waren. Maar hoe, en
door welk mechanisme?
De „catastrophen-theorie" van Cuvier kon Darwin in geen geval
bevredigen. Daarover had Lamarck reeds opgemerkt: „Een algemeen
„cataclysme", dat natuurlijk niets ordent, maar alles door elkaar werpt
en verstrooit, is een heel handige manier om het vraagstuk te beantwoorden voor natuuronderzoekers, die alles willen verklaren, en
zich niet de moeite geven zorgvuldig waar te nemen en te onderzoeken
welke wegen de natuur volgt". Darwin ging daarmee accoord. Hij zou
zich echter niet zo beleefd uitgedrukt en het als dwaasheid betiteld
hebben.
Lamarck zelf, de even bescheiden als schrandere auteur der huidige
classificatie der dieren volgens „organisatieplannen", was de eerste
geweest, die het ontstaan der soorten op wetenschappelijke basis
betoogde. In zijn Philosophie Zoologique had hij niet alleen het transf ormisme als grondidee aangegeven, doch ook een schets geleverd voor
een verklaringstheorie ervan: de individuen zouden zich aanpassen aan
de eisen van de uitwendige omstandigheden; die aanpassingen zouden
langs de weg der erfelijkheid zich in de volgende geslachten accumuleren en zo de ontwikkeling vastleggen. Ook Darwin las het werk van
Lamarck. Hij vond er echter niet veel in: de idee van de ontwikkeling
der soorten was niet nieuw voor hem, en het scheen hem niet wetenschappelijk de drijfveer der ontwikkeling te zoeken in de neiging der
individuen tot aanpassing. Veeleer zou hij, evenals zijn grootvader, het
mechanisme der evolutie gezocht hebben in de invloed der uitwendige
omstandigheden en gewone natuurlijke krachten. Trouwens, Darwin
was te Engels om de soms erg verbale argumentatie van Lamarck te
kunnen waarderen.
In die dagen las Darwin toevallig een boekje over demographie
getiteld: Essay on the Principle of Population. Het was vijftig jaar
geleden verschenen van de hand van een dominee, Reverend Robert
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Malthus, een ietwat excentriek wiskundige. Mathematische berekeningen brachten deze Schotse predikant tot de overtuiging, dat de bevolking der aarde volgens een m ee tkundige reeks zou toenemen, zo deze
overproductie niet tegengewerkt werd door het afsterven, of de onbekwaamheid tot voortplanten bij vele individuen. De idee der „over-productie" gaf Darwin het uitgangspunt voor de verklaring die hij
zocht. Die overproductie was de oorzaak van een strijd om het bestaan.
In die „struggle for life" zouden de minder geschikte, minder krachtige
en minder aangepaste individuen ten onder gaan. Vanzelf volgde
daaruit een selectie der meest aangepasten.
Jarenlang onderzoek had hem geleerd, hoe door kunstmatige teeltkeus van bloemen en huisdieren deze dermate konden worden veranderd, dat men ze, vergeleken met de oertypen, als nieuwe soorten
mocht beschouwen. Het leed dan ook geen twijfel, of ook de strijd voor
het bestaan, tegen de omgeving en tegen concurrerende en in de nabijheid levende individuen, kon een selectie — „de natuurlijke teeltkeus"
bewerken, niet minder efficiënt dan de artificiële. Zijn uitgebreide
kennis der natuur, o.a. der bloembestuiving, leverde hem onmiddellijk
voorbeelden ter staving van zijn bewering. Diezelfde ondervinding
leerde hem, dat geen twee individuen volkomen op elkaar gelijken: nu
eens waren het kleine, aangeboren verschillen, dan afwijkingen ontstaan door wel of niet gebruiken van organen, of door reacties van het
organisme op de uitwendige omstandigheden, soms nog toevallige
sterke afwijkingen. Juist die verscheidenheid leverde het gedifferentieerde materiaal, waarop de selectie kon inwerken.
In 1839 schreef Darwin een eerste schets van zijn theorie; een langere volgde in 1844. Maar loutere speculatie voldeed hem niet. Feitelijk
was hij niet wat wij een intellectueel noemen; brillante ideeën had hij
niet veel, en die vertrouwde hij ook niet. Zijn aantekeningen, stuk voor
stuk verzameld, konden stilaan verscheidene boekdelen vullen. Hoe
verder hij vorderde, hoe meer hij de redactie uitstelde om zijn observatiemateriaal aan te vullen. Maar reeds bij het begin van zijn werk
gebeurde er iets, dat hem de schok van zijn leven gaf en tot onmiddellijke publicatie dwong. Uit een afgelegen uithoek van het British
Empire ontving hij een pakje. Het bevatte een kort essai van een jonge
insectenkundige, Wallace genaamd, werkzaam op het eiland Ternate
bij Celebes. De schrijver verzocht Darwin het te lezen, en zo hij het
de moeite waard vond, ook te publiceren. In een tiental bladzijden
omvatte het een theorie over het ontstaan van nieuwe soorten door „de
strijd om het bestaan". Het was bescheidener van omvang dan Darwins
werk, maar niettemin zeer helder. Alles tezamen bleek de jonge auteur
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accurater en stoutmoediger dan Darwin zelf. Wallace had ook Malthus
gelezen. Helemaal van zijn stuk gebracht gaf Darwin zijn grootscheepse
plannen op. Na drie maanden publiceerde hij, op aanraden van zijn
vrienden, enige van zijn vroegere aantekeningen samen met het essay
van Wallace. Toen stelde hij een bondig résumé van zijn werk op, dat
na zes maanden klaar kwam. Het boek heette On the Origin of Species
by means of natural Selection en verscheen in 1859. Hiermee werd het
eerste hoofdstuk geopend van de nieuwe wetenschap, die Lamarck
„biologie" had genoemd, en waarvoor diens Philosophie Zoologique de
inleiding leverde.
Het was de tijd, waarin wis- en meetkunde hun volle ontplooiing
beleefden; sterrekunde, natuur-- en scheikunde hadden hun burgerrecht
reeds lang verworven. Met het werk van Darwin kreeg ook de biologie
rechtspersoonlijkheid in de wereld der positieve wetenschappen; nu het
stadium der loutere beschrijving voorbij was, werd het opsporen van
natuurkundige en causale verklaringen ter hand genomen. De tijd was
aangebroken, dat de levensverschijnselen wetenschappelijk onderzocht,
nauwkeurig beschreven en verklaard werden als resultaat van natuurkundige krachten, en niet van een „levensprincipe" of van een „drang".
waarop instrumenten of experimentele controle geen vat hebben.
Hierin nu wijkt Darwin van Lamarck af. Hoewel hij met zijn voorganger het ontstaan der soorten door „evolutie" verklaart, interpreteert
hij het mechanisme van die ontwikkeling op een geheel andere wijze.
Lamarck zocht de drijfveer ervan in het individu, Darwin er buiten, in
de uitwendige omstandigheden. Voor Lamarck is de aanpassing der
soort het resultaat van de drang der individuen om aan de eisen, door
de omgeving gesteld, te beantwoorden door het vormen van nieuwe
organen. Het ontstaan van steltlopers legt hij als volgt uit: „On sent
que l'oiseau de rivage, qui ne se plait point a nager, et qui cependant a
besoin de s'approcher des bords de l'eau pour y trouver sa proie, est
continuellement exposé à s'enfoncer dans la vase. Or, cet oiseau, youlant faire en sorte que son corps ne plonge pas , dans le liquide, fait tous
ses efforts pour étendre et allonger ses pattes. Ii en résulte que la longue
habitude que cet oiseau et tous ceux de sa race contractent d'étendre et
d'allonger continuellement leurs pattes, fait que les individus de cette
race se trouvent comme elevés sur des échasses, ayant obtenu peu a peu
de longues pattes dénuées de plumes" 1 ) . Op dezelfde wijze verklaart
hij hoe door diezelfde drang naar aanpassing reigers en zwanen een
lange nek kregen.
1)

Lamarck J-B.: Philosophie zoologique, 1809, p. 250.
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gewoonten van een grunt, en eindeloos veel dergelijke gevallen meer.
Hoe is uit de schepping te verklaren, dat de mol en andere holbewonende dieren blind zijn of ontaarde ogen bezitten, dat de walvis een
rudimentair bekken en dijbeen bezit. Dat in een vasteland als Australië
waar geen hogere zoogdieren inheems zijn, de buideldieren alle verschillende levenswijzen vertonen welke op ons vasteland bij de hogere
zoogdieren gevonden worden: dat men er buidelwolven, buidelmollen,
buideleekhoorns enz. aantreft. Hoe een dergelijke aardrijkskundige
verspreiding verklaren via de schepping? Men kan wel beweren, zegt
Darwin, dat het de Schepper behaagde plaats en functie van een
bepaald dierentype te laten innemen door een ander type; „but this
seems to me only restating the fact in dignified language" (159). Door
de afstammingstheorie nu wordt voor ons begrijpelijk, hoe alle hogere
dieren hun embryologische ontwikkeling doormaken over een zelfde
reeks van tussenstadia; hoe een embryo van een luchtademend zoogdier
of van een vogel kieuwen aanlegt en aortabogen zoals die bij de vis te
vinden zijn; hoe een mensen-embryo achtereenvolgens een vissennier
aanlegt, dan een kikkernier en tenslotte de nier van een zoogdier.
Het is gemakkelijk onze onwetendheid te verbergen achter uitdrukkingen als „scheppingsplan", „eenheid van constructie", en te menen
dat wij een uitleg geven als wij enkel een feit vaststellen. Waarom de
schepping naar menselijke voorstellingswijze willen bepalen? „To my
mind, gaat Darwin verder, it accords better with what we know of the
laws impressed on matter by the Creator, that the production and
extinction of the past and present inhabitants of the world should have
been due to secondary causes, like those determining the birth and the
death of individual" (414) . De afstammingstheorie is voor Darwin niet
in strijd met de scheppingsleer, maar brengt deze zelfs op een hoger
plan. En hier verraadt zich de onverbeterlijke Engelse aristocraat —
als ik alle wezens beschouw niet als afzonderlijke schepsels, maar als de
lijnrechte afstammelingen van een klein aantal wezens, welke lang vóór
ons in de meren van het Silurische tijdvak leefden, zie ik dat als hun
adeltitels.
Feitelijk is deze slotbeschouwing over de schepping niet op haar plaats
in een werk, dat van het begin tot het einde een strict wetenschappelijk
en objectief betoog volgt, en voorzichtig de feiten van hun interpretatie
onderscheidt. Darwin schreef On the Origin of Species voor vaklui, en
maakte zich niet te veel illusies omtrent de bijval die hij bij hen zou
vinden; als zij het boek welwillend tot het einde uitlazen, zou het al
heel goed zijn. Nooit had de teruggetrokken en zachtmoedige
geleerde vermoed welke hartstochten hij zou doen losbreken, noch
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welk een epische strijd rond zijn naam zou worden gevoerd. Ook
hiervan was het „pakje uit Malakka" de schuld.
In de jaren, dat hij bergen aantekeningen verzamelde, had Darwin
op aandringen van Lyell, een begin gemaakt met het op schrift stellen
van zijn theorie over het ontstaan der soorten. Het onderwerp bleek
spoedig zeer uitgebreid te zijn en er zouden jaren nodig zijn om het af
te werken. Men kon verwachten dat, na hun verschijning, de lijvige
boekdelen alleen door zijn beste vrienden zouden gelezen worden. Wat
Darwin verder bij 't ontwikkeld publiek te wachten stond was beleefde
sympathie; ook zou men er wel wat medelijden betonen met de
geëxalteerde zonderling, die 't bestaan durfde het „dogma" van de
vastheid der soorten aan te vallen; op belangstelling echter hoefde hij
niet te rekenen. En daar het betoog enkel in zijn geheel genomen kon
overtuigen, had de theorie van de „veranderlijkheid der soorten" veel
kans in de bibliotheken begraven te blijven, tot zij op zijn vroegst na
een halve eeuw weer ontdekt zou worden. Het essai van Wallace
verplichte Darwin alles in te korten om zijn publicatie te verhaasten.
Hij vatte zijn grondgedachte bondig samen, beperkte zich tot het
essentiële van zijn theorie met een minimum aan voorbeelden, en liet
alle referenties en de critische voorstudie vervallen. Hoewel niet vlot
geschreven was het boek nu toch leesbaar. Hieraan is zeker het onmiddellijke succes van On the origin of Species in wetenschappelijke
kringen te danken.
Een onverwacht gevolg was echter dat ook het grote publiek zich
ging interesseren voor het werk. The Origin of Species werd een echte
crack in het uitgeversbedrijf. Op de dag zelf van de publicatie, 24 November 1859, was de eerste uitgave al uitverkocht. De reden der
populariteit was, dat het werk juist datgene bevatte, wat iedereen
weten moest over de ontwikkelingsleer. Sommigen dweepten ermee,
anderen verbrandden het, weer anderen, zoals de Master van Trinity
College in Cambridge, verborgen het; doch ieder die over veertien
shillings beschikte kocht het. Het oordeel over Darwins werk bleef niet
aan de specialisten voorbehouden; heel de wereld sprak en oordeelde
er over. Staatslieden, zegt Darlington, bankiers en ingenieurs, dichters,
philosophen en astronomen, theologen en geschiedkundigen, ieder gecultiveerd man achtte het zijn plicht een eigen opinie te hebben over het
door Darwin onderzochte vraagstuk. Het werk kwam terecht in „la
bibliothèque de l'honnête homme", op dezelfde plank als Hobbes,
Locke, Hume, Comte en andere toenmalige philosophen. Wat het
weetgierige publiek in de ontwikkelingsleer zag, was niet een weten-
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schappelijke uiteenzetting, maar wel het antwoord op een philosophisch probleem.
In de XIXe eeuw was de Angelsaksische wijsgerige gedachte volslagen ontredderd. Het „Novum Organum" en de huldiging der
inductieve methode oefende op de Engelse geest steeds een bijzondere
aantrekkingskracht uit. Hobbes had getracht een hele wijsbegeerte te
bouwen op zuiver empirische grondslagen. Locke en Berkeley trachtten
dit radicaal empirisme te temperen, doch de meedogenloze critiek van
Hume toonde de illusie van die pogingen aan, en ontnam aan velen alle
hoop om wijsgerige zekerheid te verkrijgen. Het scepticisme der XVIIIe
eeuw had alle wijsgerig denken op losse schroeven gezet. Het enige
waar men zich nog aan kon vastklampen was de tastbare zekerheid der
positieve wetenschappen. Op de grondslagen door Galilei, Kepler en
Newton gelegd, bouwde Comte zijn „positivisme" op, dat de enige
succesvolle philosophie van de eeuw der „vooruitgang" zou zijn.
Sinds de ontdekking van de analytische meetkunde door Descartes,
der differentiaal- en integraalrekening door Newton en Leibniz, hadden
sterrekunde en natuurkunde geweldige vooruitgang gemaakt. Faraday,
Oersted en Ampère stelden de grondwetten op der pas ontdekte
electriciteit. De scheikunde was sinds Lavoisier, Cavendish en Dalton
met vaste tred vooruitgekomen. Lavoisier had aangetoond, dat de
ademhaling, levensverschijnsel bij uitstek, niets anders was dan een
traag verbrandingsproces. In 1828 gelukte aan Woehler de eerste
synthese van ureum. Wat eenieder tot dan toe voor onmogelijk had
gehouden, bracht hij tot stand: een stof slechts door levende organismen gevormd, in het laboratorium uit levenloze stof samen te stellen.
Waarvoor hadden Darwins tijdgenoten een metaphysica nodig?
Waarom zouden zij aan het leven blijven geloven, terwijl zij voortdurend de grenzen ervan onder de druk der wetenschappelijke vooruitgang zagen achteruitschuiven? Waarom geestelijke „levenskrachten"
te hulp roepen om het ontstaan der soorten uit te leggen, als de gewone
natuurkrachten en oorzaken: variaties, selectie, invloed van het milieu,
reeds voldoende verklaring gaven? De idee zelf van ontwikkeling
begeesterde hen! Kant had reeds de hypothese van het ontstaan van het
zonnestelsel uit een gasvormige spiraalnevel voorgesteld, en Laplace
had die theorie met mathematische beschouwingen ondersteund. De
scheikundigen toonden hoe de ene stof in de andere kan worden
omgezet door middel van scheikundige reacties. De geologen verklaarden het ontstaan der bergen door plooiing van vlakke grondlagen en
hoe door verwering der bergen nieuwe vlakten en grondlagen ontstaan.
Nu kwam Darwin bewijzen, dat de geweldige verscheidenheid van
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planten- en diersoorten ook door ontwikkeling uit eenvoudige oertypen
tot stand was gekomen. Waarom zou men dit ook niet toepassen op
het ontstaan van de mens, zoals Darwin zelf suggereerde? Waarom
dan ook de volgende stap niet gezet: welke zin heeft het van een
menselijke ziel te spreken, als de mens door evolutie uit de redeloze
dieren ontstaan is, zoals Haeckel later verkondigde? Darwins theorie
was de sluitsteen geworden van een materialistische levensbeschouwing. Ze werd als een ideologie gebruikt, en als „Darwinisme" tot de
nieuwe adel der „-ismen" en andere speculaties verheven. Latere
boeken van de atheïstisch geworden Darwin hebben niet weinig tot die
jammerlijke verwarring bijgedragen.
Als een triomf verwelkomd door vrijdenkers en materialisten, werd
Darwins theorie door de conservatieven en spiritualisten verafschuwd.
Deze laatsten waren soms erg toegeeflijk voor het positivisme, dat
feitelijk niet veel philosophie om 't lijf had. Al te duidelijk blijkt dat uit
de haast waarmee de verdedigers der geestelijke waarden het Darwinisme, evenals het hele positivisme, op eigen terrein wilden bestrijden.
Zij deden de materialisten veel eer aan door hun gephilosopheer als
ernstige wijsbegeerte op te nemen. Door die erkenning steunden zij
impliciet de positivistische zienswijze, die het geestelijke met wetenschappelijke methoden wil bestuderen, en de wijsbegeerte als een, zij
het dan ook meer geëlaboreerde, „superwetenschap" beschouwde.
Sommige spiritualisten zagen niet altijd in, dat het „leven" een werkelijkheid is die behoort tot de orde van de „geest" en dat het zowel
nutteloos is als onmogelijk het leven met wetenschappelijke middelen te
willen ontdekken, aangezien de wetenschap enkel de „materie" en het
„uitwendige" kent, en zowel door haar instrumenten als door haar
methoden daar waar zij het „leven" ontmoet, dit ontleedt en doodt. In
die ongelijke en nutteloze strijd werd iedere belangrijke aanwinst der
wetenschap beschouwd als een vooruitgang van het positivisme die de
goedmenende spiritualisten verplichtte tot een reeks strategische terugtochten waarbij het „no-mansland" tussen geest en stof steeds meer
achteruit werd geschoven. Meer bezonken wijsgeren lieten zich niet in
de war brengen door dat conflict van valse problemen. Voor hen
bewoog zich de wijsbegeerte op een ander plan dan de wetenschap en
zij ontzenuwden de manke argumentatie der positivisten die de geestelijke inhoud van het leven met wetenschappelijke criteria wilden
bepalen.
Het misverstand, waardoor Darwins werk in het rijk der ideologieën
terecht kwam, heeft tenslotte zelfs de positieve wetenschap van de
ontwikkeling der soorten geïnfecteerd. Ook zijn wetenschappelijke
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evolutietheorie werd Darwinisme genoemd. Die van Lamarck werd het
„Lamarckisme". Later kwamen daarbij het „Mutationisme", het „Mendelisme", en .... waarom ook niet, een „Neo-darwinisme". De theorieën over het ontstaan der soorten kregen iets van een Weltanschau
ung; men hing ze aan, niet om de argumenten en experimentele grondslagen, maar om de sympathie die men ervoor voelde. Men vergat dat
een wetenschappelijke theorie slechts waarde heeft in de mate waarin
zij cohaerent opgebouwd is, door de experimenten bevestigd wordt en
ons vergunt de verschijnselen te begrijpen en vooruit te zien. Persoonlijke inzichten en gevoelens of ideologische beschouwingen hebben daar
niets mee te maken. En daar begrippen op „-isme" zich meestal karakteriseren door vaagheid en onnauwkeurigheid had men ze beter kunnen
vermijden. Wie denkt er aan de relativiteitstheorie „Einsteinisme" te
noemen, of de quantentheorie „Planckisme", of de golfmechanica „de
Broglisme". Door de af stammingsleer als „Darwinisme" te betitelen
deed men de grote natuurvorser onrecht aan en veroorzaakte men heel
wat misverstanden.
Darwin's ware verdienste was: het vraagstuk van het ontstaan der
soorten wetenschappelijk te hebben aangepakt: door n.l. langs de weg
van observatie en experimenten de natuurwetten ervan op te sporen.
Interpretaties, steunend op observatie en proefnemingen, kunnen soms
verbeterd worden, zelden behoeft men ze totaal te herzien; in ieder
geval blijven goed observatie- en experimenteel materiaal hun waarde
behouden. Men kan echter niet beweren, dat Darwins theorie op doorslaande wijze werd bewezen, noch dat zijn methode ieders instemming
verkreeg. De „ontwikkeling" der soorten experimenteel nabootsen is
even onmogelijk als de geschiedenis haar loop te laten keren en een
brok van het verleden opnieuw actueel te maken.
De theorie van Lamarck blijft steeds haar aantrekkingskracht uitoefenen op sommige onderzoekers. Merkwaardig zijn dit meestal
palaeontologen, gespecialiseerd in de studie van het verleden der
levende organismen zoals dit af te leiden is uit de fossiele overblijfsels
welke in de aardlagen worden gevonden. Wegens de betrekkelijke
schaarste echter der ontdekte fossielen van vroegere planten en dieren,
stellen deze geleerden zich meestal tevreden met een synthetisch overzicht van de feiten, en lijkt hun voorstelling in grote lijnen van de
ontwikkeling der soorten meer op een stoutmoedig geborsteld fresco
dan op een nauwkeurig en in details verantwoorde uiteenzetting. De
methode en de mogelijkheden van hun vak .-- dat eerder een natuurhistorie is dan een experimentele wetenschap ^-- vestigen hun aandacht
meer op de „zin", de „finaliteit", het „élan vital" dan op de „causalir
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teit" der evolutie. Soms lijkt het wel of in hun wetenschappelijke
beschouwingen, zoals in die van Lamarck, de natuurkundige in hen
door de aestheet of de philosoof werd verdrongen. De opvatting van
Darwin wordt gevolgd, behalve door een groot getal palaeontologen,
ook door de meeste „genetici". Deze laatsten onderzoeken de overdracht van de erfelijke eigenschappen van individu op individu of van
populatie op populatie; hun belangstelling is niet gericht op de „globale
dynamismen"; zij zoeken naar de „onmiddellijke natuurkundige oorzakelijkheden", de „experimentele determinismen" der evolutie. De genetica vraagt niet naar de „zin" der ontwikkeling, zij wil haar mechanismen achterhalen, met de bedoeling die eens, zij het dan ook gebrekkig,
te kunnen nabootsen en in hun verloop in te grijpen. In tegenstelling
met het gevaar dat de geestverwanten van Lamarck bedreigt, kan bij
hen de wetenschappelijke methodiek de hele menselijkheid overwoekeren, en zoals bij Darwin gebeurde, de aestheet en de wijsgeer in hen
verstikken en hun wereldbeschouwing tot een vrij naïef positivistisch
materialisme doen ontaarden. Van zelf zien de genetici hun interpretatie der evolutie in de richting van Darwins werk. Zij worden daarom
soms „neodarwinisten" genoemd, doch die naam is dubbelzinnig en
overbodig.
Welke van beide richtingen de voorkeur verdient, of men nu de
drijfkracht der evolutie moet gaan zoeken in de individuen dan wel
erbuiten, is min of meer een kwestie van standpunt. Het is ermee
gesteld als met de interpretatie van de val der lichamen. Voor Aristoteles viel een steen omdat deze het middelpunt der aarde als „zijn
natuurlijke plaats" opzocht; voor Newton omdat hij onderworpen is aan
de aantrekkingskracht welke de massa's op elkaar uitoefenen volgens
een bepaalde mathematisch afgeleide formule. De verklaring van de
Griekse wijsgeer is zeer menselijk, en het zou moeilijk zijn te bewijzen
dat hij ongelijk had. Dat Newton echter de wetenschap een eind verder
hielp kan niet worden ontkend.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

EPTEMBER heeft in het teken van conferenties gestaan. Te S.
LI Francisco kwamen 52 landen, waarmee Japan in oorlog is geweest,

bijeen. In Washington vergaderden de „Grote Drie" en in Ottawa de
12 leden van het N.-Atlantisch Pact. Al deze bijeenkomsten hadden
wel min of meer resultaat, en een vlot verloop. Was men voor die van
S. Francisco het meest bezorgd geweest, omdat de komst van Gromyko
met een brede staf van adviseurs weinig goeds voorspelde en ook omdat
vele deelnemers bezwaren hadden tegen de edelmoedige geste van de
V. Staten, die Japan alle herstelbetalingen wensten kwijt te schelden,
het beleid van Acheson en de noodzaak één front te vormen tegen
mogelijke Sovjet-pogingen om tweedracht te stoken, bewerkte een
eensgezindheid, die het verloop der overigens zeer kort gehouden
besprekingen bespoedigde. Telkens als Gromyko zich te buiten ging
aan wijdlopige beschouwingen en overtollige amendementen, beteugelde Acheson de woordenvloed door hem tot de orde te roepen. De
ministers, die voor hun land schadevergoeding wensten, hadden daaromtrent reeds vóór de conferentie met Acheson onderhandeld en werden gerustgesteld met de verzekering, dat zij in bilaterale overeenkom
sten met Japan deze zaken later konden regelen. Velen waren trouwens
wel genegen afstand te doen van de financiële eisen, die hun land kon
stellen, maar zij konden de verantwoordelijkheid niet op zich nemen
namens hun afzonderlijke onderdanen de rechtmatige vergoeding te
laten zwemmen. De Nederlandse minister Stikker verklaarde dan ook
niet te mogen afzien van schadevergoeding voor de Nederlandse bevolkingsgroep, aan wier particulier bezit een verlies van bijna 2 milliard
Amerikaanse dollars door Japan was toegebracht. De vertegenwoordiger van Japan, Josjida, toonde zich inschikkelijk en legde vast, dat zijn
land de verplichtingen om herstelbetalingen te doen zou nakomen.
Niet alle belanghebbenden waren te S. Francisco aanwezig. Behalve
Birma ontbraken ook India en China. De afwezigheid van Birma hing
samen met die van India. Nehroe is voorstander van „Azië voor de
Aziaten" en keurt het af, dat Washington enkele Japanse eilandengroepen onder zijn hoede heeft gehouden. Het communistisch China
van Mao staat op voet van oorlog met de U.N.O. en het nationalistisch
China van Tjsang-Kai-Sjek verkeert nog steeds in een zwevende
positie. Het gevolg van deze verhoudingen is, dat de vrede van S.
Francisco niet mede-ondertekend is door de drie grootste mogendheden
van het Verre Oosten: Rusland, India en China. Dit tekort wordt niet
aangevuld door de instemming van de zwakke leden der „Union Franaise": Vietnam, Laos en Cambodsja. In Japan zelf werd de vrede door
de bevolking ofwel koel aanvaard ofwel heftig afgekeurd, niet het minst
door de communisten. Ter beveiliging van het precaire tractaat sloten
de V. Staten met Japan een afzonderlijk veiligheidspact, omdat, volgens de uitlating van minister Josjida, „Japan ongewapend staat in een
^
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De Conferentie te Ottawa had wel een vlot verloop, maar kwam niet
tot belangrijke besluiten. De mogendheden, die niet tot de Grote Drie
behoorden, klaagden over het feit, dat er vele maatregelen omtrent het
Noord-Atlantisch Pact (N.A.T.O.) werden getroffen zonder dat zij
daarin gekend waren. Zij wezen, en ditmaal Engeland met hen, op de
onmogelijkheid de zware defensie-lasten op te brengen zonder tevens
economisch en financieel in de put te raken. Niet weinig had daartoe
bijgedragen het besluit van de Amerikaanse Senaat om de door de
president voorgestelde hulpverlening aan het buitenland, ter waarde
van ruim 8 milliard dollar, aanzienlijk te verlagen. Door de aanmaak
van militaire benodigdheden in Europa, in plaats van in Amerika zelf,
te bevorderen zou niet alleen bezuiniging verkregen worden, maar ook
de opbloei der Europese industrie worden gesteund. Tot nader onderzoek van dit probleem werd een commissie ingesteld, die naar middelen
zal uitzien om tot een meer intensieve gedachtenwisseling te komen
omtrent nauwere samenwerking op allerlei gebied. Het enige positieve
besluit, dat te Ottawa viel was de opneming van Griekenland en
Turkije in het N.A.T.O.
De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, de Gasped, bracht te
Ottawa op de vergadering te berde, dat zijn land, ofschoon het, zij het
op zijn laatst, aan de zijde der geallieerden had meegestreden, een veel
te vernederend en te kostbaar verdrag had moeten ondertekenen op
instigatie van Stalin. De vergadering gaf toe, dat alle belemmeringen
voor samenwerking op voet van gelijkheid dienden te worden opgeruimd. Daarop reisde de Gasperi naar Washington, waar Truman hem
ontving en verzekerde, dat versterking van de economische toestand
van Italië voor de defensie onmisbaar was. Daarom zal Italië voorrang
krijgen in steun voor de vergroting van electriciteit en staal en samenwerking met de V. St. bij het oplossen van problemen aangaande het
gebruik van Italiaanse arbeidskrachten. Nauwelijks was dit bekend, of
de Gasperi, en met hem het Italiaanse volk, werd verblijd met een
verklaring der Grote Drie, dat zij bereid waren de herziening van het
Italiaanse vredesverdrag in gunstige overweging te nemen. Zij willen
alle discriminaties opheffen en zullen hun best doen, ondanks het veto
van de Sovjet, Italië te doen toelaten tot de Verenigde Naties. Omtrent
Triëst, waarnaar geheel Italië als irridenta verlangt, hielden de Drie
zich op de vlakte: „De oplossing van deze kwestie zal rekening moeten
houden met de wettige verlangens van het Italiaanse volk en zal de
eenheid van West-Europa zeer versterken". Maar in hoeverre zal Tito
aan een redelijke oplossing willen meewerken?
De Engelse Labour-regering beleeft moeilijke dagen. Egypte wenst
niet alleen het verdrag van 1936 te verbreken, maar heeft ook de
aanvoer van goederen door het Suez-kanaal vanuit Engeland naar
Israël belemmerd. De V.R. heeft Israël in het ongelijk gesteld, waarbij
zelfs de Sovjet-gedelegeerde zich van steun aan Egypte onthield. Later
heeft Morrison aan Cairo laten weten, dat hij bereid was het verdrag
van 1936 op te heffen, en te vervangen door een overeenkomst, die de
verdediging van het Suez-kanaal voldoende zou beveiligen.
In Iran is de verhouding tot Engeland plotseling toegespitst. Na de
11
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represailles van Britse zijde, waarbij de voorrechten van Iran op het
gebied van invoer van bepaalde materialen als staal en suiker waren
ingetrokken, wist de premier een afnemer van olie te vinden in Af ghanistan en een leverancier van suiker in Rusland. Vermoedelijk heeft
deze steun hem bemoedigd om het voortdurend uitgesteld ultimatum
bekend te maken en de eis te stellen, dat de nog 300 Britse olie-technici
vóór 4 October Zuid-Perzië moeten verlaten hebben. Tevens deed hij
een beroep op bemiddeling bij president Truman. Daarbij bleef het niet.
In plaats van kalm af te wachten wat dit alles zou uithalen liet hij
27 September de olie-terreinen van Abadan door zijn soldaten bezetten.
„Voor altijd en voor goed", zei Makki, zijn rechterhand. Omdat de
obstructie van het Iraanse parlement door afwezigheid der meeste leden
Mossadeq belette aldaar verantwoording af te leggen, richtte hij daarbuiten het woord tot de saamgestroomde nationalisten, waarbij het
echt-Oosters toeging. Mossadeq viel in zwijm; de menigte wilde alle
Engelsen vermoorden; Mossadeq verbood dit: „De Engelsen zijn onze
vrienden", zei hij. Tenslotte maakte een balkende ezel zijn woorden
onverstaanbaar, zodat hij van zijn wankele stoel sprong en verdween.
Dit is het komisch verloop van een toneel, dat op een drama kan
uitlopen. Want Attlee, die vroeger verklaard heeft Abadan nooit te
verlaten, stond voor de keus gewapend ingrijpen of afzien van elke
actie. Hierover beried hij zich in een voltallige ministerraad, stelde
Churchill en de andere leiders der oppositie op de hoogte en hield de
zaak in beraad. Een drastisch ingrijpen, vermaande Truman, kan tot
een crisis leiden, die de hele wereld schade zal berokkenen. En de
liberale „Manchester Guardian" maakte de wijze opmerking: „Gewapend ingrijpen geeft ons de olie-industrie niet terug, terwijl de gevolgen
van een dergelijke actie niet te overzien zijn". De Britse regering heeft
dit bij nader inzien ook begrepen. Er op wijzend, dat zij wel, en Iran
niet, zich gehouden heeft aan de uitspraak van het Internationale Hof
te den Haag, heeft zij met spoed de zaak voor de V.T. gebracht. Truman van zijn kant heeft een beroep gedaan op de constitutionele Sjah
om Mossadeq tot matiging te brengen.
Dit ernstig incident kwam wel zeer ongelegen. Maar de inzet van de
verkiezingen, die 25 October gehouden worden, is niet van buitenlandse, maar van binnenlandse aard. Attlee is niet zeker in hoeverre hij
op een meerderheid kan steunen. Sinds de verkiezingen van 1950 drijft
zijn regering op een labiele meerderheid van twee zetels, een toestand
waarvan de conservatieven meermalen gepoogd hebben gebruik te
maken om hem uit het zadel te lichten. Toen Bevan en de zijnen hun
ontslag namen als ministers, omdat zij de oorlogsuitgaven tegenover de
sociaal en economisch vereiste uitgaven niet verantwoordigd achtten,
hing het ministerie reeds aan een zijden draad. Het Congres te Blackpool, waar meer dan 8 millioen arbeiders vertegenwoordigd waren,
stelde harde eisen, welke door dit zwakke ministerie niet kunnen vervuld worden. Juist met het oog op eventuele economische maatregelen
voelt Attlee behoefte aan een nieuwe uitspraak der kiezers. Bevan
maakte geen bezwaar mee te werken aan een overwinning van de
Labour-party om daarna de rekening te presenteren. Reeds heeft de
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Zoals telken jare kenmerkte zich ook thans de periode van eind
September door een opleving van de politieke belangstelling.
Toen de regering Pholien in Augustus 1950, als gevolg van de in de
Koningskwestie gevallen beslissing, inderhaast werd geformeerd, voorspelde niemand haar een langdurig bestaan. Dat zij onder de na-oorlogse regeringen het record houdt van duur, is zeker een verrassing.
Herhaaldelijk werd zo al niet haar val dan toch haar omvorming
gewenst geacht. In het begin van het jaar vonden sommige politieke
commentators dat de man met het pijpje die, met name althans, de
huidige ministeriële équipe leidt, er vrij vermoeid uitzag, zodat rust hem
wellicht welgevallig zou zijn. Deze bescheiden wenk had als enig
gevolg dat de bewindvoerder duidelijk liet horen, dat hij zich nimmer
gezonder en frisser had gevoeld dan nu en dat, indien men zijn heengaan wenste, men dit publiek kon zeggen en dit in de nodige vorm voor
het Parlement kon bewerken. Ook aan het einde van het zomerreces
zijn er in de schoot van de C.V.P. en in sommige katholieke persorganen stemmen opgegaan, die het nu met die meer dan jarige regering al welletjes vonden en een grondige wijziging van het kabinet
wensten. Voor een dergelijke wijziging pleit zeker meer dan een
reden. Al heeft de regering Pholien de dagelijkse gang van de staatszaken beheerd op een wijze die gunstig de vergelijking met haar voorgangers kan doorstaan, toch is meer dan eens gebleken dat coördinatie
tussen de onderscheidene ministeries ontbrak en dat ieder minister te
veel zijn eigen weg ging. Daaruit moest men afleiden dat het de eerster
minister ontbrak aan vaste hand, vooral wat betreft de financiële en
economische problemen waarvoor ons land zich, gezien de internationale ontwikkeling en België's zeer kwestbare positie, telkens weer
geplaatst ziet. Voorzichtigen opperden de mening dat de eerster
minister, die voor deze laatste vraagstukken blijkbaar enigszins vreemd
staat, zich door een soort gevolmachtigde in economische en financiële
aangelegenheden zou laten bijstaan. Anderen wensten nog grondiger
wijzigingen in de ploeg. Het blijkt wel dat zelfs de voorzichtigen geen
gelijk zullen krijgen. Men mag inderdaad niet vergeten dat de redenen,
waarom deze regering Pholien in Augustus 1950 werd samengesteld,
nog steeds blijven bestaan. Elke wijziging in het huidige kabinet zou de
terugkeer aan het bewind betekenen van sommige mannen die men, om
een verkeerd voorgelichte openbare opinie te bevredigen, toenmaals
heeft geweerd. Sedert juli 1950 heeft men nagenoeg niets gedaan om
de christelijke openbare mening met de ware toedracht vertrouwd te
maken. Men heeft ze niet genoegzaam voorbereid op een mogelijke
hervorming en versterking van het kabinet. Men heeft ook geen moeite
gedaan om zo spoedig mogelijk de laatste sporen, die de pijnlijke Koningskwestie in de rangen van de C.V.P.' heeft nagelaten, uit te wissen.
Het is, menen wij, hoofdzakelijk uit vrees voor de psychologische
weerslag op een groot deel van de troepen dat men er van afziet aan
het land die versterkte regering te schenken.
Degenen die een terugkeer voorstaan naar wat men noemt de grondregels van de parlementaire democratie, zullen genoegen nemen met het
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standpunt van dhr Pholien dat hij slechts zijn ontslag zal aanbieden
wanneer hij in de minderheid wordt gesteld voor het Parlement. Een
dergelijk standpunt heeft echter weinig zin. Wanneer b.v. het partijcongres aan een eerste-minister van een homogene regering zijn vertrouwen zou opzeggen, dan dient die eerste-minister op dat congres
zijn beleid te verdedigen en uit een eventueel votum van wantrouwen
de nodige conclusies te trekken. Dit geldt trouwens ook voor ieder
minister afzonderlijk. Dit niet te aanvaarden zou betekenen, dat men
met de partijen wel rekening houdt bij het tot stand komen en in stand
houden van een regering maar niet wanneer het gaat om haar heengaan.
Enige beroering wekten de maatregelen van de regering om onze
overmatige credieten in de Europese betalingsunie te reduceren.
Gedurende de eerste acht maanden van het jaar heeft ons land voor
een waarde van 17 milliard meer verkocht aan dan gekocht uit de
landen van de E.B.U. Dit had als gevolg dat wij om dit excedent te
financieren omtrent 9 milliard crédiet hebben toegestaan. Om de aanzuivering van dit crediet te bevorderen besliste de regering 5% van de
export naar de landen der Unie te blokkeren. Men verweet haar hierom
gebrek aan vooruitziendheid en ook het louter restrictief en negatief
karakter der overigens ondoeltreffende maatregelen.
Op het ogenblik dat we deze regelen schrijven zijn te Parijs besprekingen gaande om naar middelen uit te zien teneinde de betaling van
de Belgische export naar de E.B.U.-landen te verzekeren op een andere
wijze dan door inflatiecredieten die met de dag hoger oplopen.
De laatste Zondag van September zijn partijgangers van de drie
linkse partijen, evenals in de beslissende dagen van de Koningskwestie,
op straat gekomen om voor een gemeenschappelijk doel, de verdediging
van de officiële school, te betogen. Zeer opgemerkt werd het feit dat
men de meest onverzoenlijke vijanden van het confessioneel onderwijs
bij die gelegenheid aan het woord heeft laten komen, met name de socia
listen Bracorps en Missiaen en de liberale gewezen ' minister Buisseret.
Men kan zich afvragen of de meest bezadigde elementen uit de socialistische en liberale partij niet hebben verkozen bij deze aangelegenheid
op de achtergrond te blijven om zich voor de toekomst te reserveren.
Uit de grote belangstelling die de socialistische pers voor deze betoging
heeft betoond, valt eerder af te leiden dat men van de schoolkwestie
een van de hoofdthema's wil maken van de komende parlementaire en
extraparlementaire actie tegen de regering. Zeker is een herleving van
de oude leuzen voor de éne nationale school wel geschikt om de drie
oppositiepartijen nader tot elkaar te brengen. Het valt evenwel op hoe
weinig de linkse openbare mening, buiten de kringen der betrokkenen,
zich om deze betogingen druk maken.
Inmiddels zet de C.V.P.-minister van Openbaar Onderwijs Harmel
zijn pogingen om door een effectieve gelijkberechting van officieel en
vrij onderwijs de schoolvrede te bevorderen, onverdroten voort. Even
voor de betoging van 30 September gaf hij in de „Revue Nouvelle" een
opmerkelijk artikel waarin hij de beginselen van zijn politiek ontwikkelde. En het is betekenisvol dat tot nog toe in linkse kringen hierop
niet werd gereageerd. A. Vanhaverbeke

Forum
Graham Greene's nieuwe roman
Een schrijver van grote naam als Graham Greene kan nu eenmaal geen roman
meer publiceren, of onmiddellijk wordt
zijn boek met fanfaronades begroet. Ik
geloof dat in het geval van The End of
the Af f air 1) de fanfaronades zich wat
overschetteren. Het boek mist, dunkt mij,
vele van de grote hoedanigheden die zijn
beide laatste voorgangers, The Power
.

and the Glory en The Heart of the Matter, kenmerkten.
Deze roman is zo kunstig geconstrueerd dat de constructie bijna gekunsteld
wordt en de levende, natuurlijke opbloei
van het verhaal erdoor wordt geschaad.
De concretisering en de individualisering
der figuren is, zoals steeds bij Graham
Greene, voortreffelijk. Elke situatie en
elke figuur weet hij met weinige markante trekken voor de lezer te plaatsen.
De wat dorre, ambtelijke Henry Miles,
de innemende, gemoedsrijke en door en
door goede Sarah Miles, de intelligente
en impulsieve, maar vaak venijnige Bendrix, de eigenlijke verteller van het verhaal, staan als de drie hoofdfiguren in
scherpe contouren voor onze geest. Ook
de wat burgerlijke, bekrompen detective
Parkis is uitstekend getroffen. De auteur
is erin geslaagd „to express a sense of
love obliquely through a character who
believes that he feels only hate", zoals
het omslag zegt.
Toch wekt de roman niet dat interesse,
die innerlijke deelname bij de lezer die
deze auteur gewoonlijk na enkele bladzijden te wekken verstaat. Het boek
heeft, dunkt mij, iets schraals, een gemis
aan vitaliteit en natuurlijkheid, iets te
kunstmatigs, grotendeels veroorzaakt
door de verhaaltrant. Ook blijkt de verteller, Bendrix, die het geheel in de ikvorm weergeeft, een te kwaadaardig, ve-

nijnig wezen om volle deelname bij de
lezer te vinden. Hoe het ook zij, er is
een manco dat bij de boven genoemde
voorgangers niet aanwezig was. Graham
Greene heeft dit keer een kader, een wijze van verhalen gekozen die niet voldoet. Dit heeft ten gevolge dat de lezer
nogal wat onwaarschijnlijkheden accepteren moet. Wie de ikvorm kiest, moet
deze „ik" alles te weten laten komen wat
tot de opbouw van het verhaal nodig is.
Zo moet de detective hier Sarah's dagboek Bendrix in handen spelen, een uiterste onwaarschijnlijkheid, daar het een
allerintiemst dagboek is, dat de schrijfster ongetwijfeld achter zeven sloten bewaarde, ook voor haar echtgenoot. Hier
valt het de dienstbode in handen, die het
aan Parkis geeft, wederom een onwaarschijnlijkheid, aangezien de dienstbode
als aan haar mevrouw gehecht wordt
voorgesteld.
Zo kraakt de bouw op verschillende
plaatsen. Het dagboek zelf is meer een
zeer fijne psychologische uiteenzetting
dan een waarschijnlijk bij tussenpozen
neergeschreven relaas van het onmiddellijk beleefde; voor de auteur is dit dagboek natuurlijk een kostbaar middel voor
zijn persoonlijke doeleinden. Nogmaals!
het geconstrueerde, kunstmatig geëncadreerde gluurt door elke bladzijde heen en
belet daardoor het natuur lijke opbloeien
van het verhaal. Graham Greene, die een
meester is in het opbouwen en construeren van een plot, wellicht nog het sterkst
in zijn vroegste detectieve-achtige romans, heeft zich hier laten verleiden,
dunkt me, tot een krachtprestatie, waardoor het kunstige echter overweegt ten
koste van het onbewust vitale.
Er zijn nog andere moeilijk te aanvaarden onwaarschijnlijkheden. Als het

1) The End of the Affair by Graham Greene. Heinemann, London, 1951.
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mers, maar moet ook de mensen-gemeenook voor de
schap de oren spitsen!
en dus de
uitwendige productiviteit
productie.
Wat de „geestelijke drainage" betreft,
geheel nieuw licht wordt geworpen op
het „baanbrekend" werk van de ingenieur
Taylor .-- blz. 51-55 — met zijn streven
naar rationalisatie en wetenschappelijke
(interne) bedrijfsorganisatie .--- scientific
management — in de Verenigde Staten.
„Rationalisierung als Weltbewegung"
kwam te voorschijn. Gewaardeerd wordt,
in grote evenwichtigheid, wat goeds
Taylor bereikte voor inwendige en uitwendige productie beide. Maar de strenge
scheiding van hoofd- en handenarbeid,
het „one best way for every job", de
absolute uniformiteit in alle uitvoerende
arbeid worden met kracht afgewezen als
het ontnemen van „iedere mogelijkheid
om in die --- de uitvoerende •-- arbeid
ook geestelijk actief te zijn". Nog strenger is de afrekening, die met het boek
van Ford wordt gehouden: My li f e and
my work, vertaald als Productie en Welvaart. Hem komt het alléén aan op tastbare resultaten: het rendement en de
macht van zijn onderneming. Als Ford
zijn bedrijf „wetenschappelijk" gaat organiseren, dan is het met „voorzichtigheid"
en „maat houden" gedaan. „In mijn onderneming ruim ik het persoonlijk element
zo weinig mogelijk plaats in", zegt hij,
en meent daarmede zijn arbeiders een
dienst te bewijzen, want „de doorsnee
werker heeft het liefst een soort werk,
waarbij hij zich weinig behoeft in te
spannen en helemaal niet behoeft te denken" (blz. 55) .
Hier zijn wij volop in de monsterachtigheden van de mikrokosmos van de
kapitalistische inwendige bedrijfsorganisatie. Vraag niet, wat de kapitalistische
leerlingen van Taylor, maar vooral Ford,
over de makrokosmos van uitwendige

bedrijfsorganisatie in medezeggenschap,
over de gehele wereld denken!
Breed gaat in het boek van Kuylaars

het onderzoek naar de geestelijke drai-.
nage voort, om aan het eind van Hoofdstuk III te kunnen concluderen: „Ons is
derhalve gebleken, dat velen, die thans
„geestelijk gedraineerde arbeid" verrichten, tot hoger gequalificeerde arbeid in
staat zijn". Hoe groot moet dan ook
reeds op dit punt van het voortreffelijke
werk de ongerustheid zijn, dat zoveel
vernieling aan de mens bij goede orde
van zaken niet nodig is en niet nodig
was geweest
... .

De gevolgen van „geestelijk gedraineerde" arbeid worden in Hoofdstuk IV
blz. 118-180 --- uitvoerig en op uiterst
scherpzinnige wijze onderzocht. Bijzonder
trekt hier de aandacht de „methode van
onderzoek" van de auteur. „Morphologie
alléén is niet voldoende", zoals hij met
name in zijn critiek op Y'do's Plezier in
het werk zegt. „Het komt er op aan,
feiten en correlaties te begrijpen, te „verstaan". En dit is alleen mogelijk vanuit
een „begrip" van de mens. Qualitatieve,
waarderende en beoordelende conclusies
kunnen uit de feiten zonder méér niet
getrokken worden. Deze conclusies worden met behulp van, en steunend op het
feitenmateriaal, opgesteld door de waarderende en beoordelende mens" (blz.
121) . Hiermee toegerust onderzoekt de
schrijver in dit hoofdstuk of „er in het
leven van arbeider, onderneming en maatschappij voldoende feiten (zijn) aan te
wijzen welke als ongunstige gevolgen van
„geestelijk gedraineerde" arbeid geïnterpreteerd en begrepen kunnen worden"
(blz. 122) . Aan de orde komen achtereenvolgens: Geestelijk gedraineerde arbeid, arbeidsvreugde en arbeidsmoeite;
Hoe de arbeider denkt over zijn werk;
Geestelijk gedraineerde arbeid en de persoon van de arbeider; Ongeschoolden en
geschoolden in fabriek en vrije-tijd. Het
is een wel zeer imponerend onderzoek,
waarvan evenwel het hoogtepunt eerst
wordt bereikt in de laatste paragraaf van
dit hoofdstuk: „Economische gevolgen
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van het tekort aan inwendige productiviteit".
En hier is dan — na onderzoekingen
het tweede bereeds in Hoofdstuk II
grip, dat zo bijzonder de aandacht trekt
in Kuylaars' boek: de inwendige productiviteit. Maar nu in haar relaties met het
gehele economisch leven. „De inwendige
productiviteit van de arbeid houdt in, dat
de mens, die de arbeid verricht, daardoor
de onmiddellijke gelegenheid zal moeten
vinden om de eigen persoon, door zelfverwerkelijking en zelfuitdrukking, tot
ontplooiing en ontwikkeling te brengen.
Aan dergelijke arbeid heeft de mens behoefte, en als zodanig is de arbeid een
der doeleinden van het economisch systeem: het economisch systeem heeft tot
taak zorg te dragen voor voldoende inwendig-productieve arbeid". „Geestelijk
gedraineerde" arbeid voldoet niet aan de
eis tot inwendige productiviteit" (blz.
167) .
En de uitwendige productiviteit?
„Welke extra-kosten moeten aan de
,,geestelijke drainage" van de arbeid worden toegeschreven?" (blz. 169) .
Achtereenvolgens worden nu uitgen
werkt: onverschilligheid en daardoor slor
digheid; laag tempo; fouten in het product; de kosten van de sociale afdeling en
de „employee counsellors" en dergelijke;
verlies van arbeidsdagen en absenteisme,
onvrijwillig ziekteverzuim, door stakingen; de dreiging van gebrek aan technisch-geschoolde arbeidskrachten. Na wat
op deze wijze als extra-kosten van geestelijk-gedraineerde arbeid onder bedrijfseconomisch en maatschappelijk-economisch opzicht is vastgesteld, komen aan
de beurt r blz. 176 —: A. het evenwicht
tussen beschikbare bevredigingsmiddelen
enerzijds, en consumptieve koopkracht
anderzijds, en B. het evenwicht tussen
beschikbare bevredigingsmiddelen en behoeften. Kort worden de enorme economische schaden hier vastgesteld. Het
voortreffelijk voorafgaande doet hier --—

onredelijk waarschijnlijk --- naar meer en
dieper verlangen. Toegegeven, dat de
verwijzing naar het onderzoek van Dubreuil op dit buitengewoon belangrijke
gebied reeds veel vergoedt.
III
In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk V
— blz. 189-210 ^--, komt de auteur tot de
„herwaardering" van de „geestelijk gedraineerde arbeid" in de practijk van het
industriële leven. Hier is het ook, dat hij
de hooggeleerde inleider vér voorbijschiet.
Hier is het dat de schrijver zich tegen
de optimisten en fatalisten keert, dat hij
ten sterkste veroordeelt een „Kurieren am
Symptom", de pogingen om de gevolgen
weg te nemen, zonder dat de oorzaak
wordt geraakt.
De vragen, die in dit hoofdstuk gesteld
en bevestigd beantwoord worden zijn:
(blz. 194) „Zal het mogelijk zijn de
„geestelijk gedraineerde" arbeid weer een
menselijke inhoud te geven? En, waar de
industriële arbeid zo nauw met de techniek verbonden is, zal het economisch
mogelijk zijn een techniek te ontwerpen,
waarbij de „arbeid met machines" kan
overheersen en de „geestelijke drainage"
van de „gesplitste arbeid", het „bedienen" en het „controleren" van de machine zal verdwijnen?"
Hier zijn wij op het kruispunt van de
wetenschappelijke economie, deze in de
breedste zin, en dus de bedrijfseconomie
insluitend, genomen. Het „natuurnoodzakelijk ontwikkelingsproces" tegenover de
„vrije mens, die ontwerpt en richt op de
doeleinden, welke hij kiest".
„Taakverruiming"
blz. 200 ^--- wordt
dan het devies, dat de schrijver kiest. Hij
is daarbij in het goede gezelschap van de
„director of education" van de International Business Machines Corporation
van de Verenigde Staten, die met zijn
uitspraak lijnrecht ingaat tegen de oude
Amerikaanse overtuiging, dat arbeids
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splitsing of „job simplification" steeds en
in alle opzichten onverdeeld gunstige gevolgen heeft. Deze „director" heeft immers gezegd: . „De hoogste graad van
plezier in het werk kan alleen bereikt
worden, door voor de arbeider de mogelijkheid te scheppen in het werk zelf meer
bevrediging en voldoening te vinden. Dit
kan geschieden door hem verantwoordelijkheid te geven bij de organisatie van
zijn werk en de controle van de machine,
door aan zijn inzichten meer speelruimte
te laten en zijn suggesties ten aanzien van
verbeteringen aan te moedigen en te respecteren, en door hem zoveel mogelijk
behulpzaam te zijn bij zijn streven naar
efficiëncy en persoonlijke ontwikkeling in
de arbeid".
In den brede wordt dan die taakverruiming door Kuylaars uitgewerkt. Gebleken
is reeds, dat bij een technisch zeer ver
ontwikkeld productieproces die taakverruiming mogelijk is. Maar daarbij is
voorwaarde — en nu kom ik aan de
laatste regels van dit uitzonderlijk mooie
boek (blz. 210) „dat de leiders van de
bedrijven een juist begrip hebben van de
waarde van de arbeid voor de persoon
van de arbeider, en met grote vasthoudendheid gaan zoeken naar de voor hun
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bedrijf geëigende methoden om deze
waarde te verwerkelijken".
Doet het dan niet zonderling aan, als
Prof. Polak in de inleiding een schrijver
van dit kaliber meent te moeten voorhouden, dat „vol-automatisering betekent,
dat juist in de grote en middelgrote bedrijven, waar de „geestelijke drainage"
het sterkst optreedt, dit verschijnsel
„automatisch" zal gaan verdwijnen ....
omdat en voor zover de arbeiders zelve
uit deze bedrijven zullen gaan verdwijnen"? Eens aangenomen, dat die „volautomatisering" over vijftig en, mijnentwege, over vijf en twintig jaren een feit
zal zijn — moet dan maar in die periode
in die mensonwaardige toestanden door
de „geestelijke drainage" worden berust?
Hier speelt de „natuurnoodzakelijke ontwikkeling" de inleider ernstig parten en
blijft de „vrije bepaling van het ontwikkelingsproces", mits natuurlijk geordend
en georganiseerd, nationaal en internationaal, van Kuylaars — en gelukkig
zoveel andere economisten •— kaarsrecht
overeind staan.
Maar hoeveel beloften houdt een prestatie als dit boek over „Werk en Leven" toch wel in!
Prof. Dr J. A. Veraart

Economisten uit Centraal- Europa te Bad Ischl
Voor de zesde maal sinds de oorlog
vergaderde einde Augustus de „Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft fur
Oberósterreich" te Bad Ischl in het heerlijke Salzkammergut. Was de studieweek
in de aanvangsjaren hoofdzakelijk georienteerd op universiteitsstudenten en pas
afgestudeerden, thans is ze een nationaal
en inte rnationaal platform geworden waar
theoretici en practici actuele economische
problemen bespreken. Interessant vooral
is de openhartige en hoogstaande confrontatie der verschillende politieke richtingen en wereldbeschouwingen.
Dit jaar werd voor honderdën aanweleidende persoonlijkheden uit het
zigen

politieke leven zowel als uit arbeiders- en
ondernemersmilieu's het probleem van
de werkgelegenheid behandeld door
vooraanstaande economisten uit de Duits
sprekende landen. Uit de hoogstaande
referaten en de daaropvolgende discussies
willen wij voor onze lezers enkele gedachten groeperen rond drie punten: de
mens in de economische wetenschap, de
structuur van het economische leven, het
probleem van de werkgelegenheid.
Met Zwitserse vrijmoedigheid en nuchterheid eiste Prof. johr (St. Gallen) voor
zichzelf het recht op r en wees zijn vakgenoten op hun plicht dienaangaandé r
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zich te baseren op een bepaalde wereldbeschouwing. Daar elke economische
analyse uiteindelijk de grondslag wordt
voor een economische politiek, en elke
politiek doelgericht zijn moet, wordt het
tijd dat ook de economist tegenover verdwijnende en opkomende gemeenschapsvormen zijn houding bepaalt. Breed opgezette en diepgaande vóórstudies .-Grundlagenforschungen — hebben we
voorlopig meer dan genoeg; doelstudies
Zweckforschungen .-- hebben we echter te weinig! Eerst wanneer de economist zich eerlijk heeft bezonnen op de
algemeen menselijke waarden die in en
door het gemeenschappelijk economisch
handelen moeten worden gerealiseerd,
begint het „wetenschappelijk" afwegen
der verschillende mogelijkheden om deze
doeleinden te bereiken. Maar ook hier
dient men de arbeid niet van de arbeider
te scheiden; ook hier mag de vrijheid niet
louter formeel worden gezien (liberalisme) , noch op de gemeenschap worden
overgedragen (collectivisme) .
Hartstochtelijker nog maar even degelijk richtte Prof. Seraphim (Munster)
zich tegen de vooral in de Angelsaksische
landen heersende methodes der economische wetenschap. Statistiek en econometrie zijn onmisbaar, maar een „wiskundige" economie verliest haar eigenlijk object uit het oog, de economisch handelende mens zelf. De logisch schitterende
studies steunen al te dikwijls op te enge
praemissen: de „wetenschap" ontaardt tot
een waaier van mogelijkheden en vergeet
de ontleding van de werkelijkheid. Getallen aan elkaar rijgen, statistieken verwerken, logisch feilloze modellen opste llen
brengt ons niet tot de volledige economische werkelijkheid; de feitelijk geldende
economische motieven blootleggen, de
private en publieke machtsposities onthullen kan alleen een economische sociologie die de mens als mens en niet als
productiefactor behandelt.
De inleidingen van Prof. Jóhr en van
Prof. Seraphim werden op onverwachte

wijze aangevuld door de voordrachten
van Prof. Miiller-Armack (Keulen) over
sociale markteconomie, en van Prof.
Kautsky (Graz) over individuele en
maatschappelijke behoeften.
De vraag naar de vorm van het economisch leven is actueler dan ooit: in welk
kader moet de economische activiteit verlopen zo dat de gedeeltelijk tegengestelde
doeleinden, vrijheid en zekerheid, kunnen
verwezenlijkt worden? De geschiedenis
heeft ons geleerd dat we zowel het liberalisme van de XIXe eeuw als het collectivisme uit het Oosten van de hand moeten wijzen: met de eerste methode kan en
met de tweede methode mag het probleem
niet worden opgelost, zei Prof. Kautsky
gevat.
Een sociale markteconomie .--- waarin
de bestaanszekerheid niet meer doordirect ingrijpen van de Staat gewaarborgd wordt maar door een markteconomie die zich beweegt in een strak juridisch kader vond in Prof. MiillerArmack, gesteund door Prof. Jóhr en
Prof. Seraphim, een overtuigde maar niet
altijd overtuigende verdediger. Al te gemakkelijk werden de „ideële" voordelen
van het systeem uitgewerkt: de sociale
functie van de concurrentie, de bevrijding
van liberaal gekleurde machtsconcentraties en van het collectivisme, de samenwerking van arbeider en ondernemer, de
instrumentele waarde van de markteconomie om een menswaardig bestaan op te
bouwen op de grondslag van het in West
Europa historisch gegroeide waardensysteem. Overtuigender zou de analyse
geweest zijn indien ook de juridische aspecten en voorwaarden duidelijker in het
licht waren gesteld: wat betekent en wie
verdedigt in feite deze rechtscode; welke
rol heeft de „sterke" staat in een sociale
markteconomie?
De andere richting, consequente planeconomie, werd openhartig verdedigd
door Prof. Bayer (Innsbruck) en Prof.
Kautsky; de eerste op grond van econo-
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mische, de tweede op grond van sociologische overwegingen. Wil men de materiële vrijheid en de bestaanszekerheid van
de arbeidersmassa stabiliseren dan moet
men de inkomensstroom bestendigen en
de conjunctuurschommelingen afvlakken.
Een vrije markteconomie, al is ze dan
omgedoopt tot een sociale markteconomie, kan dit niet bewerkstelligen: telkens
weer voeren de ondernemers een kortzichtige politiek die hen brengt tot overinvesteringen en het spook van crisis
en werkeloosheid is weer daar! Historische factoren zoals het toenemen van de
gemiddelde leeftijd der bevolking en het
niet tegen te houden streven der arbeidersbeweging naar sociale zekerheid
dwingen ons de markteconomie zo te regelen dat we uiteindelijk bij een planeconomie terecht komen. In een breed
opgevatte historische studie meende Prof.
Kautsky om sociologische redenen de
markteconomie te moeten verwerpen:
door de ontvoogding van de koloniale
volkeren en de arbeiders zijn de twee
peilers weggevallen waarop de XIXe
eeuwse structuur rustte; anderzijds kan
een maatschappij die gebouwd is op
arbeidsethos, zich niet straffeloos veroorloven de vorming van arbeidsloos inkomen te bevorderen en te beschermen.
Kwamen de verdedigers van de sociale
markteconomie er niet toe op bevredigende wijze de zekerheid van inkomen en
arbeid te garanderen, de planeconomisten
hunnerzijds slaagden er niet in aan te
tonen hoe de vrijheid in hun systeem
uiteindelijk kan verzekerd blijven: zo
indrukwekkend hun kritiek op de vrije
markteconomie zo idealistisch vaag bleef
de schets van de komende structuur. Aan
beide zijden werd de philosophische achtergrond niet scherp genoeg uitgetekend
om tot een juiste discussie over de vrijheid in de gemeenschap te komen; de
economische analyse niet ver genoeg
doorgevoerd om geldende conclusies vast
te leggen; de juridische problematiek niet
klaar genoeg gesteld om de twee structu-
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ren op hun volle waarde te kunnen schatten.
Stelde Prof. Hoffmann (Munster) in
een weldadig optimisme het probleem van
de werkgelegenheid in het kader van de
Europese economische politiek, het lag
voor de hand dat hier vooral specifiek
Oostenrijkse vragen werden behandeld
die onze lezers wel niet onmiddellijk zullen interesseren. In het referaat van Prof.
Tautscher (Graz) trof ons de originele
analyse van het begrip „volledige tewerkstelling" (full employment) dat hij
niet alleen toepaste op de arbeid maar
uitbreidde tot de twee andere productiefactoren, grond en kapitaal. Hij wees op
de plicht van de overheid haar werkverschaffingspolitiek ook structureel te ordenen en regionaal te spreiden: een gedachte
die bij onze ondernemers en arbeiders
zeker gewaardeerd kan worden! Prof.
Kerschagl (Wenen) veroordeelde het al
te grote optimisme bij vele leerlingen van
de Engelse economist J. M. Keynes die
het probleem van de werkgelegenheid met
een geldpolitiek alleen willen oplossen:
ook op dit gebied moet men zich hoeden
het kwantitatieve element te overschatten,
meer en meer dient structureel en regionaal worden tewerk gegaan. Volledigheidshalve moesten we nog vermelden
dat de nestor der Oostenrijkse economische school, Prof. H. Mayer (Wenen) in
een academische voordracht zich zeer critisch toonde tegenover de methodologie
van Keynes in de behandeling en de ontleding van het probleem der werkeloosheid en der werkgelegenheid.
We zouden tekortkomen aan een plicht
van dankbaarheid ten opzichte van de
organisatoren als geen melding werd ge-

maakt van het feit dat in het kader van
deze economische studiedagen een ruime
plaats werd gegeven aan de cultuur: een
bezichtiging van Oostenrijkse barokke
bouwkunst en een bezoek aan de Salzburger Festspiele waren voor de deelne-
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mers een aangename verpozing! Een leerrijke tocht door het complex van de Verenigde Oostenrijkse Ijzer- en Staalfabrieken (de vroegere H. Goring-Werke) besloot deze interessante studieweek.
Wetenschapsmensen hebben er zich
bezonnen op hun verantwoordelijke taak,

practici vonden er nieuwe richtlijnen en
initiatieven, buitenlanders leerden er de
Oostenrijkse verhoudingen beter kennen
allen verlieten met heimwee deze leerrijke dagen, de heerlijke natuur en de
onovertroffen Oostenrijkse hoffelijkheid.
5. De Mey S.J.

Louis Lavelle (15 Juli 1883 .— 1 September 1951
Met Louis Lavelle is een denker heengegaan, die een grote invloed hee ft uitgeoefend op de ontwikkeling der hedendaagse Franse wijsbegeerte. In een tijd,
dat positivisme en sciëntisme aan de
Franse universiteiten de boventoon voerden, komt Lavelle op voor het recht en de
noodzaak der metaphysica. Zijn de termen metaphysica en ontologie (zijnsleer)
in de Middeleeuwen ongeveer synoniem,
in de moderne tijd gaan zij uit elkaar. De
term metaphysica duidt niet langer de
zijnsleer aan, doch de leer van de bovenzinnelijke werkelijkheden: God en de ziel.
Doch omdat deze leer niet meer in het
kader der ontologie wordt gezien, verliest zij haar grond en wordt van gebied
der rede tot gebied der verbeelding.
Daarmee vervalt zij aan de willekeur en
verliest de achting van de moderne wijsgeer. De ontologie anderzijds wordt tengevolge van dit verloop beperkt tot de
studie der waarneembare zijnden en vervalt daardoor aan het positivisme, dat
slechts het feit kent, en het sciëntisme,
dat enkel de natuurwetenschappelijke
methode aanvaardt.
In deze ontwikkeling kon Lavelle niet
berusten. Weliswaar hadden scholastieke
wijsgeren reeds lange tijd voor het goede
recht der metaphysica gepleit en voor de
onscheidbaarheid van metaphysica en ontologie, doch hun stem kon eerst verder
doordringen toen niet-scholastiek gevormde wijsgeren de ernst van het vraagstuk
wisten te onderkennen. Ongeveer tegelijkertijd komen verschillende philosophen
tot dit besef: in Duitsland Martin Heidegger, in Frankrijk Gabriel Marcel en

Louis Lavelle. Is er een gemeenschappelijk uitgangspunt, de werkwijze der drie
denkers is ' fundamenteel verschillend.
Voor alle drie is een zekere zijnservaring
beslissend. Lavelle verwerkt deze ervaring in een vorm, die meer dan bij de
beide andere genoemde denkers traditioneel en synthetisch is.
In de scholastieke wijsbegeerte is zelden sprake van een zijnservaring; het zijn
wordt er gezien als een begrip, zij het een
begrip van zeer bijzondere aard. Dit begrip staat in betrekking tot andere begrippen, kan grondslag en eindpunt zijn
van redeneringen. Lavelle beseft in 1916
plotseling de fundamentele betekenis van
het zijn, dat absoluut is. Daarmee kiest
hij stelling tegen de gangbare wijsbegeerte, die het zijn als een overbodige
abstractie beschouwde. Voor Lavelle is
het zijn niet abstract: het wordt ervaren.
In iedere menselijke handeling wordt het
zijn ervaren als grond van mijzelf en van
datgene, waar ik mij mee bezig houd.
Het zijn is de eenheid van subject en
object. Het is absoluut, want ik kan er
niet buiten treden: ik ben geborgen in het
zijn. Het verbindt mij met al het andere.
Het is de grond van de kosmos, zowel
van het stoffelijk als van het geestelijk
heelal. Binnen deze kosmische eènheid
ben ik.
Lavelle's vijfdelig hoofdwerk La Dialectique de l'éternel Present, waarvan het
vierde deel op verschijnen staat en het
vijfde vermoedelijk nog niet uitgewerkt
is, werkt deze gedachte van het aan mij
tegenwoordig-zijn van de kosmos uit.
Doch het blijft daar niet bij staan. In
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j.l., toont
van de
de moeilijkheden
moeilijkheden had, zijn
zijn definitieve
definitieve
overwinning
overwinning ervan.
Toen
dit artikel
artikel verscheen,
verscheen, kwam
kwam het
het
Toen dit
dat Lavelle
Lavelle nu
nu inderdaad
inderdaad de
de
ons
voor, dat
ons voor,
dat zijn
zijn
juiste
gevonden had,
had, doch
doch dat
juiste weg
weg gevonden
voorafgaande
niet geheel
geheel
voorafgaande werken
werken toch
toch niet
aan
vereenzelviging van
kos~
aan de
de vereenzelviging
van God
God en kosmos
licht van
van
mos ontkwamen.
ontkwamen.Nu,
Nu,inin het
het licht
Lavelle's
zien, dat
dat
Lavelle's dood,
dood, menen
menen wij
wij te
te zien,
weliswaar
uitdrukkingswijze van
La~
weliswaar de uitdrukkingswijze
van Lavelle
niet altijd
altijd even gelukkig
gelukkig geweest is,
is,
velle niet
doch
doch dat
dat zijn
zijn grondinspiratie
grondinspiratie van
van meet af
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aan
aan deze
deze vereenzelviging
vereenzelviging afwees.
afwees; Die
Die
grondinspiratie
hopen wij
wij in het
grondinspiratie hopen
het voorafvooraf~
gaande
gaande zuiverder
zuiverder dan
dan vroeger
vroegeruiteengezet
uiteengezet
te
Louis Lavelle
Lavelle was
was niets
niets
te hebben.
hebben. Aan Louis
ter wereld
wereld noch
noch in
in het
het eigen
eigen ik
ikvreema.
vreemamaar de gedachte
van de
de participatie
participatie van
van
gedachte van
al het
het contingente
contingente aan
aan het
het absolute
absolute Zijn
Zijn
doorlichtte zijn denken, zodat het
het harmoharmo~
nisch
nisch en
en synthetisch
synthetisch karakter
karakter van
van zijn
zijn
werk
van zijn
zijn
werk uit
uit de
deinnerlijkste
innerlijkste kern
kern van
wezen voortkwam.
voortkwam.
Lavelle
Lavelle heeft
heeft in
in zekere
zekere zin
zinvoltooid,
voltooid,
wat Bergson
Bergson begonnen
begonnen is.
is. Bij
Bij Bergson
Bergson
begint het verzet tegen
en
tegen het
het positivisme
positivisme en
worden
worden de grondlijnen
grondlijnen van een
een andere
andere
geesteshouding
geesteshouding aangegeven.
aangegeven. Lavelle,
Lavelle, die
die
in 1941
1941 Bergson's
Bergson's tweede
tweede opvolger
opvolger zou
worden aan het College de France, zettewordenahtClgFrnce,z
diens
werk voort,
voort, doch
doch met
met een
een geheel
geheel
diens werk
eigen
bij Lavelle
Lavelle van
van meet
meet
eigen accent.
accent. Er is bij
af aan
aan geen
geen spoor
spoor van
van vitalisme:
vitalisme: wat
wat zijn
zijn
denken beheerst
beheerstisis de
de geest.
Met zijn
zijn
denken
geest. Met
vriend
René Ie
le Senne
Senne sticht
sticht hij
hij een
een serie
serie
vriend René
van wijsgerige
wijsgerige uitgaven
uitgaven onder
onder de
de titel
titel
Philosophie
Philosophie de l'Esprit.
l'Esprit. De
Dephilosophie
philosophie
l' esprit was spoedig
spoedig meer
meer dan
daneen
eenserie
serie
de l'esprit
uitgaven: zij
zij werd
uitgaven:
werd een
een aansporing
aansporing tot
tot
wijsgerig denken,
wijsgerig
denken, die
die een
een vernieuwing
vernieuwing
Franse wijsbegeerte
wijsbegeerte teweeg
teweegbracht.
bracht.
in de
de Franse
Lavelle neemt
Lavelle
neemt het
het program
program van
van Sint
Sint
Augustinus weer
weer op.
op. Het komt
Augustinus
komt erop
erop aan
aan
te weten,
te
weten, wie God
God is
is en
en wie
wie ikzelf
ikzelf ben.
ben.
kan hier
hier inzicht
inzicht geven.
geven. In
In
Alleen de geest
geest kan
de verantwoording,
die hij
hij geeft
geeft van de
de
verantwoording, die
de
philosophie de l'esprit,
philosophie
l'esprit, schrijft
schrijft Lavelle:
Lavelle:
„Wij hebben
"Wij
hebben sinds lang niet
niet zonder
zonder verver~
wondering de verdenking
wondering
verdenking bemerkt,
bemerkt, waarwaar~
onder alle
alle pogingen
pogingen vallen,
vallen, die de
onder
de band
band
van het
het bewustzijn
bewustzijn met
met het
het absolute
absolute zijn
zijn
trachten te
te vinden
vinden ofwel het
trachten
het eigen
eigen innerinner~
lijk leven
leven trachten
trachten te
te verdiepen om het te
lijk
verlichten en
en te zuiveren"
verlichten
zuiveren" (La
(La philosophilos~
phie
fraiçaise, 1940)
1940)..
phie fraicaise,
Lavelle heeft in de jaren
de jongjong~
Lavelle
jaren vóór de
ste wereldoorlog
ste
wereldoorlog een
een grote
grotepopulariteit
populariteit
gekend in
in Frankrijk,
Frankrijk,toen
toen de
de geesten zich
gekend
afwendden van
van positivisme
positivisme en
en materiamateria~
afwendden
lisme en
en daar
daar bij
bij hem
hem een
een verantwoording
voor vonden tegelijk
voor
tegelijk met
met een zuivere spispi~

176

BOEKBESPREKING

rituele geesteshouding. Deze populariteit
heeft hij na de oorlog aan andere schrijvers verloren. Doch er ligt in Lavelle's
werk een blijvende aansporing tot bezinning en een fonds van gedachten, dat
voorlopig nog niet uitgeput is. Wie na
wil denken over de verhouding tussen
kosmos en persoon en van persoon en
kosmos tot God, kan aan Lavelle niet
voorbijgaan. Het is merkwaardig, dat zijn
denken hem zo dicht in de buurt bracht
van de scholastiek, zodat men hem --met meer reden nog dan Heidegger
een modern scholasticus zou kunnen noemen. De zin, die hij eens schreef: Plato,
Thomas en Descartes zijn onze tijdgenoten, was voor hem geen phrase, doch
levende werkelijkheid.
20 Juli vertrok Lavelle met zijn vrouw
naar zijn buitengoed te Parranquet, in
volle gezondheid en met het vaste voornemen, daar in de landelijke rust hard aan
zijn boeken te werken. Hij heeft volgens
dit voornemen gewerkt tot eind Augustus.
Toen werd hij getroffen door een acute
aanval van keeloedeem, die in enkele

uren tijds een einde aan zijn leven maakte, zijn vrouw en kinderen verbijsterd
achterlatend. In zekere zin echter is heel
dit leven een voorbereiding op de dood
geweest. Lavelle's laatste werk Quatre
Saints, dat enkele maanden geleden verscheen, was dit zeer in het bijzonder.
Maar in al zijn werken vindt men de
doodsgedachte. „Het is onmogelijk de
overweging van het leven te scheiden
van de overweging van de dood", luidt
de eerste zin van het hoofdstuk over de
dood in La conscience de soi van 1933.
Men kan Lavelle's werk dan ook karakteriseren als een voorbereiding tot de
dood, die als zodanig juist het leven
vindt. Mevrouw Lavelle karakteriseert in
haar brief, waarin zij ons Lavelle's overlijden mededeelt, haar echtgenoot in deze
zin: „Zijn schone ziel heeft ongetwijfeld
het zuivere licht gevonden, waarnaar hij
heel zijn leven heeft gestreefd". Er is ons
niets liever dan ons aan te sluiten bij
deze wens: Louis Lavelle ruste in vrede.
Bernard Delfgaauw

Boekbespreking
GODSDIENST

P. Silvester v an VEGHEL O.F.Cap.;
De liefde van het kruis. — Gooi

en Sticht, Hilversum, 1951, 672
pp. f 11 per deel. 1 deel f 12,90.
Idem: Het licht van het Kruis. Overwegingen over het geestelijk leven. — ibid. 1951, 667 pp.
Deze meditatieboeken vormen resp.
het derde en eerste deel van een
trilogie over het kruis. „Het licht van
het kruis" brengt ons algemene
overwegingen over het geestelijk
leven, „De kracht v an het kruis"
volgt het kerkelijk jaar, terwijl „De
liefde v an het kruis" ons het lijden
van Christus op de voet doet volgen.
De boekjes zijn met veel piëteit geschreven en getuigen van grote bele-

zenheid in de geestelijke schrijvers,
terwijl we door alles heen voelen de
francisca an se geest, zo nauw aan het
kruismysterie verw an t. „De liefde
van het kruis" is gefundeerd op de
H. Schrift en geeft een sobere uitwerking v an het Passieverhaal. Met
name in de Vastentijd zal deze „liefde
v an het kruis" voor velen een geeigend meditatieboek zijn.
J. de Rooy

Erzbisschof Georges GRENTE. Die
Herrlichkeit der Sakramente,
iibersetzt von Professor Dr. Johannes BRINKTRINE. -- Scháningh, Paderborn, 1951, 296 pp.,
D.M. 8.80.

BOEKBESPREKING
Mgr. Grente is in Frankrijk geen
onbekende. Niet alleen als Bisschop
en Theoloog, maar ook als lid van de
"Académie Française" geniet hij in
katholieke kringen met name groot
aanzien. Een van zijn bekende werken: "La Magnificence des Sacraments", is met dit boek in Duitse
vertaling verschenen. Het geeft een
prachtig inzicht in de sacramentenen genadeleer. Wie dit werk leest zal
de H. H. Sacramenten niet kunnen
zien als nietszeggende riten, maar als
ontmoetingen met God. Voor velen
die de franse taal niet machtig zijn
is veel schoons in deze goede vertaling toegankelijk geworden.
J. de Rooy
Prof. Dr M. BRAUNS, S.J. Christelijke
heldhaftigh~id
(Logosreeks nr 4). - Sheed & Ward,
Antwerpen, 1951, 76 pp., ing. Fr.
25, geb. Fr. 32.
Men weet wellicht dat de Uitgeverij Sheed & Wiard een nieuwe reeks
lanceert: "Logos", bedoeld om religieuze en wijsgerige problemen te behandelen, die op dit ogenblik belangrijk zijn en intellectuelen moeten interesseren. In het 4e nummer, Christelijke Heldhaftigheid, wordt uiteengezet hoe deze verschilt van de heidense doodsverachting; hoe ze staat
tegenover de burgerlijkheid, waaraan
onze cultuur ten onder dreigt te gaan
en die het probleem van de heldhaftigheid juist actueel maakt; hoe tenslotte de christelijke heldhaftigheid
een wezensaspect is van de godsdienst zelf.
Misschien was het ook goed geweest hierbij te wijzen op de hedendaagse verwording van de heldencultus in de aanbidding van de sportheld. Dit boekje zal veel goed doen
om de magistrale wijze waarop M.
Brauns zijn onderwerp beheerst, en
om de hem eigen woordenrijkdom,
waarin hij het neergeschreven heeft.
M. de Tollenaere
Paul COULET, S.J., L'Eglise et la
paix. Spes, Parijs, 1951, 221
221 pp., Fr. Fr. 300.
Na de uitspraken van Paus Pius
XII met betrekking tot sociale, nationale en internationale verstandhouding is het een haast vanzelfsprekende taak voor de Vastenpredikant
dit thema tot onderwerp van zijn
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onderricht te nemen. Al veronderstelt dit genre meer concrete beleving en feitenkennis dan in deze
reeks conferenties geboden wordt,
toch treffen zij door klaarheid van
uiteenzetting en degelijkheid van
doctrine.
P. R.
Christus, Hooksteen van het gezin.
Afl. 5 der 14e jaargang (1951)
!van Actio Catholica. 63 pp.
Actio CathoIica, dat onlangs een
extra nummer besteedde aan "Experimenten in de zielzorg (zie de Kroniek van het Aug.-Sept.-nummer van
KC.T. Streven onder "Beweging in
de zielzorg") geeft hier het komend
jaarprogramma der nederlandse K.A.
met drie heldere en fundamentele artikelen ter inleiding.
P. Sch.
Matthias LAROS, Die drei verlorearen Söbne und wir Heute? 3.
AufI. J. Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt a. M., 1951,
126 pp., DM. 4,20.
De drie zonen, waarover het gaat,
zijn, in stijgende volgorde van verlorenheid: de verloren zoon uit de parabel, zijn oudere broer, en tenslotte
buiten het kader van Jesus' verhaal
vallend, de zoon die zich in zijn verlorenheid zelf een definitief tehuis
wil bouwen. Aan elk van hen wordt
een hoofdstuk gewijd. Bij de eerste
twee wordt een psychologisch-beschouwende paraphrase van het
evangelie gegeven, waarin o.i. iets te
veel de geest en iets te weinig het
hart spreekt. Als type van de derde
verloren zoon wordt André Gide's
"Retour de I'enfant prodigue" aangehaald en van uit zijn "Dagboek"
nader belicht· daarnaast wordt, als
tweede vertegenwoordiger, de tragische figuur van Nietzsche, insgelijks
aan de hand van zijn geschriften,
geschetst. Bij elk hoofdstuk volgt
dan, helemaal in de geest van de
auteur van het "Evangelium hier
und heute" de directe vraag: und wir
heute? Het antwoord daarop, in deze
derde uitgave geheel omgewerkt, is
weliswaar specüiek op Duitse naoorlogs-toestanden afgestemd, maar
bevat een aantal moedige uitspraken
en echt-christelijke stellingnamen,
die zich zonder veel moeite ook op
onze na-oorlogse situatie laten toepassen.
L. Monden
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Abbé André COMBES : Die Heilandsliebe der Hl. Theresia von
Lisieux. — Paulusverlag, Freiburg in der Schweiz, 1951, 120
pp..
Dit boek, dat een vertaling is uit
het frans, wil de geschiedenis en opgang geven van de liefde der H. Theresia tot Christus. Uiteraard een
moeilijke opgave. Toch weet de
schrijver door met historische nauwgezetheid en eerbied de geschriften
der Heilige na te gaan ons steeds dieper in haar innerlijke wereld binnen
te voeren en ons te doen beleven hoe
het hart v an Sint Theresia werd veranderd. De trouw aan zijn opgave een
onopgesmukt inzicht te geven v an
haar „Heilandsliebe" blijkt alleen
reeds uit de titels der hoofdstukken
die grotendeels haar eigen woorden
zijn. Onder de vele werken over Theresia van Lisieux zeker niet de minste.
J. de Rooy
Léopold LEVAUX, Pensées et Maximes du Père Lebbe. --^ Editions
Universitaires, Parijs-Brussel,
1951, 119 pp., Fr. 39.
Drie jaar geleden leerde Léopold
Levaux het bewogen leven v an Pater Lebbe — de grote apostel-figuur
die zo radikaal nieuwe wegen in het
missioneringswerk opging — in zijn
rijke verscheidenheid kennen. Nu
bundelde hij uit de brieven en geschriften van de pater de meest karakteristieke uitspraken. Al wie deze figuur benaderde of haar leerde
apprecieren zal hier nogmaals de overtuigde kl ank van die heldere stem
en het rake oordeel van dit scherp
verstand kunnen beluisteren.
R.H.
John GERARD. The Autobiography
of an Elizabethan. Translated
from the Latin by Philip Caraman. With an Introduction by
Graham Greene. — Longmans,
Green and Co. London, 1951, 287
pp., 18 sh.
John Gerard werd in 1564 geboren
en was dus een tijdgenoot van Shakespeare. Hij studeerde in Oxford maar
omwille van zijn geloof voltooide hij
zijn studie op het vasteland, in Reims
en Parijs. Nadat zijn eerste poging
om vanuit Engel and Rome te berei-

.

ken was uitgelopen op arrestatie en
een verblijf in de gevangenis, had hij
later meer succes, en begon en beeindigde zijn priesterstudie, aan het
Engelse College in Rome. Na zijn
priesterwijding werd hij in 1588 in de
Sociëteit v an Jesus opgenomen om
het jaar daarop naar de Engelse missie te worden gezonden. Gedurende
achttien jaren werkte hij in Engeland en leidde het typische leven v an
de priester in die dagen: vermomd
trekt hij van het ene vertrouwde
adres naar het andere, verdwijnt
plotseling wanneer zijn vervolgers
hem op het spoor zijn; brengt dagen
achtereen soms door in de geniaal
geconstrueerde schuilplaatsen, allen
knap vakwerk v an ,little John', de
zalige Broeder Nicholas Owen: belandt in verschillende gevangenissen
van London waar hij retraites geeft;
hij ontsnapt uit de Tower, maar niet
dan na meerdere malen kennis gemaakt te hebben met de afgrijselijke
pijnigingen in zw ang om een bekentenis los te krijgen. Het enige, wat
aan dit priesterleven ontbreekt is
eigenlijk de galg: en father Gerard
klaagt zelf steeds, dat hij deze genade
niet waardig was. In 1606 werd het
leven in Engel and ondragelijk omdat
de jacht op hem geen moment verflauwde. In het gevolg v an de Spaanse ambassadeur wist hij naar het
vasteland te ontsnappen. Hij werd
niet meer teruggezonden maar belast met de leiding en vorming v an
toekomstige Engelse priesters in
Leuven, Luik en Gent.
De laatste tien jaar v an zijn leven
bracht hij in Rome door als geestelijke leidsman van het Engelse College.
Hier stierf hij in 1637.
Op verzoek van zijn Overste
schreef hij een verslag v an zijn ervaringen in Engeland, waarvan een
Engelse vertaling in dit boek wordt
gegeven.
De stortvloed van fictie heeft mogelijk de mens van vandaag afgestompt
voor de werkelijkheid zoals deze
in alle hardheid en wreedheid in het
leven van sommige mensen naar voren treedt. Is dit niet het geval, dan
is er geen reden waarom dit boek
niet alle romans en detective- en
moordverhalen zou overtreffen als 'n
best-seller. John Gerard's verhaal is
simpel, ongekunsteld, recht door zee,
en zonder literaire pretenties ge-
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schreven. Maar dit geeft het verhaal
een hechtheid v an structuur en een
pezigheid van dictie die de lezer meeslepen en menige passage als bijv.
de landing in Engeland, de ervarin• gen bij de tortuur, het verblijf in
schuilplaatsen onvergetelijk maken.
John Gerard's ervaringen verschillen
niet veel van die van welke martelaar ook uit die tijd en dit geeft, menen wij, dit boek een bijzondere wijding en vult de lezer met diepe eerbied voor deze Engelse priesters. Bizonder waardevol is bovendien deze
autobiographie omdat het hier verhaalde leven zich afspeelt tegen een
achtergrond, waarover men in de geschiedenisboeken en monographieën
over die tijd weinig leest. Geen theoretische uiteenzetting v an een tot
ondergang gedoemd katholicisme bevat dit boek; hier sta an voor ons
priesters en leken, mannen en vrouwen, katholieken en hun verraders,
de achtervolgers, pijnigers en beulen
naast de helden die alles, hun leven
niet uitgesloten, voor de Kerk en hun
land over hadden, en al deze Elizabethans tonen dat de eeuw v an Elizabeth meer was d an Cecil, Drake en
Shakespeare, politiek en macht ter
zee en het toneel met zijn weergaloos
mooie stukken. Allerminst is hiermede gezegd dat dit boek voo rnamelijk
van interesse zou zijn voor de historicus of voor de Engelsm an. Zoals de
bekeerling-romanschrijver Graham
Greene in zijn voorwoord opmerkt,
het pakkende verhaal v an father Gerard leest men als een contemporain
document; en onwillekeurig komt
het bij de lezer op dat er niets nieuws
onder de zon is, ook niet op het gebied van geloofsvervolgingen, van bekentenis-afpersen en pijnigen.
De vertaling is even levendig als
het verhaal zelf, en v an een wonderlijke vlotheid. Trouwens de gehele
uitgave bereikt een uitzonderlijk
hoog peil. De vertaler is er, dank zij
veel werk in archieven en onuitgegeven documenten, in geslaagd om vele
referenties van John Gerard naar
personen en plaatsen — en hiermede
moest deze uiterst voorzichtig zijn
om niets en niemand in moeilijkheden te brengen — te verduidelijken. Deze streng verantwoorde aantekeningen vormen een pracht aanvulling op het eigenlijke verhaal.
Niet meer dan plicht is hier een
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woord van dankbaarheid, dat dit
boek in deze pakkende vorm toegankelijk is gemaakt voor een geslacht
dat, wie weet hoe spoedig, het geloof
en de kracht en het Godsvertrouwen
nodig heeft van de held van dit verhaal, van diens vele weldoeners ook,
die door het aanbieden van een
schuilplaats in hun huis zich blootstelden aan het risico v an een veroordeling en zelfs van de galg. Dit
is de reden ook waarom wij door een
ietwat uitvoeriger bespreking bizondere aandacht willen vestigen op
deze uitgave.
W. Peters
A. v. LEEUWEN, Mijn kleine weg.
— 's Hertogenbosch, Geert Groote Genootschap, n. 658, 1950. 29
pp..
De zoon van een Ned. Hervormd
predikant vindt zijn weg naar de
Moederkerk en schrijft hierover, gelijk hij het zelf naar waarheid uitdrukt, eerder een meditatie d an een
geschiedenis. Zijn weg is de „kleine
weg" van het geestelijk kindschap,
en zijn meditatie is een simpele en
leerzame reflexie daarop.
P. Sch.
Fritz DYCKMANS, Kevelaer. Das
Marienheiligtum am Niederrhein. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1951, 80 pp., 12 foto's.
Nu de recente dogmaverklaring
Maria voor onze tijd als „die Korrektur seiner Lebensauffassung" (blz.
3) voorstelt, wil dit boekje een beschrijving en geschiedenis geven van
een harer bekende heiligdommen. De
oude werken over Kevelaer zijn niet
makkelijk meer te krijgen, waarom
dit beknopte en fraai verluchte boekje aangewezen is voor wie in het heiligdom belang stelt.
P. Sch.
Dom Hubert van ZELLER, We ring
while there's voice left. — Sheed
and Ward, Londen, 1951, 198 pp.,
sh. 8/6.
Te veel devotie, te weinig geestelijk leven: dit is ongeveer de diagnose van de auteur, en in zijn boeken
wil hij reageren tegen deze kwaal.
Dit werkje bevat weer een vijftigtal
opstellen over de meest verscheiden
aspecten van het inwendig leven.
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nooit de drijfkracht kon worden voor
een massabeweging: daartoe moest
het Russisch Marxisme worden en
elders de gedaante aannemen v an socialisme, sociaal-democratie enz.
T.o.v. het Russische Communisme
echter, zo menen wij, brengt dit werk
ons werkelijk op weg om het te verstaan. Het doet ons begrijpen dat wij
de figuren in onze huidige wereld als
Gromyko, de Communistische partijfunctionaris, de door Moskou uitgezonden propagandisten, au serieu
moeten nemen, d.w.z. hen niet klakkeloos met een zedelijk oordeel vonnissen, maar hen verstaan als strijders voor hun idealen, en daardoor
als .... een appèl a an ons Westers
geweten.
Daarom is dit boek, vooral het 3e en
4e deel, lezing en overweging volop
waard.
H. Hoefnagels
Prof. Dr Edgar DE BRUYNE, Geschiedenis van de aesthetica. De
Renaissance (Philosophische Bibliotheek) . — N.V. StandaardBoekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1951, 316 pp.
Om alle vergissing omtrent dit
jongste werk van Prof. De Bruyne te
voorkomen, wijzen we de lezer er op,
dat hij hier niet, eens te meer, een
geschiedenis van de Renaiss ancekunst zal vinden — zoals er reeds
genoeg bestaan -- maar wel iets heel
nieuws, nl. een studie over de ontwikkeling v an de begrippen „kunst"
en „schoonheid" in de Renaiss ancetijd, zoals die uit de geschreven
bronnen kan worden opgemaakt. In
die zin is deze originele Gesehiedenis van de Aestetica een voortzetting
v an Prof. De Bruyne's meesterlijke
Etudes d'Esthétique médiévale, ofschoon deze Geschiedenis een meer
uitgesproken synthetisch karakter
draagt dan de meer analytisch en
monographisch opgevatte Etudes.
Behalve meerdere bel angrijke resultaten heeft deze conceptie nog het
grote voordeel, dat ze ons, samen
met de ontwikkeling van de meer
objectieve aesthetische begrippen,
ook nog een ontwikkeling k an schetsen van de subjectieve smaak in een
aesthetisch uiterst vruchtbare periode der geschiedenis. Niet alleen is
dit zeer interess ant op zichzelf, maar
het biedt ook aan de theoretische

181

aesthetica — die toch altijd enigszins gevaar loopt zich in bepaalde
theorieën vast te zetten — een welkome kans om haar blik te verruimen door rekening te houden met
een veel rijker historische verscheidenheid inzake aesthetische beleving.
De zeer overvloedige en gevarieerde stof, die in dit boek behandeld
wordt, is in drie grote delen ondergebracht: De Renaissance: de nieuwe opvatting over de mens „geen
vervanging van de christelijke opvatting door de heidense, maar veel
meer een verschuiving, binnen het
Christendom, v an het monarchisme
naar het lekenideaal" (p. 34) — de
nieuwe ideeën over liefde, schoonheid
en gracie (Ficino en het Ficinisme) ,
de theorieën over schilderkunst en
beeldhouwkunst en de strijd om de
prioriteit v an de ene tegenover de
andere (Alberti, da Vinci, MichelAngelo) ; De tijd der Barokke Kunst:
de poetica's aanvankelijk onder de
allesbeheersende invloed v an Aristoteles, het maniërisme (Vasari) en de
muzikale aesthetiek (de aesthetiek
der polyphonie en de reactie van het
einde der XVIe eeuw) ; tenslotte De
Renaissan ce buiten Italië, waarbij
natuurlijk ook aan de Nederlanden,
met het onovertroffen Schilderboek
van Karel van Mander, alle aandacht
wordt besteed.
L. Vander Kerken
Dr J. HELBIG en R. van Steenberghe De Dourmont: De Glasschilderkunst in België. II Repertorium en Documenten. — Mart.
Nijhoff, Den Haag; De Sikkel,
Antwerpen, 1951, 108 pp. Illustr.
(75) XXV pp. f 29,10.
Dit boek is de voortzetting en voltooiing van het twee-delig werk
over de glasschilderkunst in België.
Dit deel geeft vooral een repertorium en documenten. Men kan hier
lezen, waar de schone ramen te vinden waren, of nog te zien zijn, de
onderwerpen die werden afgebeeld,
de kunstenaars, de data van uitvoering, de schenkers, verdere literatuur
over het onderwerp, enz.
Wanneer men dit werk heeft geconsulteerd, is men uitstekend ingelicht over het glasraam waarvoor
men belangstelling heeft. V an zeer
vele kunstwerken wordt bovendien
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een goede afbeelding gegeven, zodat
dit boek ook aesthetisch voldoet.
Dit is wel het st an daardwerk over
de glasschilderkunst in België.
C. de Groot
Renato TORNIAI. La Dauza Sacra.
uitgave : Edizioni Paoline, Roma, 1951, 457 pp., 140 illustr-

=

Over de historische ontwikkeling
en geestelijke achtergrond v an de
d an s vertelt ons Torniai in een rijk
gedocumenteerd en geïllustreerd
boek. Hij heeft ongetwijfeld vele jaren v an studie gewijd a an dit onderwerp, zodat hij met grote kennis van
zaken over zijn thema k an spreken.
De schrijver laat duidelijk zien,
hoe de d an s innig met de religie samenhangt; ook hier blijkt weer, dat
religieus gevoel en aesthetisch ervaren niet licht te scheiden zijn. Hij
overziet zijn uitgebreide stof uitstekend, en geeft aldus een voortreffelijk synthetisch overzicht v an zijn
uiterst interessant onderwerp. Na 'n
grondige, maar toch aantrekkelijke
behandeling v an zijn materie, komt
hij tot een eigen aesthetica v an de
d an s, die zeer waardevolle opmerkingen bevat. Dit boek is een belangrijke
bijdrage voor de studie v an de aesthetica. Bovendien kan het ook goede
diensten bewijzen a an allen, die zich
theoretisch of practisch bezighouden
met het klassiek toneel, reid an sen,
enz. De uitgave is zeer goed verzorgd; de tekst is fraai gedrukt, en
het platenmateriaal is zeer voldoende.
C. de Groot
Ferdin an d VERNOCKE, Het eiland
!Antilia. Verzen over de zee. —
Lannoo, Tielt, 1951, 90 pp., Fr.
78.
In de eenzaamheid der jaren 1944'49 schreef Vernocke deze verzen, die
alle de zee bezingen, zij, „zuster van
zijn ziel, zijn waar tehuis......". Oude
sagen, verhalen van legendarische
vloothelden en conquistadores waren
hem als geschenken van en herinneringen aan die beminde afwezige. Hij
heeft ze vol liefde herdacht tot ze
kleinoden werden vol parelmoer,
smaragd en safier, vol alliteraties en
het ietwat kokette dat speelt in elke
nostalgie.
Aldus werd het, uit velerlei stof,
een grote veelkleurige hymne aan de
zee. Niet in de stoere mannentaal,

die we v an de auteur gewoon waren,
maar als in de bekoring van het
woord, dat hij ging beminnen uit
heimwee naar de daad. Er is iets
speels vaak in het vers dat gekunsteld aandoet en, in de kortere verzen, als vrouwelijk onbeheerst. De
ke rn echter en het zwaartepunt van
de bundel vinden we in de gedichten
--1 vooral in het begin van het boek
-- waarin de zee zelf symbool wordt
v an de diepste levensdr an g waaruit
alle heimwee groeit. Talrijk zijn deze
gedichten niet, maar ze zijn zuiver
en rijk, zowel aan schoonheid als aan
menselijkheid.
Het eiland Antilla, dit „mild en
maagdelijk l an d", „waar zuivere dagen duren", Sint Brandaen, die om
het eiland der Zaligen te vinden zijn
stormende hellevaart doorworstelt,
Icarius, die na zijn sprong naar de
zon in het ziedende schuim stort, zijn
polen waarheen een leven zich richt.
De bekoorlijkheid in de vormbeheersing (meestal zijn het sonnetten) , is
hier een echte aanwinst, die ons gedichten schenkt van een klassieke
schoonheid als b.v. „Antilla".
De bundel werd door de auteur zelf
met passende vignetten versierd.
K. Heireman
ALBE, Kersthallel. -- Heidel an d,
Hasselt, 1950, 30 pp., Fr. 55.
De dertien gedichten van deze plaquette, waarvan sommige reeds vroeger werden gepubliceerd, vormen een
geheel rond het Kerstgebeuren. Niet
zozeer door hun vorm krijgen zij deze
eenheid, als wel door de inhoud en de
aard zelf der inspiratie.
De vorm immers is zeer verscheiden: gaande v an de kortgesnoeide,
gebonden en potentieel geladen gedichten van het begin tot het breed
vloeiende vers, en zelfs tot het prozagedicht, weerspiegelt hij enigszins
de modaliteiten waarin Albe zich tot
hiertoe wist uit te drukken.
De rijkdom echter v an deze verzen
blijft geankerd in de symboliek waarmee ze geladen zijn. Steeds beschouwend v an aard, kringen ze om het
mysterie in dit grootse heilsgebeuren.
Al heeft dit ook een universele betekenis, toch beweegt zich de dichter
artistiek gezien in een ten volle eigen
wereld.
Hier en daar bespeuren we wel een
voorkeur voor het kostbare, pretieuze
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woord en dit wordt ook wel eens een
schuilmiddel, maar de auteur spreekt
in eigen beelden en in eigen taal en
weet er zich weer zo in terug te trekken dat hij noch zichzelf noch het beschouwde mysterie verraadt. Zodat
ook mysterie en beschouwing hier tot
een rustige eenheid kwamen.
K. Heireman
Robert Julian STONOR O.S.B. Stonor. A catholic Sanctuary in the
Chilterns from the fifth century
till to-day. — R. H. Johns Ltd.,
Newport, 1951, 400 pp., 21 sh.
Stonor is een uitgebreid l andgoed
niet zo ver van Oxford. Zijn geschiedenis, ten nauwste verbonden met de
familie van dezelfde naam, geeft
reden tot gerechtvaardigde trots. Het
is eerbied voor zijn vaderen, waaronder meerderen die hun trouw aan
de Kerk met de dood hebben bekocht,
die Dom Stonor er toe bracht om in
dit leesbare boek te vertellen wat er
zich in en om dit stuk van het graafschap Oxford heeft afgespeeld. Het
is bijna onvermijdelijk dat een derge-
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lijk boek iets weg heeft van een familiealbum: maar het is voor niet
familie-leden gezellig om dit album
door te bladeren. Het is allemaal
smakelijk verteld; nergens ontaardt
het in een opsomming van ouders en
kinderen en het opstellen van stambomen. Het is geen geringe verdienste dat bijna alle Stonor's in weinige
woorden levendig worden getekend.
W. Peters
Dr G. DEGROOTE, Blijde inkomst.
Vier Vlaams-Bourgondische gedichten (Klassieke Galerij nr.
59) . — De Nederl andsche Boekhandel, Antwerpen, 1950,
XXXVIII — 20 pp., ing. Fr. 25.
Dit zijn vier gedichten ter nagedachtenis v an Margaretha v an Oostenrijk en van Philips van Bourgondië, voor het eerst hier in een betrouwbare vorm gepubliceerd. Deze
rhetorikale verzen bezitten wel meer
historische dan literaire waarde,
maar een publicatie als deze hebben
ze beslist verdiend.
J. Noë

WETENSCHAP
Dr. A. J. M. WANDERS, In het rijk

van zon en sterren. 52 figuren en
44 afbeeldingen buiten de tekst.
Derde herziene en sterk uitgebreide druk. — Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1950. Prijs f 7.90.
Goede wijn behoeft geen krans. Een
sterrekundig werk, geschreven door
Dr. Wanders, behoeft eigenlijk geen
aanbeveling meer. Men vindt hier dezelfde eigenschappen terug, die zijn
boeken over De planeten en hun raadsels en Op ontdekking in het maanland zo a an trekkelijk maken: een le-

vendige en klare stijl, in de causerietoon, zonder ooit banaal te worden.
Weliswaar bieden de diepten v an het
wereldruim a an zijn speels vernuft
niet zovéél a anleiding tot humoristische anecdoten, als in het knusse
huishouden van het zonnestelsel,
maar ook hier ontbreken niet verrassende en originele zetten.
In zijn voorwoord tot de eerste editie v an 1930 geeft de schrijver te kennen, dat er vanwege de uitgebreidheid v an het onderwerp geen sprake
kon zijn van volledigheid, weshalve

hij zich wijselijk beperkte tot een aantal afgeronde hoofdstukken, die zo
goed mogelijk het gehele terrein van
astronomisch onderzoek bestrijken.
Reeds in 1941 verscheen een tweede,
betrekkelijk weinig gewijzigde druk.
Maar in de negen daarop volgende
jaren heeft de schrijver, ondanks de
ongunst der tijden, zich volkomen op

de hoogte gehouden v an de feiten en
ontdekkingen van de eerste rang, die
intussen hebben plaats gevonden. Zó
de voltooiing v an de reuzenteleskoop
van Mount Palomar, waaraan een
hoogst spannend hoofdstuk v an 32
bladzijden is gewijd, en waarin de
„griezelijke" nauwkeurigheid wordt
beschreven, waarmee alles is afgewerkt. Merkwaardig is de opmerking,
dat de gehele Philips-sterrewacht te
Eindhoven toevallig v an dezelfde afmetingen is als alleen de kijkerbuis
v an de Hale-kijker! „Men stelle zich
voor dat ronde en slanke gebouwtje
maar eventjes „hangen in de lucht!"
Verder vermelden wij de nieuwe opvatting omtrent de zonne-corona, de
opzienbarende vondst van radiogolven door de zon uitgezonden, de ont-
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N. G.
G. Visser. H. P. Leopold
Leopold N.V.,
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1951, 396
396 pp., ff 13.90.
13.90.
Een vlot leesbaar
lEen
leesbaar boek
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experimenteel-wetenschappesante experimenteel-wetenschappelijk
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De ontontlijk gefundeerde
gegevens. De
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onder de
de indruk
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de sociale
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Een
delijk
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die de mensen vV8Jl
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socio-biologische zie
zienswijze
ns wijze toch
als een
een tekort.
tekort.
,Bovendien
zijn formuleringen
formuleringen als
als
Bovendien zijn
op blz. 13: „Strijd
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de
betekenis moet
gezien worden
worden vV8Jl
betekenis
moet gezien
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de religieuse
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Sade
die dit Sacrament ook
nog aa8Jl
de deelnedeelnecrament
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an de
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schenkt. In het
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verre verleden
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nam dikwijls
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voelde er tegen
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1. Cor.
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t.a.v. exotische en
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te
inheemse narcotica
narcotica en stimul
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H. v.
v. Deinse
H.

Prof.
G. H.
H. L.
L. ZEEGERS,
ZEEGERS, Prof.
Prof. Dr
Dr
Prof. G.
A. OLDENDORFF,
iA.
OLDENDORFF, Prof.
W.
Prof. Dr W.
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Drs J.J.Godefroy,
Godefroy,
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(Publicatie
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van het
het Katholiek
Katholiek Sociaal-KerSociaal-Kervan
kelijk
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pp.
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R. K.
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de
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H. v.
v. Deinse
Deinse
H.

Karte.
Eduard IMHOF:
IMHOF: Gelånde
GeläJnde und Karoo.
Rentsch, ErlenErlenGeil1.
- Eugen Rentsch,
Geill. —
bach, Zürich, 1950,
1950, 255
255 pp., Fr.
22.22.-Velen,
een vacantiereis
vacantiereis maken,
maken,
Velen, die
die een
sluiten
bij een of
of ander
ander gegesluiten zich
zich aan bij

185

zelschap
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an de instructie v
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als ze
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keuze der
der wegen,
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schikt voor
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ders
fotografen, geografen
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de aarde.
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Het
is geen
geen boek
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laatste
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doel
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voorbereid de
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gen in te
te gaan.
gaan.
gen
Gerver
J. Gerver
G.
J. A.
A.MULDER.
MULDER. Handboek
Handboek der
der
G. J.
Geografie Deel
Deel Il.
II. Geïll.
Geografie
Gem. —
- de
de
J. J.
J. Tijl,
Tijl, Zwolle,
Zwolle, 1951,
1951, 430
430
Erven J.
pp.,
19,50.
pp., f 19,50.
Dit 2e
2e deel
deel van
van het
hetbekende
bekende handhandboek
bevat hoofdstukken
hoofdstukken over
over biobioboek bevat
geografie (Dr
(Dr H.
H. Hoogenraad),
Hoogenraad), pl
planan
tensociologie (Dr M. Adriani en Ir. J.-tensocilg(DrM.AdaneIJ
Vlieger), anthropologie
anthropologie (Prof.
(Prof. Dr
Dr A.
A.
Vlieger),
Broek),voorgeschiedenis
voorgeschiedenis van
van
v.
d. Broek),
v. d.
Nederland
(Dr C.
C. Hijszeler),
Hijszeler), occupaoccupaNederl
an d (Dr
tie v
van
het landschap
landschap (G.
(G. Mulder),
Mulder),
tie
an het
plaatsnamen
(H. Moerman)
Moerman) , dialecdialecplaatsnamen (H.
(Dr A.
A. Weijnen),
WiElijnen), demografie
demografie (G.
(G.
ten (Dr
Mulder).
Mulder) .
Deze vele
vele hoofdstukken
hoofdstukken getuigen
getuigen
Deze
van
een grote
grote variatie
variatie der
deronderweronderwerv an een
pen in dit
dit deel.
deel. Recensent
Recensent heeft
heeft niet
niet
pen
pretentie over
over alle
alleproblemen,
problemen, die
die
de pretentie
hier
aangesneden worden,
worden, zijn
zijn eigen
eigen
hier aangesneden
zienswijze te hebben.
hebben. Wel
Wel wordt
wordt duiduizienswijze
delijk,
grootse werk,
werk, dat
dat handhanddelijk, dat dit grootse
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boek der geografie heet, ook misschien voor biologen, taalkundigen en
historici van betekenis kan zijn; het
lijkt mij in ieder geval, dat men voor
het schrijven van de bovenstaande tamelijk ver uiteenlopende onderwerpen
zeer geschikte vakkundigen heeft
weten te vinden.
Het derde deel, dat binnenkort moet
uitkomen, belooft ook voor de geografen bijzonder interessant te zijn.
J. Gerver
Prof. Dr B. G. ESCHER. Grondslagen der algemene geologie. Geïll., Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1951, 442 pp., f 16,50.
De belangstelling voor de geologie
is - gezien de vele populaire werkjes, die op dit gebied verschijnen
--t sterk groeiend; zelfs keienboeken
blijken aftrek te vinden. Wie wat
dieper wil zoeken en er niet tegen
opziet om ook moeilijke problemen
te ontmoeten, kan beslist niet buiten
dit standaardwerk van Prof. Escher,
tenzij hij een boek in een vreemde
taal prefereert, maar dan nog zal
hij moeite hebben daaronder een zo
hoogstaand werk te vinden, als het
hier aangekondigde.
Het heeft geen zin hier de rijke
inhoud weer te geven; wie van geologie niets weet, beginne eerst met
eenvoudiger werkjes; de meer ingewijden zullen zeker niet aarzelen zich
dit kostbare boek aan te schaffen.
Deze 8e druk verschilt weinig van
de voorgaande, maar deze is dan ook
zo grondig herzien, dat alle oudere
drukken in velerlei opzicht verouderd
zijn.
J. Gerver
Dr C. J. M. de KLERK C.s.s.R., Culitus en Ritueel van het orthodoxe
Hinduisme in Suriname - Urbi
'et Orbi, Amsterdam, 1951, 292
pp..
Dat de literatuur over het Hinduisme, ondanks zijn indrukwekkende
omvang, nog steeds, volgens de uitdrukking van Hofinger, in een "cosmische periode" verkeert, bleek weer
eens te meer toen voor de missionering in Suriname vastomlijnde ken-

nis nodig bleek van het zieleleven der
aldaar verblijvende Hindoes. In al de
publicaties en speculaties over het
Indische denken als objectivering en
factor in de groei van het Hinduisme
als godsdienst en wijsgerig systeem,
bleek er nauwelijks of geen plaats
ingeruimd voor de kennis van de
concrete, typische religieuse persoonlijkheid der aanhangers. Voor de missionaris die overeenkomstig de richtlijnen van Rome moet weten wat hij
van de aanwezige religiositeit der te
missioneren bevolkingsgroepen moet
afschaffen, vervangen of benutten is
dergelijke kennis onmisbaar. In deze
lacune voorzag S. door een vakkundige opsomming en commentariering
van de heden in gebruik zijnde gebeden, ceremonies, wijdingsformules
enz. onder de Hindoebevolking van
Suriname. Deze studie van het onvervalste Hinduisme is bovendien zo
opgezet dat ze mede een waardevolle
bijdrage is voor de kennis van haar
moederlands territorium. Kortom een
praestatie die Dr' de Klerk zowel als
orientalist en tevens als missionaris
siert.
J. Bakker - Bara (Java)
Classifioo.tion décimale universelle.
2.: Beligion-Théologie (Fédération Internationale de Documentation, Publication no. 251). - Editiones Mundaneum S.C., Brussel, 1951, 79 pp., Fr. 80.
De decimale classificatie werd uitgedacht en opgezet om het gebruik
van alle materiaal dienstig bij intellectuele arbeid te vergemakkelijken.
Ontzaglijk veel tijd en inspanning zou
uitgespaard worden als de grote bibliotheken, repertoria, bibliographieën deze clasificatie zo maar ineens
wilden overnemen. Oude bibliotheken,
uitgebreide repertoria die over tientallen jaren lopen enz. zitten echter zo vast in hun routine dat ze daar
haast niet uit kunnen komen. In kleinere bibliotheken, voor een persoonlijk aan te leggen bibliographie e.d.
kan dit systeem intussen wel met
vrucht toegepast worden.
E.V.

GESCHIEDENIS
Jan ROMEIN, Tussen vrees en vrijheid, Vijftien historische verhan-

delingen. - Em. Querido, Amsterdam 1950, 398 pp., f 8,90.
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an deld onderwerp
discussie zeer nuttig
nuttig zou
zou zijn.
zijn. In
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draaien:: het
het
cussies
apriori van zijn
zijn marxistische
marxistische wereldwereldapriori
beschouwing, of
zoals wij
wij hier
hier gecigecibeschouwing,
of zoals
teerd lezen: prof.
prof. Romein
Romein „als
"als ververtegenwoordiger vvan
het linkse
linkse onkeronkeran het
kelijk
van
Nederland"
(299).. Dit
an d" (299)
kelijk deel v
an Nederl
weliswaar volgens
volgens de
de S.
S. een
een terrein
terrein
is weliswaar
waar
waar „veel
"veel te
te twisten,
twisten, maar
maar weinig
weinig
redeneren valt"
valt" (109)
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strijd.
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G.CASTELLA,
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enduidelijke
duidelijke
beschrijving v
beschrijving
van
dewerkzaamheid
werkzaamheid
an de
der
pausen van
van de
deContra-ReformaContra-Reformader pausen
tie vanaf
vanaf Pius
Pius IV
IV tot
totGregorius
Gregorius XV
XV
(1559-1623).
ook
(1559-1623) . Slordigheden
Slordigheden zijn
zijn ook
in deze
deze aflevering
aflevering niet
nietvoorkomen.
voorkomen.
in
Op
van
een edict
edict
Op blz.
blz. 229
229 is er sprake v
an een
v an „Econee";
van
"Econen"; op
op blz.
blz. 230
230 wordt
wordt een
een
godsdienstgesprek te Parijs gehouden,
gehouden,
dat echter
echter in
in de
de geschiedenis
geschiedenis bekend
bekend
staat als
al~ het
het„Colloque
"Colloque de
de Poissy".
Poissy".
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Opnieuw
pausen mishanmishanOpnieuw worden
worden de
de pausen
deld:
VII (blz.
(blz.
deld: Sixtus V wordt Sixtus VII
239),, Urbanus
Urbanus V
V
239)
Urbanus VII
VII wordt Urbanus
V wordt
wordt Paulus
Paulus V
V
(blz. 243)
243), , Pius
(blz.
Pius V
(blz. 253)
253).. De
(blz.
De bul
bul tegen koningin Eli25 FeFezabeth wordt uitgevaardigd op 25
bruari,
zonder vermelding
vermelding van
van
bruari, maar
maar zonder
(blz. 232)
232) en
en op
op blz.
blz. 256
256 zegt
het jaar (blz.
de schrijver:
schrijver: „in
"in hetzelfde
hetzelfde jaar",
jaar", ofofschoon
verte geen
geen jaarjaarschoon in
in de
de verste verte
te vinden
vinden is.
is. Een
Een lijst
lijst van
vancorricorrital te
genda
het einde
einde van
van het
het werk
werk
genda aan
aan het
niet overbodig
overbodig zijn.
zijn.
zal niet
K.J.D.
Prof. Dr G.
G. CASTELLA, Geschiedenis
Geschiedenis
d. P. v.
v. Veen
Veen
van de Pausen vert. d.
-— J.J.
J.J. Romen
Romen &
& Zonen,
Zonen, RoerRoermond; 1951,
afl. Per
Per afl.
afl.
mond;
1951,In
In 20
20 afl.
:fI 2,75.
2,75.
Afl. 9.
9. Deze
Deze aflevering
aflevering beh
behandelt
Afl.
an delt
het grootste
grootste deel
deel vvan
de 17e
17e eeuw,
eeuw,
het
an de
van
Gregorius XV,
XV, gestorven
gestorven in
in 1623
1623
v
an Gregorius
tot paus
paus Innocentius
Innocentius XI
XI(1676-'89)
(1676-'89)..
Het is de
de tijd,
tijd, waarin
waarin de
de invloed
invloed en
en
aanzien der
der pausen
pausen wordt
wordt terugterughet aanzien
gedrongen,
minst door
door het
het
gedrongen,niet
niet het
het minst
vorsten.
absolutisme der katholieke vorsten.
strijdvragenover
overhet
hetproces-Gaproces-GaDe strijdvragen
liIei, over het JJansenisme
het GalGallilei,
an senisme en het
licanisme
worden, volgens
de opzet
opzet
licanisme worden,
volgens de
van dit
dit werk,
werk, kort,
kort, bondig
bondig en
en klaar
klaar
van
Aan de
de kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis
uiteengezet. Aan
wordt
zoveel plaats
plaats ingeruimd
ingeruimd dat
dat
wordt zoveel
aan
de geschiedenis
geschiedenis der
der pausen
pausen perperaan de
an .
soonlijk
tekort schijnt
schijnt geda
gedaan.
soonlijk iets
iets tekort
K.J.D.
Dr J.
J. S.
S. BARTSTRA,
BARTSTRA, Handboek
Handboek tot
Ide staatkundige
staatkundige geschiedenis
geschiedenis der
der
de
landen
van onze
onze beschavingsbeschaving>slanden van
kring van 1648
1648 tot
tot heden.
heden. Derde
Derde
deel
L.C.
C. G.
G.
deel (1815-1871),
(1815-1871) , L.
Malmberg,
Bosch, 1951,
1951, 455
455
Malmberg, 's
's Bosch,
pp.,
pp., ing. ff 17,50.
17, 50.
Sinds,
op voorstel van
van de
de CommisCommisSinds, op
sie voor
voor GeschiedGeschied- en
enOudheidkunde,
Oudheidkunde,
de
Maatschappij der
der Nederlandse
Nederlandse
de Maatschappij
Letterkunde aan Dr Bartstra
Bartstra de
de prijs
prijs
Letterkunde
voor Meesterschap
Meesterschap in 1950
1950 heeft toetoevoor
gekend,
vele en
en het
het uitstekenuitstekengekend, is
is het vele
de
werk v
van
deze geleerde
geleerde tot
tot een
een
de werk
an deze
bredere lezerskring
lezerskring doorgedrongen.
doorgedrongen.
bredere
Het oordeel,
oordeel, dat
dat de
de Commissie
Commissie over
over
de reeds
reeds eerder
eerder verschenen
verschenen geschrifgeschriften uitsprak:
uitsprak: „hij
"hij paart
paart critisch
critisch en
en
conscientieus onderzoek aaan
eigen vivian eigen
sie
enaantrekkelijke
aantrekkelijkevoordracht"
voordracht"
sie en
geldt in
in niet
niet mindere
mindere mate
mate voor
voor het
het
thans verschenen
verschenen derde
derde deel.
deel. Het
Het
thans
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wekt bewondering
bewondering en
en verbazing,
verbazing, dat
dat
één persoon
persoon zo succesvol
succesvol de
de uitgeuitgeéén
breide stof beheerst,
beheerst, die
die meestal
meestal
breide
slechts in
in samenwerking
samenwerking beh
behandeld
andeld
slechts
wordt. Voor
Voor de
de werkkracht,
werkkracht, de
de erueruwordt.
an deen het
hetbezonken
bezonken oordeel
oordeel vvan
deditie en
historicus kan
kan men
men niet
niet anders
ze historicus
dan respect
respect hebben.
hebben. Dit z.g.
z.g. „H
"Handanddan
boek" maakt
maakt het
het aanschaffen
aanschaffen van
van
boek"
werken over
over de
de algemealgemebuitenlandse werken
geschiedenis vrijwel
vrijwel overbodig.
overbodig. De
De
ne geschiedenis
bibliographie beperkt
beperkt zich
zich uiteraard
uiteraard
bibliographie
de beste
beste werken
werken vvan
algemene
an algemene
tot de
an
aard. Ook
Ook dit
dit deel
deel is
is voorzien
voorzien vvan
aard.
een. aantal synchronistische tab els,enatlsychroieab,
in de
de samenhang
samenhang der
der
die de orientatie in
f·eiten vergemakkelijken.
vergemakkelijken. Er
zijn
feiten
Er zijn
maar weinig uitlatingen,
uitlatingen, die
die een
een kakamaar
zou wensen.
wensen. Zo
Zo b.v.
b.v.
anders zou
tholiek anders
(blz.
overschat de
de schrijver
schrijver de
de
(blz. 5)
5) overschat
ank"Zuiveringsdemonstraties" in Fr
Frank„Zuiveringsdemonstraties"
rijk, die
en ook
ook elders
elders
ande en
rijk,
die hier
hier te llande
plaats hebben
hebben onder
naam vvan
an
plaats
onder de
de naam
"missie met Kruisplanting" . Be-„misetKruplang".Bevreemdend is,
B. zegt:
zegt: „De
"De bebevreemdend
is, dat B.
raadslagingen. van het
het Concilie
Concilie wawaraadslagingen
ren geheim,
geheim, maar
er toch
toch
ren
maar zoveel
zoveel is
is er
wel van uitgelekt"
uitge1elkt" etc.,
etc., terwijl
terwijl hij
hij in
in
de
"Literatuur" naar
naar Granderath
Granderath
de ,,Literatuur"
verwijst, die
geschiedenis vvan
het
an het
verwijst,
die de geschiedenis
Vaticaans Concilie
Concilie in
in alle
allebijzonderbijzonderheden, al jaren
jaren geleden
geleden heeft
heeft openopenheden,
gelegd
gelegd.. .
K.J.D.
Jan ROMEIN, De Biografie. -— Em.
Em.
Amsterdam, 1951,
Querido, Amsterdam,
1951, 237
237
pp.
pp.

an een
Dit
Dit boek
boek is
is „de
"de uitwerking
uitwerking vvan
een
college gegeven aan
aan de
de candidaten
candidaten in
in
geschiedenis van
van de
de AmsterdamAmsterdamde geschiedenis
se Universiteit"
(p. 7)
Universiteit" (p.
7),, maar
maar is in
in
de grond
grond een
een bezinning
bezinning op
de gegede
op de
an de
schiedenis
en op
op het wezen
schiedenis en
wezen vvan
de
biografie
biografie en tevens
tevens een
een„inleiding
"inleiding
geen handleiding
handleiding voor het
het schrijschrijtot, geen
ven van
van een
een biografie"
biografie" (p.
(p. 222).
222). De
De
twee eerste
eerstehoofdstukken
hoofdstukken handelen
handelen
over
over de biografie
biografie in Europa
Europa en in
in de
de
Nederlanden
Nederlanden vanaf
vanaf de
de oudste
oudste tijden
tijden
aan de
de eerste
eerstewereldoorlog;
wereldoorlog; hierhiertot aan
uit blijkt
blijkt dat
dat Nederland
Nederland weinig
weinig be-be-langrijks in dit
dit genre
genrevoortbracht.
voortbracht.
langrijks
Daarop
Daarop zoekt de auteur
auteur naar
naar de
de kenkenmerken
merken van
van de
demoderne
moderne biografie
biografie
(sinds
(sinds de
de eerste
eerste wereldoorlog)
wereldoorlog) en
en
geeft
geeft als
als dusdanig
dusdanig op:
op: 1.
1. de
deonbeonbevangenheid en de
dewaarheidsdrang
waarheidsdrang
vangenheid
van de
de biograaf,
biograaf, 2.
2. zijn
zijn psychologisch
psychologisch
doordringingsvermogen en
gedoordringingsvermogen
en3.3. de
de gecompliceerdheid
compliceerdheid van het
hetpsychische
psychische
beeld.
De twee
beeld. De
twee laatste
laatstehoofdstukken
hoofdstukken
handelen
handelen over
over de
de methode
methode en,
en, meer
meer
tot het
het practische
practische afdalend,
afdalend, de
de techtechniek
niek voor het
het schrijven
schrijven van een
een biobiografie. Prof. Romein,
Romein, die
die onder
onder alle
alle
grafie.
Nederlandse
zich het meest
Nederlandse historici
historici zich
meest
met het
het probleem
probleem vvan
de geschiedegeschiedean de
nis, van
van haar
haar wezen
wezen en
en zin,
zin, bezigbezignis,
houdt,
heeft ons
houdt, heeft
ons hier
hier een
een eersteeersterangswerk
Wie zich aaan
an
rangswerk geschonken.
geschonken. W:de
het schrijven van een biografie wilhetscrijvnabogfewil
zetten, moet zich eerst
eerst dit
dit boek
boek eigen
eigen
maken, en wie
maken,
wie biografieën
biografieën critisch
critisch
wil lezen,
zal hier
wil
lezen, zal
hier tal
tal vvan
nuttige
an nuttige
aanduidingen
vinden.
aanduidingen vinden.
M. Dierickx
M.
Dieric1cc

ROMlANS
ROMAN'S

Daan MEESTERS,
MEESTERS, De
Debruggenboubruggenbouwer
(Davidsfonds, Gulden
Gulden reeks,
reeks,
wer (Davidsfonds,
nr.
392).. —
- Davidsfonds,
Davidsfonds, LeuLeunr. 392)
iVen,
56,
t ven,1951,
1951,332
332pp.,
pp., ing.
ing. Fr. 56,
SO.
.geb.
geb. Fr. 80.
De (figuurlijke)
(figuurlijke) bruggenbouwer
bruggenbouwer is
is
Arnold
het
Doreman, een
een proleet
proleet uit het
Arnold Doreman,
Gentse,
wil „rijk
"rijk worden
worden omdat
omdat
Gentse, die
die wil
het de armoe
armoe was die hem met de gegevangenis deed
deed kennismaken".
kennismaken". Zonder
Zonder
een
ploert te zijn,
zijn, is
is hij
hij toch
toch weinig
weinig
een ploert
kieskeurig
de middelen
middelen betreft
betreft
kieskeurig wat de
om zijn
Tot hij
hij
zijn doel te verwezenlijken. Tot
tenslotte
het rechte
rechte pad
pad gebracht
gebracht
tenslotte op het
wordt
door zijn
zijn „geweten",
"geweten", Broer
Broer
wordt door
Vijs,
vreemd genoeg,
genoeg, in
in zijn
zijn
Vijs, die
die het, vreemd
eigen handel
handel en
nauw
en wandel
wandel niet zo nauw
neemt.

Men kan de schrijver,
Men
schrijver, die met
met deze
deze
roman wellicht
wellicht debuteert,
roman
debuteert, een zeker
zeker
talent niet
talent
niet ontzeggen,
ontzeggen, al vertoont
vertoont
„De Bruggenbouwer"
zowat alle fou"De
Bruggenbouwer" zowat
fouten van
in het
ten
van beginnelingen
beginnelingen in
het vak.
vak.
Meesters
maatgevoel. V
Vandaar
Meesters mist maatgevoel.
andaar
het omslachtige
omslachtige in de
de compositie,
compositie, het
het
irreèle
zijn karaktertekening,
karaktertekening, het
het
irreële in zijn
burleske
bepaalde beschrijvingen,
beschrijvingen,.
burleske in bepaalde
enz. In der Beschränkung ~igt sichenz.IdrBschåkugzeit
erst der Meister.
Meister. De stijl doet wat gegezocht aan,
zocht
aan, en de
de taal
taal is
is niet
niet steeds
steeds
zuiver op
zuiver
op de
de graat.
graat. Kortom:
Kortom: koperkopergeld
de gulden
gulden reeks.
reeks.
geld in de
F. De
De Graeve
Graeve

Geboortegrond (DavidErik WEST,
WEST, Geboortegrond
(Davidfonds, Leuven,
218 pp.,
fonds,
Leuven, 1951,
1951, 218
pp., ing.
Fr. 52,
52, geb. Fr.
76.
Fr. 76.
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Dit boek,
Dit
boek, dat
dat bijna
bijna evenzeer
evenzeer een
een
kroniek als
als een
an mag
kroniek
een rom
roman
mag heten,
heten,
verhaalt het
het leven
verhaalt
leven van
van -4
---< en
rond
en rond
een erg sympathieke
een
sympathieke Hollandse
Hollandse hanhandelsman, JUles
Jilles Gelok,
Gelok, in
in een
delsman,
een klein
klein
v an een eiland in de
gehucht van
de ScheldeScheldemonding, terwijl
terwijl dit
dit gehucht
monding,
gehucht volop
volop
gemoderniseerdwordt.
wordt. De
De lezer
gemoderniseerd
lezer aademt met
met volle
de sfeer
demt
volle teugen
teugen de
sfeer in
in
v an dit
de sfeer
sfeer is v
an het
van
dit boek,
boek, die
die de
van
het
dorpje zelf: weldadige
dorpje
weldadige kerngezonde
kerngezonde
lucht. Het
Het werkje
lucht.
werkje is
is geschreven
geschreven in
in
een prettige,
een
prettige, bondige
bondige stijl,
stijl, die
die een
een
enkele maal
enkele
maal wel
wel wat
watkortademig
kortademig
dreigt te worden.
an bevolen.
dreigt
worden. Warm
Warm. aaanbevolen.
F. De
De Graeve
Graeve
Maria de
de LANNOY, Kleine nachtmuMaria
ziek (Davidsfonds-Volksreeks,
ziek
(Davidsfonds-Volksreeks,
nr. 388)
\nr.
388).. -— Davidsfonds, Leuven,
Leuven,
1951, ' 316pp.,
pp.,ing.
ing. Fr.
Fr. 48,
1951,316
48, geb.
geb.
Fr 72.
72.
Øt Clara
het geMIet
ClaraMaria
Maria dreigt
dreigt het
geslacht Yde
van Bierk
slacht
Yde van
Bierk te
te zullen
zullen uituitsterven, w
an neer zij,
sterven,
wanneer
zij, enige
enige dochter,
dochter,
geslagen wordt,
met blindheid
blindheid geslagen
wordt, en al
al
haar bezittingen verliest.
verliest. Maar
Maar goedgoedheid, muziek en liefde doen
doen haar weer
heid,
in het
het leven
leven geloven.
geloven.
Het soms
Het
soms wat
watdunne
dunne gegeven
gegeven
wordt gepast en
wordt
en handig
handig gestoffeerd
gestoffeerd
met herinneringen
herinneringen uit de
de geschiedegeschiedenis van
nis
van het
het geslacht,
geslacht, zodat
zodat het
het gegeheel, op
heel,
op een
een paar
paarzwakke
zwakkebladzijden
bladzijden
na,
na, een
een bekoorlijk
bekoorlijk volksboek
volksboek vormt,
vormt,
dat trouwens
trouwens met
metde
deVliebergh-prijs
Vliebergh-prijs
bekroond werd.
werd. De
De niet
bekroond
niet onaardige
onaardige
stijl, goed in de
stijl,
de sfeer
sfeer van
vanhet
hetonderonderwerp gehouden,
werp
gehouden, wordt
wordt hier en
en daar
daar
ontsierd door
ontsierd
door een
een enkel
enkel provincialisprovincialisme.
samen, al
al blijft
blijft het
het kleinkleinme. Alles
Alles samen,
kunst,
kunst, toch
toch een
een fijn
fijn werkje
werkje van
van een
een
begaafde schrijfster.
schrijfster.
F. De
De Graeve
Graeve
Alex
an dra ORME,
Alexandra
ORME, De
komen.
De Bussen
Russen komen.
Vertaald
uit het Pools
Vertaald uit
Pools door
door Fr.
Fr.
v
an Oldenburg
van
Oldenburg Ermke. —
- NederNederllands
an ds Boekhuis,
Boekhuis, Tilburg;
Tilburg; „Heide"Heideland",
land" , Hasselt, 1950,
1950, 368 pp., ing.
ing.
Fr. 95,
95, geb.
geb. Fr.
Fr. 115.
115.
Humor
Humor schijnt
schijnt in
in·deze
deze brutale
brutale tijd
tijd
nog
nog het sterkste
sterkste wapen
wapen te
te zijn
zijn van
van
de
de Westerse
Westerse mens
mens tegenover
tegenover de
de gegeweldige massas
massas uit
uit het
hetOosten.
Oosten. HierHierin zou
zou trouwens
trouwens het
het verschil
verschil liggen
liggen
tussen
tussen de Westerling
W1esterling en
en de
de Rus,
Rus, dat
dat
deze
deze laatste niet in staat
staat is
is met
metzich
zich
zelf te
te lachen.
lachen. De
De auteur,
auteur, een
een Poolse
Poolse
dame,
dame, in
in 1939
1939 naar
naar Hongarije
Hongarije gegevlucht,
vlucht, en
en aldaar
aldaar gehuwd
gehuwd met
met een
een
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lid v
an de
lid
van
de llandadel,
diplomaat,
an dadel, een diplomaat,
beschrijft
van
fijne huhubeschrijft ons
ons met
met een v
an fijne
mor
delicate vrouwelijkheid
vrouwelijkheid spranspranmor en delicate
kelende taal, de
kelende
de „bevrijding"
"bevrijding" door
door de
de
Russen
Hongaars dorpdorpRussen van
v an een klein Hongaars
je Mora.
Mora. Zij
Zij herkent
herkent in de
de soldaten
soldaten
en officieren,
officieren, waartegen zij
zij soms het
het
goed
bezittingen vvan
haar fagoed en de bezittingen
an haar
milie,
leven
milie, en enkele keren ook haar leven
moet
verdedigen, dezelfde
dezelfde russische
russische
moet verdedigen,
mens,
zij, en wij met haar
haar allen,
allen,
mens, zoals zij,
hem leerden kennen in
in Tolstoi
Tolstoi en
en DosDostoiewski:
man
met het
het goede
goede
toiewski : een
een m
an met
hart
van
een primitief
primitief en
en jong
jong volk,
volk,
an een
hart v
met zijn
zijn argeloosheid
argeloosheid ook en
en simpele
simpele
verwaandheid,
exverwaandheid,maar
maarook
ook met
met de extremen van geweld en sluwheid,
sluwheid, w
wanan
neer hij eenmaal vernederd wordt, of-nerhij malvernd wot,f
simpelweg grondig dronken
is
dronken is.
is. Het is
an dleiding" voor een ruseen echte ,,h
"handleiding"
russische
bezetting, meer nog, een
een inteintesische bezetting,
ressant
document van volkerenpsyvolkerenpsyressant document
chologie van de h
hand
an d van
v an een ontwikkeld,
goed mens.
mens. Geen
Geen haat
haat
keld, wijs
wijs en goed
spreekt
dit boek;
boek; ook
ook niet
niet veel
veel
spreekt in
in dit
godsdienst,
echt gedegen
gedegen
godsdienst, maar
maar toch
toch echt
menselijkheid.
P. Fransen
Fransen
Mr J
Mr
Jan
KRUYSMAN, Die
De moeilijke
moell\jke
an KRUYSMAN,
)vlucht.
Fontein, Utrecht,
Utrecht,
)vlucht. -— De Fontein,
1951,
pp.
1951, 239 pp.
„De moeilijke
vlucht" speelt
speelt zich
zich
.,De
moeilijke vlucht"
af in
in arbeiderskringen
arbeiderskringen in een
een plaatsplaatsje in
in Twente.
Twente. Een
Een jonge
jongearbeider
arbeider
de arbeidersstand
arbeidersstand te
te ontvluchontvluchtracht de
ten, geraakt
geraakt in
in een
eenmoeilijk
moeilijk en
en zwaar
zwaar
zielsconflict,
en door
door
zielsconflict, doch
doch komt
komt in
in en
zijn strijd
strijd tot
besef van
van zijn
zijn
zijn
tot het
het besef
macht
mens en christen
christen en geeft
geeft
macht als mens
zijn
op.
zijn vlucht op.
komen gezonde
gezonde en
en levensechte
levensechte
Er komen
figuren in
in dit
dit boek
boekvoor;
voor;inderdaad
inderdaad
figuren
vlees en
en bloed.
bloed. Een
Een enkel
enkel
mensen van vlees
bezwaar is of
of de
de gedachteng
gedachtengang
van
bezwaar
an g van
deze of gene
gene arbeider
arbeider niet
niet een
een beetje
beetje
deze
hoog gaat.
gaat. —
- Een
Een vlot
vlot en
en vloeivloeite hoog
end geschreven
geschreven boek
van harte
harte
end
boek dat van
aanbevolen wordt.
wordt.
Heesterbeek
Joh. Heesterbeek

van HOUTE,
HOUTE, Krijgstocht
Krijgstocht van
VBIJ. PaPaA. van
Bemard. ~
Het
Thymfonds,
ter Bernard.
Het
Thymfonds,
Haag, 1951,
1951, 304
304 pp.
pp.
Den Haag,
„Een
die in
"Een roman,
roman, die
in verre
verre landen
landen
speelt, geschreven
geschreven door
door iem
iemand,
die
speelt,
and, die
wat te
te vertellen
vertellen heeft
heeften
enland
land en
envolk
volk
wat
eigen jarenl
jarenlange
ervaring kent",
kent",
uit eigen
an ge ervaring
aldus in „ten
"ten geleide"
geleide" vvan
van OldenOldenan van
Ermke. Een
Een zeer
zeer boeiende
boeiende mismisburg Ermke.
sieroman, in de
de beste
beste zin des woorde.
sieroman,
woord.
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Plaats der
der hhandeling
zijn de
de SaloSaloan deling zijn
Plaats
monseilanden. Een
prachtig voorvoormonseilanden.
Een prachtig
beeld vvan
missionarisleven, met
met zijn
zijn
an missionarisleven,
beeld
enveelsoortige
veelsoortigemoeilijkheden;
moeilijkheden;
vele en
zijn grote
grote desillusies;
desillusies; zijn
zijnmoeizaam
moeizaam
zijn
deren weer teniet
werke{l wat
wat door
door an
anderen
teniet
werken
gedaan wordt;
wordt; zijn
zijnonbreekbare
onbreekbareijver,
ijver,
gedaan
zijn gerechte hoop
hoop en
en verwachting
verwachting
en zijn
op een
een gezegende
gezegende toekomst.
toekomst. De
De fifiop
guur vvan
pater Be
Bernard
staat hier
hier
rn ard staat
an pater
guur
ten voeten
voeten uit.
uit. De
De korte
korte inhoud
inhoud te
te
ten
is hier
hier niet
nietwel
weldoenlijk;
doenlijk; men
men
geven is
leze dit
dit boek.
boek. De
De liefde
liefde tot
tot en
enijver
ijver
leze
voor de
missie zal er
er ten
ten stelligste
stelligste
voor
de missie
door versterkt
versterkt worden.
worden.
door
.
Joh. Heesterbeek
Heesterbeek
van
der LUGT
LUGT De gekke
gekke dokter.
dokter.
an der
Arie v
streekroman uit
uit de
de eindeloze
eindeloze
Een streekroman
polder. -— De Toorts,
Toorts, Heemstede,
Heemstede,
polder.
1951,
253 pp.
pp.
1951, 253
de lezer
lezer kennis
kennis genomen
genomen heeft
heeft
Als de
van
dit boek,
boek, vraagt
vraagt hij
hij zich
zich met
met
v
an dit
enige verwondering
verwondering af wat de
de omslag
omslag
beduiden. Het oude,
oude, ietwat ononmoet beduiden.
benullige mannetje
mannet~e daarop
daarop afgebeeld,
afgebeeld,
geeft wel
wel allerminst
allermmst weer
weer de
de figuur
figuur
van
"de gekke
gekke dokter".
dokter". Deze
Deze laatste
laatste
an „de
v
an een
is eerder
eerder een
een krachtpatser
krachtpatser ddan
een
burgermannetje.
weet
burgermannetje.A.
A.v.
v. d.
d. Lugt weet
een degelijk-geconstrueerd
degelijk-geconstrueerd verhaal te
te
schrijven;
en nanaschrijven; eenvoudig,
eenvoudig, levendig en
tuurlijk.
dit zijn
zijn geen
geen geringe
geringe
tuurlijk. En
En dit
kwaliteiten.
Van
destreekroman
streekroman
an de
kwaliteiten. V
bezitten
wij llangzamerhand
een resresan gzamerh an d een
bezitten wij
pectabel
de lezer
lezer
pectabel aantal;
aantal; toch vraagt de
na lezing van
van „de
"de gekke
gekke dokter"
dokter" zich
Zich
af of de ondertitel ten volle gewettigd
gewettigd
is.
Staat de
de gestalte
gestalte van
van de
dedokter
dokter
is. Staat
niet
los v
van
de streek.
streek. M.i.
M.i. is de
de
an de
niet te
te los
an gestaleenheid,
gebondenheid vvan
gestaleenheid, de gebondenheid
te en
en streek
streek slechts
slechts ten
tendele
delebereikt.
bereikt.
Overigens
van
harte a
aanbevolen.
anbevolen.
an harte
Overigens v
Joh.
Heesterbeek
Joh. Heesterbeek
Erik
WEST. Gisteren
Gisteren was
z0Erik WEST.
was het zomer.
- Het
HetThijmfonds,
Thijmfonds, Den
Den
mer. —
Haag,
1951, 260
260 pp.
pp.
Haag, 1951,
Een verhaal dat voor het katho
katholiek
li ek
gezin,
dat een
een goed-geschreven
goed-geschreven en
en
gezin, dat
spannend
waarvan
de
an de
spannend boek
boek verlangt waarv
inhoud
kan
an aaninhoud gezond
gezond is,
is, met recht k
bevolen
verstaat de
de
bevolen worden.
worden. West.
West verstaat
kunst
een vlot
vlot en
enzielkundig-gefunzielkundig-gefunkunst een
rne
deerd
te schrijven.
schrijVerL Mode
Moderne
deerd verhaal
verhaal te
complexen
verwikkelingen
complexen en interne verwikkelingen
blijven
blijven afwezig.
Een aangenaam
aangenaam leesboek.
leesboek.
Joh.
Heesterbeek
Joh. Heesterbeek

an
Minus van
LOOI, Het
Van
Minus
van LOOI,
Het geslacht V
1110ogeneik. - "Heideland" , Has-Hogenik.—„dla",Hsselt, 1951,
1951, 251
251 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 85,
85,
selt,
Fr. 110.
110.
geb. Fr.
In
In drie
drie generaties
generaties wordt
wordt hier
hier de
de
groei en
en de
dekortstondige
kortstondige grootheid
grootheid
groei
verhaald van de
de V
Van
Hoogeneik's, de
de
verhaald
an Hoogeneik's,
an dgoed Taharde
harde meesters van het
het llandgoed
xandria.
Zij erkennen
xandria. Zij
erkennen slechts
slechts één
één
wet:: die vvan
het behoud
behoud van hun
hun gegewet
an het
slacht,
slacht, dat eeuwig
eeuwig moet
moet zijn
zijn als
als de
de
grond waarop
waarop het
het leeft.
leeft.Daarvoor
Daarvoor
grond
an
geeft de
de derde
derde en
en laatste
laatste heer
heer vvan
geeft
Taxandria alles prijs: zijn geloof, hetTaxndrilespj:zgof,ht
van
zijn vrouw,
vrouw, zijn
zijn persoonlijke
persoonlijke
an zijn
leven v
an ge worsteeer. Maar
Maar in een
een jarenl
jarenlange
worsteeer.
an O.
ling met
met de
de „sterkere
"sterkere arm
arm vvan
O. L.
L.
Heer"
Heer" moet hij
hij zich
zich eindelijk
eindelijk gewongewonnen geven
geven en
en het
hethoofd
hoofd buigen.
buigen. Met
Met
zijn
korte, vaak scherpe
zijn korte,
scherpe stijl,
stijl, weet
weet de
de
schrijver aaan
de vele
vele tegenstellingen
tegenstellingen
schrijver
an de
van
het dagelijkse
dagelijkse leven
leven een
een fellere
fellere
an het
v
kleur
kle.';ll' te geven;
geven; de
de toon
toon blijft
blijft echter
echter
altijd mild
waarachtig. De
De bouw
bouw
altijd
mild en waarachtig.
van
het geheel
geheel is,
is, vooral
vooral naar
naar het
het
v
an het
einde
einde toe wel
wel wat
watonsamenhangend:
onsamenhangend:
een
goed volksboek,
volksboek, zonder
zonder grote
grote
een goed
diepgang, maar
diepgang,
maar gezond
gezond en
en boeiend.
boeiend.
L. Verbeeck
Verbeeek
Hendrik
Hendrik PRIJS,
PRIJS, Geuzenvesper.
Geuzenvesper. --Hasselt, 1951,
„Heidel and", Hasselt,
"Heideland",
1951, 245
245
pp.,
85, geb.
geb. Fr.
Fr. 110.
110.
pp., ing.
ing. Fr. 85,

an die
Een historische
historische rom
roman
die speelt in
in
het St.
St. Truiden
Truiden van
van de
de woelige
woelige jaren
jaren
an het
om 1566.
De kern
om
1566. De
kern v
van
het verhaal
verhaal
bestaat in de
bestaat
de verhouding
verhouding tussen
tussen de
de
brutale
ketter-predikant
en de
de kakabrutale ketter-predik
ant en
tholieke weversdochter
weversdochter Mayke.
Mayke.
De auteur
auteur wil
wil een
een historisch
historisch beeld
beeld
geven
van
de voornaamste
voornaamste gebeurtegebeurtegeven v
an de
nissen binnen
het St. Truiden
nissen
binnen het
Truiden in die
die
an het
roerige
het
roerige dagen,
dagen, en
en dat
dat geeft aaan
boek zijn
zijn waarde.
waarde. Doch
Doch er
er zit
zit te weiboek
weinig
diepgang
in en
ende
degeforceerde
geforceerde
nig diepg
an g in
stijl
(met iets
iets van
van Walschap
Walschap en
en ElsElsstijl (met
schot) werkt
werkthinderlijk.
hinderlijk.
J. Nog
Noë

Robert FRANQUINET, Mijn
Mijn hart zal
zal
niet vrezen.
niet
vrezen. —
- Winants,
Winants, HeerHeerand Ward,
len; Sheed
len;
Sheed and
Ward, AntwerAntwerpen, 1951,
190 pp.,
pen,
1951, 190
pp., Fr. 95.
95.
Een jonge
Een
jo~~e Hollandse
Hollandse priester,
priester, vol
vol
vuur en ijver,
in een
vuur
IJver, „missionaris"
"missionaris" in
een
corrupt
van
hetnaoorlogse
naoorlogse
corrupt dorp
dorp v
an het
Frankrijk. Het
Het contrast
contrast wordt
Frankrijk.
wordt sterk
episodisch
een voorvoorepisodisch uitgewerkt,
uitgewerkt, met een
keur voor
keur
voor het naturalistische
naturalistische detail
detail
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maar steeds met
met een
een bijna
bijna tedere
tedere liefliefde
voor de mensen.
mensen. De jonge
jonge pastoor
pastoor
de voor
is een
een held,
held, en de
de mensen,
mensen, met
met wie
wie hij
hij
in zijn
zijn parochie
parochie te doen
doen heeft,
heeft, worworden
getypeerd om
om een
eenpakkend
pakkend
den fel getypeerd
beeld
geven van
van de
detoestanden,
toestanden,
beeld te
te geven
waarmee de
moderne zielzorg
zielzorg te
te
waarmee
de moderne
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kampen heeft.
heeft. Als
Als dan
dan op
op het
het einde
einde
van de roman,
priester aan
aan een
een
roman, de
de priester
duistere
wraak ten
ten offer
offer valt,
valt, bebeduistere wraak
merkt de lezer
lezer ineens
ineens hoe
hoe innig
innigdierdierbaar
hem deze
deze simpele
simpele heraut
heraut vvan
baar hem
an
Gods
was geworden.
geworden.
Gods genade was
A. Poncelet

VARIA
VAR
ARIA
Douglas HYDE,
HYDE, Ik speelde
speelde op
op rood.
rood.
Douglas
Nederl. vert.
van Dr
DrMartink.
Martink.
Nederl.
vert. van
Believed. --- HofHofEngelse titel: I Believed.
boekerij,
1951, 252
252
boekerij, Heemstede,
Heemstede, 1951,
pp.
pp.
Onlangs verscheen
verscheen bij
bij de HofboekeHofboekerij te Heemstede
Heemstede de
de onverkorte
onverkorte NeNerij
an „I
derlandse editie
editie v
derlandse
van
"I believed"
believed" het
schokkende
bekeringsverhaal van de
de
schokkende bekeringsverhaal
Engelse
communistenleider Douglas
Douglas
Engelse communistenleider
Hyde.
De Nederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling kreeg
kreeg
De
titel „Ik
"Ikspeelde
speelde op
oprood",
rood", waarwaartot titel
bij
gedoeld wordt
op het
het strategisch
strategisch
bij gedoeld
wordt op
spel
dat de
de communisten
communisten om
om EngeEngespel dat
land speelden. Wij
Wij verwijzen naar het
het
Juli-nummer 1951 vvan
ons Tijdschrift
Tijdschrift
an ons
(K.C.T.
n,
(K.C.T. Streven
Streven Jrg.
Jrg. IV
IV -— Deel II,
nr 10)
10) pp
pp 418,
418, waar
waar een
eenuitvoerige
uitvoerige
nr
bespreking van II Believed
Believed is opgenoopgenomen.
M. S.
S.
M.
J. W.
W. KERSSEMAKERS
KERSSEMAKERS S.J.
S.J. EloJ.
quentia
IT. Gods
Gods woord
woord in
quentia Sacra, II.
mensenmond. Studiemateriaal
Studiemateriaal bij
bij
mensenmond.
de Gewijde
Gewijde, Welsprekendheid.
Welsprekendheid. —
Dekker en
Van De
De Vegt,
Vegt,
N.V. Dekker
N.V.
en Van
Utrecht, Nijmegen,
Nijmegen, 1951,
1951, 188
188 pp.,
pp.,
ff 6,90
6,90 en
en ff 8,50.
8,50.
Het is een
een goede
goede gedachte geweest
geweest
P. Kerssemakers,
Kerssemakers, om
om het
het derde
derde
van P.
rhetorica te
te
deel van zijn cursus in de rhetorica
verrijken met
theologie van
van de
de
verrijken
met een
een theologie
Gewijde Welsprekendheid.
Welsprekendheid. Daardoor
Daardoor
Gewijde
moet dit boek
boek de
de bel
belangstelling
wekangstelling wekiedere priester,
priester, ook
ook wanneer
wanneer
ken van iedere
hij
reeds lang
lang zijn
zijn predikambt
predikambt heeft
heeft
hij reeds
uitgeoefend.
Een ijverig,
ijverig, toegewijd
toegewijd vakm
vakman
Een
an
blijft zich steeds voor de ontwikke-blijftzchsedvornwikling van zijn
zijn vak
vak interesseren.
interesseren. Welnu,
Welnu,
de
bekwame redenaar
redenaar zal
zal ongetwijongetwijde bekwame
feld ook in dit
dit rijke
rijke boek
boek veel
veel belangbelangrijks aantreffen.
rijks
ons bijzonder
bijzonder opvalt
opvalt in
in dit
dit derderWat ons
de
deel, is de
de grote
grote belezenheid
belezenheid vvan
de deel,
an
de schrijver in de H. Schrift. Dit ge-deschrijvnH.SftDigetuigt
van liefde
liefde voor Gods
woord,
tuigt van
Gods woord,
van liefde
liefde ook
ook voor
voorzijn
zijnonderwerp.
onderwerp.
van

Bovendien
hij, door
door goede
goede voorvoorBovendien weet hij,
beelden
anderen eveneens
eveneens bewondebewondebeelden anderen
ring voor de H. Schrift
Schrift bij
bij te
te brengen.
brengen.
't Verwondert
Verwondert daarom
dat de
de
daarom niet,
niet, dat
eloquentie
Oude en
en Nieuwe
Nieuwe
eloquentie van
van het Oude
Testament
grootste gedeelte
gedeelte van
van
Testament het grootste
dit boek beslaat.
aanbeslaat. Als een nuttige aanvulling geeft P.
P. Kerssemakers
Kerssemakers ons
ons in
in
vulling
de
laatste dertig
dertig pagina's
pagina's een
een bebede laatste
schouwing
brevier als
als bron
bron
schouwing over
over het brevier
voor
onze preken.
preken. Ook
Ook dit
dit gedeelte
gedeelte
voor onze
wordt
met vele
vele voorbeelden
voorbeelden uitsteuitstewordt met
kend toegelicht.
toegelicht.
Dit boek
boek moet
moet iedere
iedere priester
priester bebezitten. Het
Het zal,
zal, na
nastudie,
studie, zijn
zijn preken
preken
verdiepen
zijn gesproken
gesproken woord
woord
verdiepen en
en zijn
verrijken met
met de wijsheid
verrijken
wijsheid vvan
Gods
an Gods
woord.
C.
Groot
C. de Groot
Mgr
K. CRUYSBERGHS,
CRUYSBERGHS, Groten
Groten
Mgr K.
Gul.
uit ons
ons volk
volk (Davidsfonds
(Davidsfonds Guldenreeks nr.
389). . —
- DavidsDavidsdenreeks
nr. 389)
fonds,
Leuven, 1951,
1951, 172
172 pp.,
pp., ge-gefonds, Leuven,
fill.,
36, geb.
geb. Fr.
Fr. 60.
60.
11., ing.
ing. Fr.
Fr. 36,
In een
een eenvoudige,
eenvoudige, vlotte
vervlotte taal verMgr Cruysberghs
Cruysberghs over
over mensen
mensen
telt Mgr
en
dingen die
na aan
aan het
het hart
hart
en dingen
die hem
hem na
pastoor Nerinckx,
Nerinckx, de·
de
liggen, over
over pastoor
ans Guyaverbannen
priesters in
Frans
Guya- verb
in Fr
annen priesters
na,
pastoor Van
uit
na, pastoor
Van Haecht:
Naecht: dit alles uit
tijd; verder
verder over
over de
de gelukgelukde Franse tijd;
zalige
zuster Maria-Amandina
Maria-Amandina van
van
zalige zuster
Schakkebroek,
P.
Schakkebroek, martelares,
martelares, over
over P.
Damiaan,
over
Damiaan, pastoor
pastoor Dergent
Dergent en
en over
onze pauselijke
pauselijke zouaven.
zouaven. De
De bundebundeonze
ling van
van deze
deze vroegere
vroegere radiotoespraradiotoespraken en
en verspreide
verspreide artikels
artikels was
was een
een
ken
uitstekend
nuttig idee.
idee.
uitstekend en nuttig

J.
Noë
J. No
Huldeboek Antoon
Va.nder Plaetse.,
Plae1lse.Huldeboek
Antoon Vander
-— Lannoo,
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1951,
1951, 202
202 pp.,
pp.,
160.
Fr. 160.
16 bijdragen
bijdragen van
van dit
dithuldeboek_
huldeboek_
De 16
gewijd aan
de persoon
persoon van
van AnAnzijn gewijd
zijn
aan de
toon V
Vander
Plaetse, aan
aan beschoubeschoutoon
an der Plaetse,
de voordrachtkunst,
voordrachtkunst, aan
aan
wingen over de
de
geschiedenis van
van het
hetVlaamse
Vlaamsetoto~
de geschiedenis
-
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neel en
en aan
a an de
neel
de algemeen
algemeen beschaafde
beschaafde
taal.
Weinige mannen
mannen in
in dit
dit land
l an d heb-.
!Weinige
hebben zo fel
ben
fel en
en zo
zo vurig
vurig in
in dienst
dienst gegestaan v
an de
staan
van
de volksverheffing
volksverheffing door
door
middel van
v an toneel
middel
toneel en
en voordracht
voordracht als
als
de sympathieke,
de
sympathieke, de
debewonderensbewonderenswaardige V
ander Plaetse.
Plaetse. Daarom
waardige
Vander
Daarom is
dit huldeblijk
huldeblijk welverdiend.
welverdiend.
Buiten de
Buiten
de twee
twee hoofdstukken
hoofdstukken over
over
de „held"
zelf, ve
rn oemen we
we vooral
de
"held" zelf,
vernoemen
vooral
V. Celens
V.
Celens beschouwing
beschouwing over spreekspreeken schrijftaal
in Fr
an s-Vlaanderen,
en
schrijftaal in
Frans-Vlaanderen,
V. Verstegens
V.
Verstegens „De
"De koninklijke
koninklijke Vl.
Vl.
Academievoor
voor taaltaal- en
en letterk.
Academie
letterk. en
en
en A.
A. Dehet algemeen
algemeen beschaafd",
beschaafd", en
Demedts' "Proeve
„Proeve van overzicht v
an de
medts'
van
moderne Vlaamse toneelletterkunde".
moderne
toneelletterkunde".
J. Noë
J.
H. van
v an STRAELEN,
S.V.D., Through
H.
STRAELEN, S.V.D.,
Eastern. eyes. Conferences
:Eastern
Conferences gaven
given
at The Lay Mission School
School GrailGrailville, Lovel
an d, Ohio.
viIle,
Loveland,
Ohio. —
- GrailGrailville, 1951,
viIle,
1951, 161
161 pp.,
pp., 17
17 platen,
platen,
geb. f 3,50.
geb.
3,50.
Wie de gelegenheid
Wie
gelegenheid had
had een
een voorvoordracht bij
bij te wonen
an Pater
an
dracht
wonen vvan
Pater v
van
Straelen, zal in deze gebundelde con-Straeln,zidgbuelconferenties met
ferenties
met genoegen
genoegen de
de warme
warme
toon
an
toon en
en de
de boeiende
boeiende verteltrant
verteltrant vvan
de uitnemende spreker terugvinden. deuitnmsprkgvinde.
De
an Azië,
De bekering
bekering v
van
Azië, het
het grootste
grootste
werelddeel
werelddeel met meer dan de helft vvan
an
de wereldbevolking, is een zwaardewrlbvoking,szwar
probleem.
De oosterse
probleem. De
oosterse mentaliteit
mentaliteit
mag de
de westerling
westerling vreemd
vreemd toeschijtoeschijnen,
nen, maar even
even vreemd
vreemd is de
de westerwesterse mentaliteit
mentaliteit voor
voor de
de oosterling.
oosterling. Wil
Wil
men de Kerk
Kerk vestigen
vestigen in
in het
hetOosten,
Oosten,
d
an moeten
dan
moeten wij
wij die
die volkeren
volkeren en
en lanlanden leren bekijken
bekijken met oosterse
oosterse ogen.
ogen.
De niet
niet gemakkelijke
gemakkelijke kwestie
kwestie van
van de
de
adaptatie wordt
wordt hier
hier op
op zeer
zeer concrete
concrete
wijze
wijze gesteld.
gesteld. Het
Het wordt
wordt ons
ons bang
bang
om het
het hart
hart wanneer
wanneer wij
wij denken
denken aan
aan
al de
de moeilijkheden
moeilijkheden die moeten
moeten worworden opgelost.
opgelost. Juist
Juist over
over die
die oplossinoplossingen hadden
hadden wij gaarne
gaarne wat
wat meer
meer ververnomen,
nomen, hoewel
hoewel we toch
toch moeten
moeten bebekennen dat
dat wanneer
wanneer iedereen
iedereen de
de proproblemen
blemen duidelijk
duidelijk zal inzien,
inzien, er
er reeds
reeds
een hele
hele stap
stap vooruit
vooruit is
is gezet.
gezet.
J. Talloen
Talloen

James
James G.
G. NEEDHAM, About
About ourselourselves.
ves. Man's
Man's development
development and
and bebehaviour
haviour from
from the
the zoological
zoological
viewpoint.
Allen and
and Unwin,
Unwin,
viewpoint. —
- Allen
Londen,
Londen, 1950,
1950, 276
276 pp.,
pp., geïll.,
geil1., geb.
geb.
15,—.
15,-.

Het
"ken U
zelf" van
van de
de griekse
griekse
Het „ken
U zelf"
wijsgeer
de moderne
moderne mens
mens
wijsgeer sluit voor de
ook
zijn lichaook de
de wetenschap
wetenschap in
in van
v an zijn
melijke
diemelijke verbondenheid
verbondenheidmet
met het
het dierenrijk.
Needham wil
renrijk.Het
Het boek
boek van
van Needham
deze
verbondenheid de
de
deze verbondenheid
de lezer
lezer voor de
geest
brengen in de
de meest
meest eenvoudieenvoudigeest brengen
ge
termen en met
met de
de meest
meest eenvoueenvouge termen
dige
voorbeelden. Het
behandelt
de
dige voorbeelden.
Het beh
andelt de
klassieke
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VOOR ALLE INLICHTINCEN

NATIONALESTRAAT 48 - 52 - ANTWERPEN

/850-/950
EEN EEUW BESTA.A.N

A.LGEMENE
SP.tl.A.R- EN LIJFRENTEK.tl.S
Onder Staatsgarantie

4S, WOL\'ENGRA.CHT, - BRI'SSEL

Voor veiligheid en welzijn in uw leven do'e een beroep op de diensten
van haar Spaarkas. haar Levensverzekeringskas en haar Lijfrentekas die
sedert 1850 bestaan. Zij zijn te uwer beschikking.
HAAR SPAARKAS: Intresten op spaarinlagen:
3 % netto 's jaars op de eerste 50.000 frank;
1,50 % netto 's jaars op de tweede tranche van 50.000 fr;
0,50 % netto 's jaars boven 100.000 fr.
De Spaarkas neemt de belasting van 2 % op de intresten
te haren laste.
HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS:
Alle levensverzekeringen tegen uiterst gunstige voorwaarden.
SPAARVERZEKERING:
Nieuwe spaarformule die iedereen in de gelegenheid stelt.
zich bij vaste maandelijkse stortingen een bepaald kapitaal
te vormen, betaalbaar op een vastgesteld tijdstip en dat. voor
een vooropgesteld doel kan worden aangewend: installatiekosten. persoonlijk aanvangskapitalll vereist tot het verkrijgen
van een lening voor aankoop of bouw van een woning.
bruidschat. huwelijk enz.
Wie maandelijks 100 fr. stort, vormt zich:
na 5 jaar, een kapitaal van fr. 6.430,na 10 jaar, een kapitaal van fr. 14.257,na 15 jaar. een kapitaal van fr. 23.803,-

HAAR LIJFRENTEKAS: biedt de mogelijkheid renten vast te zetten:
a. dadelijk ingaande, door middel van stortingen met afgestaan kapitaal
of
b. voor de oude dag, door middel van stortingen hetzij met
afgestaan. hetzij met voorbehouden kapitaal.
INLICHTINGEN:
Ten zetel van de Instelling, 48, Wolvengracht te Brussel;
In al de postkantoren van het Rijk.
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Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
af bij de

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
24, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

FILMSTLA EMPAPIEREN
Alle verzelcerlngen : op hef leven, fegen brand,

ongevallen, hagel, gl.sbr•• Ic, enz.
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HYPOTHEEKKA
ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 1881

H. R. v. Antw. Nr 1163

N.V. ge.llcht
1881
H. R. v. Antw.
Nrvan
1163
Private onderneming
beheerdIndoor
het- oninklijk
Besluit
15 December 1934
Prlv.te onderneming beheerd door het Koninklijk 8e.lult ven 15 December 1934

Kapitaal

Fr.

60.000.000, —
60.000.000,
69.023.584, —
69.023.584, -

Kapitaal
Reserven op 31 December 1950
Reserven op 31 December 1950

Fr.
Fr.
Fr.

Maatschappelijk Fonds
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N.V. ACMA, verkorting van

N.V. CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN van MORTSEL
en vroegere firma GEERTS & VAN AALST - MORTSEL bij Antw.
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Gebouwen - Kapconstructies - Geconstrueerde liggers - Kolommen - Loopbruggen
Trappen - Deuren - enz.
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Schuld en boete
***

E geschiedenis van het strafrecht geeft een steeds voortschrijdende humanisering van de strafbepalingen te zien. We laten
hier terzijde de onmenselijkheden, die we beleefd hebben in de concentratiekampen en gedurende de repressie. Het onderwerp, dat we
wensen te behandelen, betreft alleen de normale ontwikkeling van
de strafbepalingen voor overtredingen van het gemene recht. Het is
een feit, dat sedert de Oudheid en de Middeleeuwen, en meer speciaal
sedert de laatste eeuwen, de menselijkheid het stilaan heeft gewonnen
op ide wreedheid in de bestraffing van wetsovertredingen. De inrichting der hedendaagsegevangenissen en het leven der gevangenen zijn
niet te vergelijken met die van vroeger tijden. Van de burgerlijke
sector is dit humanitarisme overgesprongen op het militaire strafrecht,
dat steeds het hardste is geweest. Zo zijn onlangs de straffen in
het Amerikaanse leger herzien en ide volgende werden verboden:
schroeien, branden, merken, tatoueren en andere wrede of ongewone
straffen zoals: een gewicht op het hoofd dragen, het hoofd scheren,
met een plakkaat omhangen, aan de schandpaal binden, aan de
duimen ophangen.
Deze humanisering van de straffen is een gelukkige vrucht van
de beschaving, die zich meer en meer verzet tegen al wat voortkomt
uit de lagere, wrede instincten van demens, ook in de sociale strafreactie. Het idoel van de straf mag niet zijn, door lichamelijke verminking of zedelijke ontering de mens in zijn menszijn te treffen en
te vernederen.
Deze evolutie in de richting van meer begrijpende menselijkheid in
de behandeling van misdadigers is natuurlijk niet ten einde en alles
laat voorzien, dat ons penaal stelsel steeds meer aandacht zal besteden
aan de heropvoeding, aan de heraanpassing van de igevangene aan
de samenleving. Het heeft geen zin een mens, die zich aan de wet
heeft vergrepen, zo te behandelen, dat hij na het ondergaan van de
straf, a.h.w. automatisch naar een nieuwe misdaad wordt gedreven.
De evolutie zal onvermijdelijk gelijke tred houden met de ontwikke
ling van het sociale saamhorigheidsgevoel en van de zin voor rechtvaardigheid en onderlinge liefde.
Dit streven naar meer menselijkheid in de bestraffing van de over13
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zó gebrekkig, dat zij de traditionele stelling, dat de straf ook een
vergelding behoort te zijn, eerder bevestigt.
We zullen maar zwijgen over een bewering als: „Eerst na de
Middeleeuwen begon men het crimen-vraagstuk vanuit een philosophisch standpunt te beschouwen" (c. 1441) , alsof wij in de 87e
quaestio van de Prima secundae der Summa Theologica en in de
talrijke commentaren over deze quaestie geen middeleeuwse philo
sophie van de straf vonden, die voor de 'moderne theorieën zeker niet
behoeft onder te doen. Wanneer de schrijver zijn argumenten tegen
de vergelding gaat noemen stelt hij de pathetische vraag: „Kan men
met vergelding het recht herstellen? Kan men het onrecht goed maken
met nieuw onrecht?" (c. 1446) . Moet 'hier dan niet eerst bewezen
worden, dat de vergeldende straf een onrecht is tegen de misdadiger
gepleegd?
Waarom straft de rechter, in naam van de gemeenschap, b.v. een
dief of een moordenaar? Waarom wordt deze niet eenvoudig neergeschoten of achter slot en grendel gezet, zoals men dit zou doen
met een woest igeworden dier, dat een kind zou hebben gedood?
Waarom het proces, de veroordeling, die een „oordeel" insluit, waarom de straf? Dit alles is slechts begrijpelijk, wanneer men veronder
stetl, dat de menselijke gemeenschap zich bewust is, dat haar leden,
de individuële mensen, ook wanneer zij als misdadigers optreden, niet
handelen als dol geworden dieren, maar menselijk, d.w.z. vrij en
verantwoordelijk. Zij kunnen ter verantwoording worden geroepen,
omdat zij, hadden zij meer als mens geleefd, anders hadden kunnen
handelen, zoals zovele anderen, die in dezelfde omstandigheden levend
als zijzelf, toch de weg der misdaad niet zijn opgegaan. Omdat de
misdadiger vrij, als mens, heeft gehandeld kan hij de straf verdienen,
en wordt de straf een „vergelding". De straf appelleert steeds aan
het edelste en het grootste in de mens: aan zijn vrijheid. Zij zegt hem:
gij hebt uw vrijheid misbruikt in de sociale orde. De sociale rechtswil,
die over deze orde waakt, zal zich na de misdaad manifesteren door
de straf, die u wordt opgelegd. Zij zal u tevens beter doen inzien,
dat ge slecht gehandeld hebt, en u er van afschrikken, deze daad te
herhalen. De straf bezit bijgevolg verschillende doelstellingen, die we
alle kunnen afleiden uit het feit, dat de misdaad door vrije, verantwoordelijke personen wordt bedreven. Ten eerste manifesteert zij de
door een vrije daad gestoorde sociale wil tot orde en veiligheid;
hierdoor wordt de gemeenschap beveiligd t.o.v. de misdadiger; deze
laatste wordt tot het inzicht gebracht, dat hij slecht gehandeld heeft;
mocht hij tot dit inzicht niet komen, dan wordt hij mogelijk er toch
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van afgeschrikt zijn slechte daad te herhalen; 'tenslotte is de straf, of
liever de wijze waarop zij voltrokken wordt, een middel om anderen
van de misdaad te weerhouden. Dat de „vergelding" zo begrepen
niets te maken heeft met subjectieve wraakgevoelens, lijkt ons duidelijk. De straf heeft een objectieve, redelijk beantwoordedoelstelling.
Dit alles heeft echter slechts zin, wanneer men aanneemt, dat men
te doen heeft met wezens, die vrij kunnen falen, die bekoord kunnen
worden, kunnen aarzelen, over de gevolgen kunnen nadenken, enig
begrip hebben van goed en kwaad; die kunnen worden meegesleept,
maar die ook weerstand kunnen bieden, die in staat zijn een vergrijp
te plegen, maar ook tot inkeer kunnen komen. Eengroepering, samengesteld uit dergelijke wezens, een ware samenleving, kan zich slechts
handhaven, wanneer de overgrote meerderheid zichzelf vrijwillig beperkingen oplegt, die op redelijke wijze worden gemotiveerd door de
eisen van het algemeen welzijn. Zij kan niet geregeld worden door het
mechanisme van een physisch complex of van een instinctief aaneengesloten dierlijke zwerm of kudde. M.a.w. het is duidelijk voor de
mens die zijn verstand gebruikt, dat er yin de gemeenschap wetten
moeten bestaan, waaraan hij zich vrijwillig onderwerpt terwille van
het algemeen welzijn, waarvan ook zijn eigen welzijn afhangt. Wanneer 'hij echter misbruik maakt van zijn vrijheid, dan moet hij begrijpen
,-- en meestal begrijpt hij dat zeer goed -- ,, dat de gemeenschap niet
ongewapend is, en dat de wet, die voor het algemeen welzijn en het
voortbestaan van 'de samenleving noodzakelijk en voor de moreel
handelende burger een leiding en een hulp is, voor de overtreder
doorwerkt onder de vorm van straf, in de eerste plaats om het recht,
door een vrij lid van de gemeenschap geschonden, te herstellen .-- dit
is de vergelding — en tevens om de andere doeleinden van de straf
te bereiken. Want de verschillende doeleinden, die we hebben opgesomd, liggen niet ordeloos naast elkaar; ze impliceren elkaar veeleer
en het ene is zonder het andere niet mogelijk. Het recht wordt immers
slechts volledig hersteld, indien de overtreder tot inkeer komt door
de straf, die hij vrijwillig aanvaardt als boete voor zijn misdaad; en
de ware beveiliging van de gemeenschap wordt alleen verzekerd door
diezelfde bekering van de wil van 'de misdadiger, die door de straf
wordt bedoeld. De straf is tenslotte een hulde van de wet aan de
menselijke vrijheid en in die zin mocht Hegel schrijven, dat de misdadige mens recht heeft op straf. Indien men echter de vrijheid van
de mens uitschakelt, moet heel deze theorie wel ineenstorten en kan
er logisch gesproken van straf en tenslotte ook van wet geen sprake
meer zijn. En dat is juist wat S. C. Versele doet. „Thans nog, schrijft
,
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hij, wordt door sommigen voorgehouden, dat de vergelding een morele
noodzaak is; een zedelijke eis. Meijer heeft het kort en treffend gezegd':
deze eies hoort iin een primitieve ethica thuis. Men heeft het recht niet,
te doen betaald zetten wat niet verschuldigd is. De ethica, die gesteund
ga at op de sentimentele vooronderstelling van de vrije wil is een artificiele ethica, die geen rekening houdt met het werkelijke, met het
reële van de toestand der mensen hier op aarde" (C. 1446) . We
menen, dat de vooronderstellingen hier eerder liggen aan de kant van
de schrijver van deze regels. Er wordt hier immers voorondersteld,
wat moet bewezen warden, nl. dat -de overtreder op een of andere
wijze geen herstel aan de gemeenschap verschuldigd is, en er wordt
voorondersteld, dat de ethica, het moreel besef van de mens, op louter
gevoelen berust en niet op een redelijk inzicht in wat igoed en wat
kwaad is, in wat voor de denkende en vrije mens behoorlijk is of niet..
Uit deze verwerping van de vrijheid en van het vergeldingselement .
der straf volgt noodzakelijk een theorie, die mensonwaardig is en _
tenslotte de doeleinden van de straf moet voorbijzien.
Indien de mens zich niet als een vrij, verantwoordelijk wezen kan
misdragen, dan kan men tegen de booswicht alleen optreden als tegen
een razend dier, waarvoor men de maatschappij moet beschermen, of
als tegenover een zieke, die men moet trachten te genezen. Maar
zodoende zal men in feite noch de gemeenschap behoeden voor de
gevolgen van de misdaad, noch de zieke tot een volwaardig lid van
de gemeenschap herstellen, omdat de misdadiger -in feite noch een
razend dier noch 'een zieke is. De twee 'doeleinden: verdediging en
genezing, worden tegenstrijdig met elkaar en in zichzelf contradictorisch, wanneer zij niet wortelen in de vrijheid van de mens, het
moreel karakter van de wet en het vergeldingselement van de straf.
Is de misdadiger een niet verantwoordelijk aanvaller, dan zullen vroeg
of laat entegen alle goede bedoelingen in,logischerwijze alle middelen goed worden geacht om 'de aanval definitief af te slaan, en de
straf die eigenlijk igeen straf meer zal zijn zal het karakter
krijgen van een afstraffing, die in onmeedogendheid en wreedheid de
strafbehandelingen in de concentratiekampen, waardoor een bepaalde
ideologie zich meent te moeten verdedigen, zal evenaren. En meteen vernietigt die straf zichzelf, en mist haar doel, want ze zal de
misdaad aanwakkeren door de aantrekkingskracht van het risico, dat
men wil lopen, om aan een onware en dus onhoudbare toestand ee n .
einde te maken.
En hoe kan bij een dergelijke opvatting, die het essentiële in de
.
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straf over 'het hoofd ziet, de verdediging van de gemeenschap met de
genezing van de schuldige worden overeengebracht? Waar de zelfverdediging zonder meer onvermijdelijk tot wreedheid drijft, eist de
genezing veel geduld en een grote zachtheid. En die genezing zelf
moet tenslotte onmogelijk worden. Want hoe zal men de misdadiger
genezen, wanneer men heeft vooropgesteld, dat hij niet vrij is, en
dat het bijgevolg geen zin heeft een beroep te doen op de morele begrippen en gesteltenissen die, niettegenstaande zijn misdaad, toch nog
in zijn ziel aanwezig zijn? Psychoanalyse, hygiënische oefeningen,
hormonische behandelingen en dergelijke zullen er bij te pas komen.
Maar wie ziet niet in, dat dergelijke middelen, welke doelmatig kunnen zijn als hulpmiddelen, meer kwaad dan goed zullen doen, indien
de vrijheid van de mens, zijn verantwoordelijkheidsgevoel eenvoudig
worden genegeerd? Maar al te dikwijls ziet men uit dergelijke uitwendige, vaak brutale methoden van genezing menselijke wrakken
te voorschijn komen, die igeen misdaad meer zullen bedrijven, omdat
ze het wegens een afgestompte vitaliteit eenvoudig niet meer kunnen.
I.p.v. de igenezing, die men wilde bewerken, heeft men de ziel en het
lichaam der veroordeelden nog ziekergemaakt.
Naar ik heb vernomen van mensen, die ambtshalve dagelijks met
gedetineerden omgaan, zijn deze zich overigens zeer goed bewust van
het verschil tussen een misdadiger en een zieke, en zij willen niet als
zieken behandeld worden. Zij zijn nog steeds mens genoeg om hun
vrijheid ook in hun overtreding erkend te willen zien. Zij hebben
eerbied voor de rechter — omdat deze hen als mens heeft geoordeeld,
ook wanneer zij door hem naar hun oordeel te zwaar werden gestraft;
de psychiater van de gevangenis daarentegen rioemen . ze onder elkaar
„de zottendoktoor", door deze misprijzende benaming te kennen gevend, dat zij niet als onverantwoordelijken wensen behandeld te wor
den. Een ware genezing van de misdadiger als mens veronderstelt een
voortdurend beroep op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, veronderstelt ook dat hij zijn schuld erkent, zijn straf als vergelding en als
boete aanvaardt, en zo zijn vrijheid innerlijk zó versterkt, dat hij bij
een volgende bekoring weerstand kan bieden en een morele overwinning kan behalen. Alleen dan is hij igenezen. Alleen dan kan hij
ook weer als volwaardig lid in de gemeenschap worden opgenomen,
en kan de maatschappij zich werkelijk veilig achten. We willen hiermee geenszins het grote nut bestrijden van psychologische en physiologische behandelingen, die na een psychiatrisch of medisch onderzoek nodig zouden blijken; maar dit zullen steeds hulpmiddelen moeten blijven in dienst van een adaequaat-menselijke behandeling, waar-
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in het beroep op de verantwoordelijkheid, het herwinnen van de concrete morele vrijheid het einddoel blijft.
S. C. Versele maakt nog andere, overigens bekende, bezwaren
tegen de vergeldingstheorie van de straf. Hij tracht de verantwoor
delijkheid voor de misdaad van de overtreder op de maatschappij af
te wentelen. Zijn het niet de maatschappelijke toestanden, waarin
sommige mensen moeten leven, die de oorzaak zijn van de misdadigheid? Dit argument, reeds met vuur d oor Tolstoi in Opstanding Ø twikkeld, ziet het grote verschil, dat bestaat tussen een voorwaarde of
een gelegenheid en een oorzaak over het hoofd. Het is helaas maar
al te waar, dat ook de hedendaagse samenleving, voornamelijk door
een nog onvoldoende sociale ordening, voorwaarden en gelegenheden
schept tot misdaad. We denken hier bijvoorbeeld aan de werkeloosheid, aan de woningnood, aan de gangsterfilms, aan de pornografi
sche drukwerken, waartegen onvoldoende maatregelen worden getroffen. Maar deze onvoldoende sociale voorzieningen, soms tenminste tijdelijk onvermijdelijk, zijn niet de oorzaak van de misdaad. Millioenen mensen leven in dezelfde omstandigheden, te midden van
dezelfde verlokkingen en dezelfde mogelijkheden tot de misdaad.
Slechts enkelen bezwijken en plegen de misdaad, waarvan zij alleen
de oorzaak zijn. De omstandigheden, de voorwaarden, de gelegenheden, of hoe men het ook noemen wil , kunnen als „verzac'htende
omstandigheden" in aanmerking warden genomen, maar op zichzelf
ontnemen zij niet aan de menselijke daad het karakter van vrijheid en
verantwoordelijkheid. Ook op hetindividueel plan demonstreert zich
onze vrijheid, door de morele overwinning in moeilijke omstandigheden.
Een ander argument, dat dikwijls tegen het vindicatief karakter
van de straf wordt aangewend en dat na C. G. Wichman door S. C.
Versele wordt herhaald is „dat geen mens rechter over een andere
mens kan zijn", omdat hij niet kan binnendringen in de „zielsprocessen en in de werkelijke dynamiek van de menselijke handelingen"
(c. 1446 ,-1447). Deze bewering, zo absoluut en algemeen uitgedrukt,
lijkt ons geheel onwaar. Het is de mens wel mogelijk zijn evenmens,
in de meeste gevallen, voldoende te kennen, om zijn daden te kunnen
beoordelen. Wij zijn allen zelf potentiële misdadigers, zodat we ons
kunnen verplaatsen in de psychologie van de overtreder. Mensen zijn
geen solipsismen, hermetisch voor elkaar gesloten. De gemeenschap
wordt gedragen door de kennis van de anderen en door het oordeel,
dat we voortdurend impliciet over de anderen in ons vormen. Zeker,
we bezitten van de evenmens geen intuïtieve, geen goddelijke kennis
.
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, die de harten en de nieren doorgrondt"; maar deze wordt niet vereist, opdat we een voldoende inzicht zouden kunnen verwerven om
als mensen de inzichten van anderen voldoende te kennen en door gaans correct te beoordelen.
Om dit argument te staven haalt men soms de woorden van Christus aan: „Oordeelt niet, opdat ,gij niet geoordeeld wordt" (Mat. 7, 1 ) .
We zullen ons niet wagen aan een exegese van deze tekst, maar
alleen herinneren aan de bekende tekst van hetzelfde Evangelie:
„Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden
alleen. Zo hij naar u luistert zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag
krijgt. Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij
zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een
tollenaar" (18, 15 ,-17). Christus veronderstelt dus dat de mens kan
zondigen, dat hij berispt kan worden, dat hij naar een vermaning kan
luisteren, maar dat hij haar ook in de wind kan slaan, dat hij in het
kwaad kan volharden, dat hij kan geoordeeld en veroordeeld worden.
Dit alles is alleen mogelijk, omdat Hij wist, dat de mens vrij is en
verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daden.
De straf deelt in het mysterie van het kwaad en van de menselijke
vrijheid. Geen enkele theorie zal de igrond zelf van de vrije keuze van
het kwaad geheel kunnen ontdekken, maar de gebrekkigste aller
theorieën is wel deze, die het feit loochent en het vergeldingsmoment
uit de straf principieel uitschakelt. Indien men haar wilde en kon toe
passen op het concrete strafrecht, dan zou dat niet kunnen geschieden
zonder de ergste gevaren voor het welzijn van de gemeenschap en
van de misdadiger zelf.
,

-

van de jonge Marx
De legende v~nde
door F.
F. DE RAEDEMAEKER
door
RAEDEMAEKER S.J.
S.J.

twee belangrijke
helan!grijke katholieke
katholieke Duitse
Duitse tijdschriften,
tijdschl'iEten. de
de Frankfurter
Frank f urter
IJ NHeftwee
hebben Wa[.ter
Walter Dirks,
te en Die neue
neue Ordnung
Ordnung hebben
Dirks. hoofdredacteur
hoofdredacteur

Hefte
anvanhet.rsJKonig,bekrdcmustnewrkv
van het 'eerste en J. K. Koenig. belk.eerd commlliIl!Ï'st en medewerker van
het tweede. een zeer hoogstaand debat gevoerd over de verhouding hetwd,nzrogstadebvro huding
tussen
christendom en
het marxisme.
marxisme. In 1947
1947 publiceerde
publiceerde W.
W.
tussen het christendom
en het
in de Frankfurter
Diks in
I)H:!ks
Frankfurter Hefte
HeEte een
een artikel
artikel Marxismus
Marxismus ininchristlicher
christlicher
1 ) , waarin
,beslist de
de nadruk
nadruk legde op
op al
al hetgeen
hetgeen volvol~
waarin hij
hij zeer
zeerbeslist
Sicht 1).
gens hem in
in het
het'authentieke
awtheilitieke marx,itSme
christelijke levensopvatl,evensopvat~
mar xisme met de christelijke
ting kan
kan worden
word'en overeengebracht.
overeengebracht. Die neue
neue Ordnung
Ordnung publiceerde na
na
lange
'aarzelingen in 1949
1949 een
een weerlegging
weerleg.g,ing van
van Dirks'
Dirks' stellingen,
steUingen. nl.
nl.
langeaarzelingen
het artikel van
'V'Bn Koenig:
Koenig: Die
Versöhnung
desLlnversóhnbaren
Unversöhnbaren 2).
Die Verso
hnung des
2 ) . Hier~
H i eran het
op kwam
kwam Dirks
Dirb opnieuw
op11!ieuw aaan
,het woord
wool1d ~n
hetzeHde·• tijdschrift
met
in hetzelfde
tijdschrift met
artikel: Der
zijn Mtilkel:
DerMarxismus
Marxismus der
derersten
erstenStunde
Stunde 3).
Koenig
3 ) . Waarop Koenig
dupliceerde met:
met: Die Legende
Legende vom
vomjungen
jungenMarx
M arx 44).
).
Dit debat lijkt
lijkt ons
ons uiterst
uiterst kenschetsend
kenschetsend voor
voorde
deuiteenlopende
uiteenlopendebebe~
oordelingen, die we
oOl'delingen.
we voortdurend
voortdurend aantreffen
aantreffen in
in katholieke
katholiekegeschriften
geschriften
over het
het marxisme
marxisme en het
het communisme.
communisme. Het overtreft
overtreft o.i.
o.i. de
demeeste
meeste
dier geschriften door de
dier
dedegelijkheid
degelijkheid van
vantde
de argumentatie
ar'gumentatie en
enbijgebijge~
volg door
door de
de :ernst
:ernst van de
de discussie.
discussie. Het
Hetprobleem
probleem wordt
wordt hier
hier zeer
zeer
scherp gesteld:
gesteld: wat moeten
scherp
moeten wij
wij als
als christenen
christenen denken
denken over
overhet
het marmar~
xisme? En ernstige
xisme1
ernstige argumenten
argumenten worden
worden aangevoerd
aangevoerd door
door beide
beide parpar~
tijen.
waarvan
de
eerste.·
nl.
Walter
Dirks.
beweert.
dat
wij
van
het
tijen, waarvan de eerste,
Dirks, beweert, dat wij van het
marxisme
marxisme veel kunnen
kunnen en
en moeten
moetenleren,
leren.terwijl
terwijl.de
deandere,
andere•.. nl.
nl. J.J. K.
K.
Koenig dit „leercomplex"
..leercomplex" als
volledig illusoir
illusoir beschouwt.
beschouwt. Uit
Uit een
een
Koenig
als volledig
synthese
de vier
vier artikelen
artikelen zal
zalwellicht
wellichtblijken,
blijken. aan
aanwelke
welkezijde
zijde
synthese van de
de argumenten
argumenten het zwaarste wegen.
wegen.
stelling van
van W.
W. Dirks
Dirks isisde
devolgende.
volgende. Als
Alschristenen
christenen en
en als
als
De stelling
moeten we het
het marxisme
marxisme veroordelen zoals
zoals het
het zich
zichnu
nuininzijn
zijn
mensen moeten
c'oncrete vormen
vor.men van
van bolsjewisme
bolsjewisme en
en van
vansocialisme
socialismevoordoet.
voordoet.
twee concrete
twee bewegingen
bewegingen zijn
zijn ontrouw
ontrouw geworden
geworden aan
aanhet
hetoorspronke
oorspronke~
Deze twee
lijke marxisme.
marxisme. Het
zijn verstarde
verstarde vormen
vormen ervan.
ervan. Waarin die
die ververlijke
Het zijn
starring
starring bestaat iiss niet
niet zo
zo heel
heel duidelijk.
dUidelijk. W.
W. Dirks
Dirks noemt
noemt alleen
alleen het
het
'

1
1))

Frankfurter
Frankfurter Hefte
Nefte 2 (1947),
(1947).125----143.
125-143.

, 401.--421.
2) Die
Die neue
neue Ordnung
Ordnung 3 (1949)
(1949).40'1-421.
) Frankfuter
Frankfuter Hefte
Hefte 44 (1950)
(1950')., 220--236.
220'-236.
) Die
Die neue
neue Ordnung
Ordnung 4 (1950)
(1950),, 391;....399.
391-399.

2)
3
3)
4
4,):

202

DE LEGENDE VAN DE JONGE MARX

feit. dat zowel bolsjewisme als socialisme zich met nationalisme hebben besmet. en dat vooral het socialisme materialistisch is geworden.
Deze verstarring. deze vermaterialisering van het echte marxisme
heeft zich overigens reeds vroeg voorgedaan. en wel zeer dUidelijk in
de schriften van Engels. ja zelfs in de latere geschriften van Marx
zelf! Zoals Nietzsche. die eerst met Wagner had ,gedweept. dezen
later verweet Wa.gneriaan te zijn geworden. ,d.w.z. dat hij door het
succes verblind de zuivere inspiratie van zijn jeugdcomposities had
verloren en ging componeren naar de smaak van zijn bewonderaars.
zo verklaart W. Dirks.dat Marx ontrouw werd aan zijn jeugdidealen
en vrij spoedig ... Marxist is geworden. Het echte. zuivere. oorspron.kelijke marxisme. dat. waarvan we veel te leren hebben. 1S dus niet
het russisch communisme noch het verbur,gerlijkte socialisme. maar
wel het ,marxisme van de jonge Marx.zoals we dat vinden in zijn
jeurgdwerken. Het marxisme. ~at we daar aantreffen. zo beweert W.
Dirks. staat niet zo ver van het christendom. en geeft ons zeer opportune richtlijnen voor onze houding t.o.v. de hUidige historische situatie. Het klare denken van de hedendaa,gse christen. die zich verantwoordelijk voelt voor zijn tiJd. zo zegt hij. zal veel waarheid in het
marxisme ontdekken.
Alvorens te vernemen. wat er christelijk is in de jonge Marx. dienen
we over diens jeugdwerken een enkel woord te zeggen: zij vormen immers ,de documentatie. waarop zowel Dirks als Koenig hun
redenering zullen baseren.
De reeks dezer jeugdwerken begint met Marx' doctorale thesis over
Het verschil tussen de democratische en epicurische natuurphilosophie.
een zuiver wijsgerig 'werk ,geheel in ;hegeliaanse trant en datdagtelcent
van 1841 (Marx was toen 23 jaar oud). Men kan ze beschouwen als
afgesloten ,met het Manifest der communistische, partij van 1848. dat
Ihij samen met Engels te Brussel schreef. en waarin zijn theorie van het
socialisme en van het communisme reeds ,in al haar onderdelen is uit.gewerkit. B~ten deze reeks vallen dus de ttalrijke polemische en polirtidte schdf,ten van ,na 1848. de Bijdrage tot de kritiek van de staathuishoudkunde. alsmede Marrx' ,hoofdwerk Das Kapital. waarvan het eer,ste
deel eerst in 1867 verscheen.
De jeugdwerken bevatten een bonte mengeling van bijdragen van
Marx 'aan verschillende tijdschriften. en ook. een reeks belangrijke
stukken die tijdens het leven van Marx niet werden uitgegeven. Na
zijn dood publiceerden F. Mehring. Bernsteine.a. verschillende nagelaten werken van Marx. maar pas in 1927 verscheen de volledige
reeks in de eerste delen van de grote niet voltooide Marx-Engels
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Gesamtausgabe. Deze teksten zijn natuurlijk van het grootste belang
voor wie de ontwikkeling wil nagaan, die de jonge Marx heeft doorgemaakt van af zijn korte neo-hegeliaanse periode tot aan zijn ontdekking van hetgeen men het historisch materialisme is gaan noemen.
Hier zou men dus het oorspronkelijk marxisme vinden, dat niet zo
ver zou afstaan van het Christendom. Hiervoor moest W. Dirks natuurlijk de bewijzen leveren en Koenig kan de kracht van zijn bewijzen toetsen aan de ongetwijfeld authentieke teksten. Wat echter de
critiek van Dirks' argumenten bemoeilijkt is dat hij geen enkele maal
een tekst uit , de jeugdwerken citeert. Wie echter zoals Koenig met
deze vertrouwd is, kan wellicht aantonen, dat de algemene beweringen van Dirks door bepaalde teksten worden tegengesproken. We
zullen een ogenblik dit steekspel van naderbij volgen.
Er bestaat vooreerst, zo begint W. Dirks, een negatieve overeenkomst tussen de christelijke levensbeschouwing en het marxisme. Ze
hebben nl. een gemeenschappelijke vijand: het idealisme. Na enige
jaren met het idealisme van Hegel te hebben igedweept, ging Marx er
groot op, het ten onderste boven te hebben gekeerd en de ontwikke
ling der idee vervangen te hebben door de ontwikkeling van de reële
menselijke tgeschiedenis. En dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Men
vindt dan ook in de jeugdwerken van Marx, b .v. in Die heilige Familie
(1844) een kritiek op het hegelianisme, die elk realistisch denker kan
onderschrijven. Marxistische en christelijke denkers moeten beiden
het idealisme verwerpen wegens zijn gebrek aan realisme. Koenig
merkt echter terecht op, dat het realisme van de jonge Marx en het
realisme van het christelijk denken daarom nog niet hetzelfde zijn.
Tegelijk met het idealisme heeft de jonge Marx de realiteit van elke
geestelijke werkelijkheid verworpen; het reële was voor hem het door
de economische ontwikkeling bepaalde; een van de stof onafhankelijke
geest, een onsterfelijke ziel, God waren voor hem illusies eigen aan
de periode van de onderdrukking van het proletariaat door de bourgeoisie, illusies die moeten verdwijnen in de communistische periode
van de geschiedenis. Blijft dus over, dat het realisme van Marx lijnrecht tegenover het hegeliaans idealisme staat, maar dat het evenzeer
onverzoenbaar is met het realisme van het christelijk denken. Men
kan dus met evenveel recht zeggen, dat het hegelianisme en het christelijk denken beiden tegenover het marxistisch realisme staan. Immers
zij a anvaarden beiden de realiteit van de geest, alhoewel op een
andere wijze. De christelijke denker verkeert in de gelukkige positie
de argumenten van Marx tegen Hegel te kunnen aanvaarden, zowel
als de 'argumenten van de idealisten tegen Marx; en deze positie heeft
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het niet te danken aan Marx of aan Hegel, maar aan zijn eigen conom het in 'hegeliaanse
sistentie. Het christelijk realistisch denken
is de „waarheid van het marxistisch matetermen uit :te drukken
rialisme en van het hegeliaans idealisme samen". Waaruit we besluiten
dat 'dit denken niets ontleent aan het marxistisch realisme, maar dat
eerder dit laatste veel zou kunnen leren van het christelijk realisme.
Veel belangrijker zijn de positieve elementen waardoor de jonge
Marx de christelijke levensbeschouwing zou benaderd hebben. Deze
elementen zijn 'drieërlei: het proletarisch denken, de opvatting van de
mens en van de geschiedenis en het „pantheïsme".
Wat Marx dicht bij ons brengt, zegt W. Dirks, is dat hij voor het
eerst „heeft gedacht van uit de proletarische existentie". Hij heeft
nl. het standpunt van het burgerlijk, egoïstisch denken overwonnen
en de waarheid van het proletariaat erkend, als een maatschappelijke toestand, die moestoverwonnen worden. Dit was voor een jonge
burgerzoon als Marx een oorspronkelijke levensdaad, een offer van
zijn eigen wezen, een ontdekken van de andere, een „Leistung der
Liebe". En dat, zegt Dirks, is iets christelijks. Later, bij Marx zelf
maar nog veel meer bij de marxisten, is die liefde tot het proletariaat
verzwakt en vervlakt. Er wordt ons niet gezegd hoe dit isgeschied.
Wellicht denkt Dirks aan de organisatie van 'de internationale? Hoe
dit ook zij, wat te denken over die liefde tot het proletariaat? Het
eerste geschrift, waarin Marx zijn theorie over het proletariaat uiteenzet, is zijn bijdrage in de Deutsch f ranzósische Jahrbiicher, getiteld: Zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (1843). In de zo
belangrijke Oekonomisch-philosophische Manuskripte (1845) heeft
deze theorie haar definitieve vorm gekregen. Het proletariaat verschijnt hier als het noodzakelijke moment van de totale revolutie.
Marx, die a.h.w. bezeten door een revolutionnair instinct, eerst de
eisen had gesteund van de uiterst 'linkse burgerlijke partijen, is te
Parijs, door het contact met het Franse socialisme en met de theorieën
van Stuart Mill en Ricardo, tot de theoretische overtuiging gekomen,
dat de revolutie, die de mens van alle kwalen moest verlossen, door
de linkse burgerlijke partijen niet kon worden doorgevoerd. „Men
moet een klasse vormen," zo schrijft hij, „ die alhoewel in de burgerlijke maatschappij, toch geen burgerlijke klasse is", d.i. een klasse die
het onrecht van deze maatschappij in de absolute ontmenselijking vertegenwoordigt. Alleen deze klasse kan door een revolutionnaire daad
aan elke verdrukking een einde maken. In het proletariaat is de mens
totaal verontmenselijkt, door de negatie van zichzelf zal het de mens
aan zichzelf totaal teruggeven. Het proletariaat, dat zijn voor de jonge
-
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Marx, die nog geheel in hegeliaanse termen denkt, niet die concrete
mensen, die in de fabrieken schandelijk worden uitgebuit, maar het
is een „moment" in de sociologische theorie die hij heeft uitgedacht.
Het proletariaat, de onteigening en de verdrukking moesten verschijnen
als interne tegenstelling v an het burgerlijk bestaan, en het moest deze
ontmenselijking tot het einde doormaken, om dan door een dialectische ommekeer de burgerlijke samenleving te vernietigen en de vrije,
„menselijke mens", de communistische mens te doen verschijnen. De
socialistische beweging, die veel ouder is clan Marx, heeft weliswaar
iets christelijks in zich: het medelijden met ide verdrukte arbeiders, de
wil om aan het onrecht 'met alle mogelijke middelen paal en perk te
stellen idoor de deproletarisatie van d e arbeidersstand. Saint-Simon,
Fourier, Proudhon, Owen, om alleen die voornaamsten te noemen,
hadden tegen d e proletarisatie van de steeds toenemende arbeidersmassa geprotesteerd en een beroep gedaan op de menselijke waardigheid, d e broederlijkheid, de naastenliefde. Wat men ook moge denken
van hun concrete sociaal-economische idealen, in hun streving weerklonk het protest van het christelijk geweten. Maar de jonge Marx
heeft juist dit christelijk ethos uit het socialisme geweerd. Hij heeft
met bijtend sarcasme aan het „utopistisch socialisme" verweten een
beroep te doen op morele waarden. In zijn polemisch boek tegen
Proudhon La misère de la philosophie (1845) heeft de jonge Marx
afgerekend met de christelijke elementen, die ongetwijfeld in het
Franse socialisme aanwezig waren. Hij ging er groot op een soort
fatalistische sociologische theorie te hebben gevonden, waaruit elke
gedachte van rechtvaardigheid, broederlijkheid, naastenliefde gebannen waren. Het proletariaat betekende voor deze theoretische revolutionnair een pion, die , door eendialectische ,noodwendigheid op het
historisch schaakbord wordt vooruitgeschoven. We menen dat het
marxisme slechts begrijpelijk is, wanneer men het afgetekend ziet
tegen 'de achtergrond van het „utopisch" socialisme, maar de eigen
bijdrage van 'de jonge Marx bestaat juist hierin, dat hij dit socialisme
van elke christelijke invloed zoveel mogelijk gezuiverd heeft. In zijn
„wetenschappelijk" socialisme denkt hij niet van uit „proletarische
existentie", d.w.z. niet van uit de ware conditie van de arbeider, maar
van uit een abstracte constructie van het proletariaat. In het marxistisch begrip „proletariaat", voor zover het juist marxistisch is, kunnen
we onmogelijk een aanknopingspunt vinden met het christelijk denken.
Wellicht was de jonge Marx christelijker in zijn opvatting van de
mens en van de geschiedenis. Door Dirks wordt terecht aangevoerd,
dat hij geen materialist was, in de gewone zin van het woord. Marx
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heeft altijd aanvaard, dat de mens in de natuur een eigen, specifieke
plaats inneemt, dat hij niet met het dier kan worden igelijkgeschakeld,
en dat hij juist door die transcendentie boven het natuurlijk bestaan
zich bewust is, dat hij zelf als mens degeschiedenis maakt. Dit alles
is waar, maar indien we nader toekijken, dan blijkt dat de marxistische mens bepaalde trekken vertoont, waardoor elk uitzicht op het
christelijk mensenbe eld wordt afgesneden. De jonge Marx van af Kritik des hegelschen Staatsrechts (1843) definieert de mens als een
arbeidend, een economisch renderend wezen. Mens-zijn is gebonden
zijn aan de stof, aan de instrumenten waarmee ze moet bewerkt worden, aan de economische voorwaarden en relaties, die daaruit voortvloeien. De mens is dialectisch gebonden aan de stof, die hij door de
arbeid veredelt, en die hem, als door een weeromstuit veredelen moet.
De „bevrijding" van de mens wordt geheel bepaald door economische
verhoudingen, die zich fataal ontwikkelen volgens de historische wetten van d e klassenstrijd. Ook de laatste bevrijding van de mens als
wezen zal essentieel gebonden zijn aan een economische toestand.
Van af 1843 staat het voor Marx vast, dat de mens een louter economisch wezen is, dialectisch voortgedreven door de historische evolutie. Hij kan die evolutie enigszins vertragen of bespoedigen. Heel de
zin, het wezen van het mens-zijn bestaat in die kleine mogelijkheid,
om het tempo van een proces, dat zich noodzakelijkerwijze zal voltrekken, te beïnvloeden. Een eigenlijke vrijheid, een zelfbepaling, een
verantwoordelijkheid voor zijn geschiedenis bezit sle marxistische
mens niet, juist omdat hij zozeer gebonden is aan de stof. Een geeste
lijke kern, een moment van echte transcendentie boven de natuur,
een zin van het leven, die boven de aardse geschiedenis uitstijgt, een
onsterfelijkheid van de. ziel, een persoonlijke verantwoordelijkheid
voor een eeuwige existentie: dat alles wordt door de jonge Marx
positief uitgesloten. Hij heeft de mens niet gekend in zijn vrijheid; hij
zag niet in dat „het tot de vrijheid behoort, dat de geschiedenis ons
omvat, en dat wij ons daarbij toch niet aan een totale duiding van de
geschiedenis onderwerpen" (Karl Jaspers, Europ. Geist, p. 15) . Reeds
in de Kritik des hegelschen Staatsrechts onderscheidt hij in de mens
een supra- en een infrastructuur. Al wat des geestes is behoort tot de
suprastructuur en is slechts een denkbeeldige weerschijn van de enige
realiteit: de sociaal-economische infrastructuur. Zo staat de mens
echter niet tegenover zichzelf noch tegenover de geschiedenis volgens
de christelijke levensopvatting. Dat de mens bestemd is, om op deze
aarde te arbeiden, wisten we reeds lang: „Daarop plaatste Jahweh
God de mens in . ide tuin van Eden, om die te bewerken en te bewa-
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ken". Dit is -geen oorspronkelijke, marxistische gedachte. Maar dat
de arbeid zijn laatste bestemming is ---- en , dit is specifiek marxistisch —, dat nl. het einddoel van .de mens bestaat in een communistische economie, dit is rechtstreeks in strijd met de christelijke anthropologie. Elke arbeid, elke economie is voor de mens slechts een middel
om het eeuwig, transcendent middel van zijn geest te bereiken. Zeer
juist zegt Koenig in zijn repliek, dat Marx nooit de waarde heeft
gekend van de éne ziel, van de persoon tenslotte, die de natuur, de
arbeid, de economie en de geschiedenis transcendeert. Hierdoor was
hij van af het begin blind voor het christelijke beeld van de mens.
Hoe zouden wij bij hem kunnen leren, wat we over de mens en diens
geschiedenis moeten denken? Hiermee beweren we niet, dat we niets
van Marx te leren hebben. Het kan zijn dat zijn theorie over de
waarde of over de crisis in het kapitalistisch systeem min of meer
waar is dit kan aan de discussie tussen economisten worden overgelaten. ---hoewel we intussen denken, dat 'het resultaat nogal negatief zal uitvallen. Voor de discussie over de verhouding tussen het
marxisme en het christendom hebben deze technisch-economische proNemen echter weinig belang.
De meest bevreemdende affirmatie van Dirks is wel, dat de jonge
Marx niet zo ver zou verwijderd zijn van het Christendom door zijn
religieuze instelling zelf. Hij redeneert als volgt: toegegeven, dat het
mensenbeeld van Marx onvolledig is, hij heeft er toch een totaliteit
van gemaakt, hij heeft het als iets absoluuts beschouwd, en daardoor
is hij pantheïst. Door dit pantheisme nu staat hij dicht bij het christendom, volgens hetwelk „al het zijnde goddelijk is". Koenig merkt zeer
terecht o p, dat er hier op een onverantwoorde wijze met woorden
wordt gegoocheld. Wanneer men de jeugdwerken van Marx van uit
dit standpunt doorleest, dan staat men voor het feit, dat hij elke Godsgedachte uitdrukkelijk loochent, en dat zijn atheïsme als een noodzakelijke sluitsteen in zijn systeem wordt opgebouwd. In de Kritik zur
Hegelschen Religionsphilosophie (1843) in de Thesen fiber Feuerbach
( 1845) belijdt Marx het atheïsme van Feuerbach. „Voor Duitsland,"
schrijft hij in het eerste werk, „is de kritiek op de godsdienst, wat het
wezenlijke betreft, voltooid (door Feuerbach) , en de kritiek op de
godsdienst is een voorwaarde voor alle andere kritiek". Maar Marx
wil nog verder gaan dan Feuerbach die leerde, dat de Godsidee een
illusie is van de mens, die zijn eigen ideale beeld objectiveert. Hij wil
aantonen, hoe die illusie is ontstaan. Het is nl. uit de betrekkingen
tussen de uitbuitende klasse en het proletariaat, dat de idee van God
in de ideële suprastructuur van de mens is geboren. Wanneer een-
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maal de klassenstrijd in de communistische samenleving zal zijn opgeheven, dan zal deze illusie vanzelf verdwijnen. Een radicaler godde
loosheid kan men zich moeilijk • indenken. Dit atheïsme pantheïsme
noemen, en dat vergelijken met het christendom langs de vage tussenschakel „al het zijnde is goddelijk" is louter woordenspel.
We menen, dat Koenig gelijk heeft, wanneer hij spreekt over „de
legende van de jonge Marx". Hetzij men de idee van 'het proletariaat
beschouwt, of de opvatting van de mens en van de geschiedenis, of
de theorie over God en godsdienst, telkens vindt men bij de jonge
Marx dezelfde anti-christelijke instelling, die hem heel zijn leven lang
heeft gekenmerkt. De thesis van W. Dirks berust niet op een objectieve studie van de jeugdschriften van Marx. Zij is een speculatieve
constructie, die de waarheid niet kan dienen. Indien we het marxisme
in zijn huidige vormen naar het oordeel van W. Dirks niet kunnen
aanvaarden, dan moeten we evenzeer het oorspronkelijke marxisme
als onchristelijk verwerpen. Op grond van het onderzoek van Marx'
jeugdschriften kunnen we niet anders dan met Koenig instemmen,
waar hij schrijft: ,,Wie de schriften van de jonge Marx van zijn
doctorsdissertatie af tot aan het Kommunistisch Manifest, dus zijn
scheppingen van 1840 tot 1847 rustig en objectief op zich laat inwerken
en het geheel van ideze jeugdschriften met de geestelijke ruimte van
het totalemarxisme vergelijkt, zal in de jonge Marx trek voor trek de
Marx van de rijpere enlatere jaren, de Marx van de Kritik der politischen Oekonomie en van Das Kapital terugvinden. Wat wel opvalt,
is het overwicht van een philosophische en humanistische problematiek in de jeugdschriften, terwijl de latere Marx zich specialiseerde in
de studie van de economische ontwikkelingswetten van het kapitalisme en van de politiek-geschiedkundige problemen ... Geen enkele
der fudamentele stellingen van het marxisme in zijn geheel ontbreekt
in de jeugdschriften van Marx en Engels" 5 ) .
Belangrijke historische bewegingen en geestelijke stromingen hebben steeds ook op katholieken een grote aantrekkingskracht uitgeoefend, zelfs wanneer deze bewegingen en stromingen door uitgesproken anti-christelijke krachten werden op gang gehouden. Tegenover
een dwaling, die succes heeft en velen meesleept, staan de katholieken
steeds verdeeld in twee groepen, met natuurlijk een onbepaald aantal
tussenschakeringen. De eerste groep ziet vooral de tegenstelling van
de dwaling met de waarheid van het christelijk ,geloof en het christelijk denken. De andere wil in de dwaling een gemaskeerde waarheid
5)
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ontdekken. Beide groepen hebben het goed recht hun zienswijze te
verdedigen, doch kunnen deze alleen maar schade berokkenen met
argumenten te gebruiken, die niet bestand zijn tegen een objectief
onderzoek. De „legende van , de jonge Marx" lijkt ons een dergelijk
argument te zijn.
Persoonlijk zouden we menen, dat er voor ons katholieken in de
algemene leerstellingen van Marx de jonge zowel als de meer
bejaarde --over de mens, de geschiedenis, God en godsdienst wer
kelijk niets positiefs te leren valt. Wat er nog overblijft van de louter
economische stellingen moeten we aan het oordeel van de economisten overlaten (zij zijn het hierover niet eens!). Wat we wellicht van
Marx kunnen overnemen is zijn onvermoeide arbeid, zijn diepe overtuiging, zijn onbaatzuchtigheid, zijn trouw aan zijn ideaal. Maar door
het feit, dat voor ons deze formele deugden in dienst moeten staan
van de christelijke waarheid, zullen zij ook moeten vermijden de aanmatigende trots, de laatdunkendheid, het sarcastisch spotten met
andersdenkenden, het eigenzinnige in-alles-willen-gelijk-hebben, die
het karakter van deze man ontsierden. Welk ook het ogenblikkelijk
succes van het communisme moge zijn, we moeten niet vergeten, dat
het destigmata draagt van ene voor onze rede en voor ons gel oof
totaal onaanvaardbare ideologie.
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oude kwaliteiten heeft vertoond. Zelfs een aangelegenheid als Argentinië en de vleesimport onderstreept slechts Engeland's afhankelijkheid en daarmee het feit dat dit trotse volk .--- de uitdrukking is van
Goldsmith yin zijn The Citizen of the World, letter IV geen keuze
wordt gelaten dan anderman's voorwaarden te aanvaarden. Dat er
bij velen een latente antipathie heerst tegen Amerika schijnt ons
uiteindelijk de vrucht te zijn van de zekerheid dat Groot Brittannië in
de wereld-politiek niet leidt maar in grote mate geleid wordt.
Toestanden in eigen huis hebben er al evenmin toe bijgedragen
het Engelse volk te inspireren tot prestaties om de slagen van de
oorlog energiek te boven te komen. De gezondheid van het parlementaire stelsel, die zo afhankelijk is van gezonde oppositie, is terdege
aangetast door de bittere tegenstelling Labour-Conservatieven en
door een Labour-regering die in haar tweede ambtsperiode maar
nauwelijks op een meerderheid steunt; deze meerderheid geeft vaak
haar steun aan de Labour-partij als een minder erg kwaad: de slechte
klank van de Tories, zoals de conservatieven constant door de
Labour-pers werden betiteld — ten onrechte, want hun programma
is grondig veranderd en aangepast — is een groot obstakel voor de
arbeider om conservatief te stemmen. Het dikwijls kinderachtige
ruzie-maken van regering en oppositie wekt op de duur de indruk
dat partijbelang boven landsbelang gaat. Een actie als die van Bevan
doet het zelfvertrouwen van het volk en zijn gevoel van veiligheid
ook geen goed. Een maanden lang dreigende verkiezing ondermijnt
een rustig voortbouwen aan de toekomst en geeft vele maatregelen
noodzakelijk het aanzien van het voorlopige. Een dergelijke onbestendige, weinig vorm-vaste toestand is een goede voedingsbodem
voor de vrees voor een groeiend communisme, die wel geen paniekstemming is, maar in alle geval onrust en onzekerheid bevordert.
Nog dichter bij huis, in de. letterlijke zin van het woord, wordt een
zo noodzakelijk stabiliteitsgevoel al evenmin bevorderd door een
rantsoenering die na zes jaren nog steeds, en meest zeer merktiaar,
voortduurt( vlees, boter, kaas, eieren, spek, rijst en thee zijn gerantsoeneerd) , en door prijsstijgingen en prijsverlagingen, waarvan dewisselvalligheid op zich reeds fnuikend moet werken; de gewone
mens weet weinig af van geleide economie, maar hij is verstandig
genoeg om te beseffen dat het springend karakter der prijzen weinig
goeds beduidt. Beloofde verbeteringen in de woningtoestand komen
veel te traag, met als resultaat ongeduld, ongewenste inwoning en:
vooral een voortduren van vrij wijd verspreide erbarmelijke behuizing:een erfenis uit de vorige eeuw. Men mag onder dergelijke omstandigheden niet veel begrip verwachten voor de noodzakelijkheid van hoge
belastingen: men betaalt de inkomstenbelasting, en men betaalt de
purchase-tax, zoals men ook de dure cigaretten (de z.g. popular brand
kost bijna twee gulden per twintig stuks) koopt en het zwaar belaste
bier drinkt; dit alles met lichte wrevel, met iets wat op apathie lijkt,
als een onontkoombare last of straf. Nieuwe maatregelen, zo drastisch
als de gezondheidsdienst en de nationalisatie van spoorwegen en
mijnen, en met geweld de helft van het volk opgedrongen, hebben
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geheel afgezien van economische en sociale resultaten, een negatieve
uitwerking van psychologische aard; zij schenken geen vertrouwen
in de toekomst; integendeel, men voelt het geforceerde van deze maatregelen. Geen wonder dat men schamper spot met de „welfare state",
en dit niet alleen in conservatieve kringen.
Dat er een doffe berusting over het volk ligt is niet te verbazen.
De drang om er boven uit te komen is zo herhaaldelijk verijdeld en
wordt eigenlijk zo weinig daadwerkelijk gestimuleerd dat men het
opgeeft zijn positie te verbeteren en vooruit te komen. Men is tevreden
zijn geprikkeldheid te tonen, en verder van een allesbehalve rooskleurige toestand te maken wat er van te maken valt. Zonder zelfvertrouwen, zonder vertrouwen in d e toekomst, zonder vertrouwen
in de regering, zonder geloof of vertrouwen in de deugd en in het
leven zelf, blijft er weinig anders over dan een fatalistisch pessimisme.
Hoe dit heeft voortgewoekerd en min of meer reeds tot een aanvaard
standpunt is geworden blijkt, menen wij, ook uit op zich onschuldige
uitlatingen betreffende prestaties op sportgebied: dat het Engelse
voetbal-team in een wereldtournooi zo snel werd uitgeschakeld was
voor velen bijna vanzelfsprekend en een bevestiging van een niet te
stuiten neergang van het volk op alle gebied; dat een Iers paard de
Derby-race wint wordt eveneens gezien in het raam van een geaccepteerde situatie, waarin het prachtig past. Van den andere kant
wordt een overwinning van een cricket-elftal of een wielrenner
geïnterpreteerd als een teken dat de toekomst niet geheel zwart is.
Pessimisme sleept achter zich aan een futloze onverschilligheid ten
opzichte van blijvende waarden; en hiermede staat de weg open
voor egoïsme en hedonisme. Men leeft nu voor zich zelf en probeert
om uit het leven te halen wat er uit te halen valt, scherper nog, om
van de dag en het ogenblik te plukken wat er van te plukken valt.
Men aanbidt comfort en amusement, en, als middel daartoe, geld.
Men tracht het leven te vullen met een maximum van genot omdat er
geen vreugde meer is; en omdat de spanning naar een betere toekomst
voor zichzelf, voor zijn kinderen en zijn volk grotendeels verdwenen
is, zoekt men de spanning en opwinding van de dag en het ogenblik,
die kleur moeten geven aan een grauw bestaan: we zullen zo aanstonds zien welk een „business" in het leven geroepen is om in deze
behoeften te voorzien. Tegelijkertijd . echter
het is de keerzijde van
de medaille
tracht men alle lijden in de wijdste zin als zinloos te
verwijderen. Hieronder valt voor velen werken, voor nog meerderen
hard werken. Werken is voornamelijk nog middel om geld te verdienen. Er gaat bijna geen dag voorbij of men leest dat er ergens
een staking dreigt of is uitgebroken: niet altijd even omvangrijk of
even belangrijk, en niet alleen onder de arbeiders. Op een der vergaderingen van The British Association deze zomer te Edinburgh
gehouden, kwam het naar voren dat er in 1950 minder stakingen
waren dan in 1946; in het laatstgenoemde jaar werden er gemiddeld
vijftig gerapporteerd per week, in 1950 was dit getal teruggelopen tot
vijf en twintig per week (P. H. St. John Wilson, op de vergadering
van 9 Augustus) ! Wat de Engelsman „slacking" noemt of „going
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slow" is al even frequent; het op eigen gelegenheid vrije dagen nemen
is een wijd verspreid euvel waartegen weinig of niets te doen is. In
sommige mijnen was het absenteïsme na de eerste Maandag in
Augustus --- een vacantiedag voor het gehele volk — meer dan vijftig
percent; dertig percent werd gunstig beschouwd.
In een samenleving met dergelijk klimaat is het onvermijdelijk dat
de vraag naar ontspanning in hoge mate gaat domineren, en dat
geld- en vrije-tijdbesteding meer de aandacht opeist dan werk of
huiselijke plicht. Het is dan ook niet te verwonderen dat de belangstelling van sociale werkers en sociologen uitgaat naar deze kwesties.
In deze zin mogen we een recente publicatie als English Li f e and
Leisure, A Social Study, door B. Seebohm Rowntree and G. R.
Lavers 1 ) wel zien als een aanwijzing dat er zich op dit terrein feiten
voordoen die zorgwekkend zijn en voor ter zake kundigen de kiem
van een crisis bevatten. Naar wij hopen heeft dit boek ons behoed
voor een eenzijdigheid van voorstelling en interpretatie die licht veroorzaakt worden waar deze gefundeerd zijn op eigen ervaring alleen
Wanneer we onze aandacht even schenken aan de geld- en vrijetijdbesteding van 'het Engelse volk, komt wel het eerst de wed-rage
ter sprake. Het is niet zo gemakkelijk om deze zucht tot wedden, om
van gokwoede niet te spreken, in het juiste perspectief te zien. Praktisch wedt iedereen. Wanneer krantenverkopers hun waar venten
met nieuws omtrent de „latest winners" betekent dit dat de gewone
man er bij geïnteresseerd is welk paard of welke hond gewonnen
heeft. Als de kranten dag in dag uit niet alleen vrij volledige verslagen
geven van paarden- en hondenrennen, maar geregeld de dieren naar
hun tegenwoordige vorm bespreken en er een expert op na houden
die betrouwbare aanwijzingen geeft omtrent de kansen van de rennende paarden en honden, en men bovendien steeds zelf kan controleren wat de paarden in de laatste drie racen hebben gepresteerd,
betekent dit alles dat de lezers hierom vragen. Wie niet op paarden
of honden wedt, doet toch zeker mee met een football-pool. De post
verzendt per week een dertien millioen invulformulieren, waarvan
er het vorig jaar per week ruim elf millioen ingevuld werden teruggezonden. Bij deze kolossale cijfers bedenke men, dat men meerderjarig moet zijn om zich bij dergelijke pools te kunnen aansluiten.
Bovendien vergete men niet de vrij talrijke onofficiële, of private
pools. Een behoorlijk aantal parochies organiseert bij voorbeeld dergelijke private pools, die wel is waar illegaal zijn maar door de politie
worden getolereerd mits men er geen ruchtbaarheid aan geeft door
bijvoorbeeld de formulieren publiek onder de mensen te brengen. de
inzet zich beperkt tot een sixpence of shilling, en men de prijzen niet
opvoert tot boven een honderd pond. Zelfs op deze voorwaarden
zijn er parochies die — in de meeste gevallen om hun school in stand
te kunnen houden — per week een winst maken ' van vierhonderd tot
duizend gulden, ' dit na aftrek van drukkosten en een bedrag aan
prijzen dat varieert van zeshonderd tot een vijftien honderd gulden.
Een simpele berekening toont aan, dat aan dergelijke eenvoudige

.

1)

Longmans, Green & Co. Ltd., London, 1951, 482 pp. 15 sh.
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tegenover ons land staat met ongeveer vierhonderd vijftig, hetgeen betekent een bioscoop voor iedere twintig duizend inwoners
( voor onze ruwe berekening stellen we de Engelse bevolking op
vijftig millioen, die van ons land op tien millioen; we kunnen zodoende
onmogelijk overhellen naar overdrijving) . Maar de Engelse bioscopen
hebben met hun vijf millioen zitplaatsen bijna tweemaal de grootte
van onze bioscopen (totaal aantal zitplaatsen twee honderd duizend) .
De conclusie is dus niet, dat Engeland twee maal zoveel bioscopen
heeft, maar op zijn minst vier maal zoveel. In Engeland wordt gemiddeld door vijftien honderd millioen mensen per jaar de bioscoop
bezocht, hetgeen neerkomt op dertig per hoofd; hiertegenover staat
ons land met ongeveer zeventig millioen, hetgeen betekent zeven
per hoofd. Dit geeft ons opnieuw een verhouding van één tot vier
a vijf. Vervolgens spendeert de Engelsman gemiddeld vijf en twintig
gulden per jaar aan de bioscopen; de Nederlander zes gulden. (Cijfers
ontleend aan Li f e and Leisure, en Statistisch Handboek voor 1948,
Utrecht 1950) . Men vergete bij deze cijfers niet, dat in Engeland er
naast de bioscoop de druk bezochte music hall is, het hondenrennen
en de race-course, die iedere week massa's mensen trekken, terwijl deze
vormen van amusement in ons land te verwaarlozen zijn.
Een enkel woord moet hier ook gezegd worden over het cafébezoek. De Engelse „pub" kan men niet zonder meer gelijkschakelen
met een café. Terwijl de Engelsman met iets van jaloersheid het café
op de stoep, zoals we die op het vaste land en ook in ons land
kennen (waar belangrijker dan hetgeen men drinkt de afleiding schijnt
te zijn) beschouwt, is de Engelse pub naast een sociale instelling
toch ook wel in sterke mate een plaats om te drinken. Het gebruik
van wijn en alcohol moge dan al betrekkelijk gering zijn het is
practisch ook niet te betalen - maar bier wordt veel gedronken en
de meeste arbeiders hebben één of meer avonden per week gereserveerd voor de pub, en het is ook niet zeldzaam dat iedere avond zijn
bezoek aan de pub plaats heeft. Men vergist zich indien men zou
menen dat dergelijk café-bezoek beperkt bleef tot de mannen; de
vrouw is eveneens een vrij geregeld bezoekster, en men vindt dit
gewoon. Dronkenschap is er blijkens politie-rapporten betrekkelijk
weinig. Maar het bedrag aan drank besteed is ontstellend. Het grote
kwaad van dit drinken is dan ook hierin gelegen dat er vaak in
het gezin niet voldoende geld overblijft om het huiselijk te maken; en
dit brengt het gezin in een vicieuse cirkel: een ongezellig home-life,
vaak het gevolg van slechte behuizing, bevordert de uithuizigheid
in de vorm van duur café-bezoek; dit verhindert dat de ongezelligheid thuis wordt verbeterd of opgeheven, integendeel, het verergert
deze met weer als gevolg dat groter ongezelligheid groter uithuizigheid zal betekenen. Het zal mogelijk bevreemdend klinken dat er
ook verscheidene parochies zijn, die hun eigen club met eigen pub
drijven. Men zij voorzichtig met dit onmiddellijk te veroordelen. Het
is gemakkelijk te beweren dat een pastoor geen herbergier of waard
moet worden; maar waar in feite de mannen naar de kroeg gaan, kan
het dan niet van wijsheid getuigen zelf een gelegenheid te openen
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waar men weet wie er komt en waar men tenminste enige invloed
kan uitoefenen op de sfeer? Persoonlijk is schr. een parochie bekend
met annex aan de kerk een eigen „pub"; in tegenstelling met de
meeste, zo niet alle andere parochies is het meerendeel van de bezoekers van het lof mannen; en wanneer de pastoor beweert dat in
zijn parochie de mannen beter zijn dan de vrouwen en dit meent te
moeten toeschrijven aan zijn pub, dan maant dit tot voorzichtigheid
bij het beoordelen van toestanden die in ons land niet bestaan.
Nu we de aandacht gevestigd hebben op de drie voornaamste
aspecten van het geld- en vrije-tijdbesteding probleem, moet de vraag
beantwoord warden welke invloed door deze wordt uitgeoefend in
het Engelse leven. Indien deze vormen van het besteden van geld
en vrije tijd bijna geheel doortrokken zijn van en gedragen worden
door een gevoel van onvoldaanheid en onrust, en als geneesmiddel
hiertegen worden gebruikt, kan heilzame invloed nauwelijks verwacht
worden. Integendeel, dit alles is als zout water dat de dorst verergert. Afgezien hiervan, en zelfs daargelaten het direkt slechte of
verleidende dat het volk te zien of te horen krijgt, menen wij, dat
'dergelijk leven tijdens zijn vrije tijd enkel voor veroordeling in aanØerking komt, en wel omdat dit leven beschouwd wordt als de climax
en doel van het bestaan en omdat op deze wijze alle levensernst wel
verdwijnen moet. Een bijna grenzeloze vulgarisatie van het leven kan
dan ook niet uitblijven; en dit komt wel bizonder sterk naar voren
in de verhouding der geslachten en in het gezinsleven. Hoe treurig
het hiermede gesteld is, is moeilijk te realiseren. We zijn nu eenmaal
op cijfers en statistieken aangewezen; men wachte zich er echter voor
te blijven staan bij kille cijfers; ze houden zoveel verborgen dat alleen
een rustige bezinning onthult. Engeland heeft een zestig duizend
echtscheidingen per jaar te verwerken; het aantal abortus wordt geschat op zestien tot twintig percent van het aantal zwangerschappen;
kinderen die als „unwanted" moeten warden gekwalificeerd zijn even
talrijk als de welkome kinderen (zie Eva M. Habback, The Population of Britain, 1947; Pelican Books, pp. 103-4, 107) . Relevant is de
recente instelling van een commissie die de oorzaken zal bestuderen
van het ontwrichte huwelijks.. en gezinsleven en daarbij onderwerpen
betrekt als onwettigheid, gezinsbegroting, echtscheiding e.d. Juist vermelde feiten leggen echter de wonde nog niet bloot. English Li f e
and Leisure opent met de weergave van een twee honderd interviews,
door de auteurs gehouden met een zeer rijke verscheidenheid van
personen, werkelijk van elke stand, leeftijd, maatschappelijke positie,
beroep, etc. Men vindt op de twee honderd ruim negentig maal de
bekentenis van sexuele promiscuiteit. Dit verraadt een houding die
het kwade niet meer als kwaad aanmerkt. Voortdurend herhaalde
grapjes en suggestieve verhaaltjes, zelfs in de programma's van de
B.B.C., die altijd de draak steken met het grote gezin en ontrouw als
bron van aardigheden zien en een walgelijke voorliefde aan de dag
leggen voor de koe, wijzen op een rottingsproces.
Op een bevolking met dergelijke verwachtingen, verlangens en
opvattingen regent iedere dag een stroom van bladen, waarvan veruit
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doemd. Het verval van christelijke moraal zoals dat hierboven ruw
werd .geschetst gaat dan ook hand in hand met verval van godsdienstig
leven. We maakten hierboven melding van de twee honderd vraaggesprekken waarmede English Li f e and Leisure opent. Op de twee
honderd vinden we ongeveer honderd dertig maal de reactie „no
religion" of „not interested". Na lezing van de twee honderd verslagen kan men moeilijk aan de indruk ontkomen dat dominees en
oude juffrouwen en een handvol excentrieken of fanatici nog „aan
godsdienst doen'': een flinke normale mens echter interesseert zich
daar niet voor, of juister misschien, heeft dat spelletje van vroomdoen door. Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre een collectie van
dergelijke interviews werkelijk representatief is, enbijgevolg mogen
we hieraan geen statistische waarde toekennen. Maar de klacht van
verminderd godsdienstig leven is te algemeen 'dan dat twijfel nog
gerechtvaardigd is; en de vier 'honderd niet meer gebruikte kerken
met het probleem van wat er mee te doen, getuigen van wat was,
maar niet meer is (The Church Redundant, the Month, Sept. 1951,
pp. 168 ss.) Interessant en relevant is echter een vergelijking van
drie tellingen door de auteurs van English Li f e and Leisure gehouden
van de kerkbezoekers te York in de jaren 1901, 1935 en 1948, steeds
volgens dezelfde methode. Het aantal kerkbezoekers (het gemiddelde
van twee Zondagen werd genomen) liep terug van 17.000 in 1901
tot 12.770 in 1935 en 10.220 in 1948. Hierbij verdient het onze aandacht dat York zelf groeide van een stad van 48.000 inwoners tot
een van bijna 80.000 in 1948. Dit betekent dat het kerkbezoek in 1948
slechts even boven het derde van dat in 1901 uitkwam. Ter vervollediging voegen we hier aan toe dat 'het aantal katholieke kerkbezoekers opliep van 2300 in 1901 tot 3000 in 1935 en 3070 in 1948 (pp.
342-3). Waarom zou 't in York erger zijn dan elders.
De zorgelijke toestand ontgaat de leiding van verschillende kerkgenootschappen natuurlijk niet. Hier wijst o.m. op een verzameling
essays in 1947 verschenen onder de titel Has the Church failed?,
geschreven door vooraanstaande figuren uit deze kerkgenootschappen
( het bevat een opstel van de redacteur van „The Tablet", Douglas
Woodruff, getiteld The New Tasks be f ore Institutional Religion) .
Behalve dat dit boek binnen zijn kaften een ongekend aantal tegenstrijdigheden bevat, is het merkwaardig om twee assumpties die ten
grondslag liggen aan zo goed als iedere bijdrage. De eerste assumptie
is dat de kerk gefaald heeft en dat het volk goed is. Christendom zal
altijd weer opnieuw, en in alle stadia, beginnen met een „metanoeite",
een verandering van denken en verlangen en doen, een omstelling
van geest, hetgeen inhoudt dat deze onjuist, verkeerd en zondig is;
dit is niet meer dan een gevolgtrekking uit de leer dat de mens door
de erfzonde ten kwade is geneigd. Impliciet wordt dit echter ontkend;
als er weinig christendom is, als het zijn werfkracht verloren heeft.
etc., dan ligt de fout niet bij het volk dat goed is, maar bij de kerk,
die zich niet heeft aangepast, die niet met 'haar tijd is meegegaan,
die de kunst verloren heeft om in de taal van het volk te spreken.
Hiermede is ook de tweede assumptie gegeven: de kerk heeft niet
.
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gefaald in theologisch en dogmatisch opzicht (een enkel opstel als
„An uncertain sound" wijst naar verscheidenheid van leer als bron
van ontkerstend leven), maar zij heeft eigenlijk gefaald omdat zij in
gebreke igebleven is de vindingen van „science" en hogere bijbelcritiek te assimileren. Men staat enigszins verbaasd te bemerken hoe
dit spookbeeld van science niettegenstaande hun zelfverzekerdheid
de schrijvers parten speelt, hen met schrik vervult en hoe het toch
binnengehaald wordt als de oplossing van moeilijkheden.
Als deze opstellen een juiste weergave zijn van wat er in de kerken
leeft, is de toestand niet enkel somber maar hopeloos. Het is immers
duidelijk dat men nu geen onderscheid meer weet te maken tussen
gezondheid en kwaal, dat men dodelijk vergif is gaan zien als
medicijn. Men spreekt zo vlot van re-interpretatie van de H. Schrift,
van de mythen van het Oude 'Testament, van herziening der begrippen verlossing, verzoening etc., terwijl men wonderen en daarmede bewust of onbewust de maagdelijke geboorte van Christus, zijn
verrijzenis, maar ook de incarnatie zelf al lang van de hand heeft
gewezen: aldus leert ons science. Natuurlijk zijn er reacties die naar
een kerkelijk gezag doen zoeken. Maar men verwachte hier toch niet
te veel van. Buitenmate typerend vinden we in dit verband de uitlating aan het einde van English Li f e and Leisure. De auteurs komen
tot de bevinding dat het verval in moraal te wijten is aan verval in
godsdienstig leven. Na de zaak gedegen bekeken te hebben geven
ze als hun conclusie dat de Protestantse Kerken „zonder twijfel zullen
blijven voortbestaan als een symbool van de duurzaamheid van de
Christelijke godsdienst; het is voor ons ondenkbaar dat zij nog ooit
een overheersende kracht zullen uitmaken in het godsdienstig leven
van de natie"... (373) . Even later vervolgen zij: „Wat de Rooms
Katholieke Kerk betreft, wij hebben reeds de redenen gegeven waarom wij geloven dat zij krachtig zal blijven. Het is hoogst waarschijnlijk dat zij in steeds grotere mate zal blijven aantrekken de leden
der andere kerken wier totaal aantal voortdurend achteruitgaat"
(ibid) . En dan volgt de verbijsterende zin: „Maar de reden van het
succes van Rome is, geloven wij, ook de reden waarom wij haar
verval onvermijdelijk achten, namelijk haar geestelijk totalitarisme". De
auteurs geven toe dat praktisch gesproken de protestantse kerken
dood zijn en dus evenmin verval in moraal als in godsdienstig leven
kunnen voorkomen of verhelpen; zij geven toe dat de Katholieke kerk
deze kracht wel bezit, maar zij spreekt met gezag en eist goddelijk
gezag voor zich op. Ze geven dit de funeste naam van totalitarianism.
En met dit woord is voor hen de zaak afgedaan.
We noemen deze uitlating typisch Engels en hierop baseren we
onze mening dat alles vrij uitzichtsloos is. Een groot volk met prachtige natuurlijke deugden loopt snel terug uit. Geen wonder dat er
maar weinig vreugde was in het Festival Year. De bisschop van
Leeds schreef naar aanleiding van het Festival dat de katholieke
Engelsen geen betere bijdrage konden leveren dan hun goed voorbeeld en hun gebed voor de bekering van hun land; die Engeland
een goed hart toedragen zullen deze woorden volledig onderschrijven.

Utopia of hoop ?
door F. VAN BLADEL S.J.

TEFAN ANDRES publiceerde zijn novelle Wir sind Utopia in
Li 1943. Ze werd in het Nederlands vertaald onder de titel Het Mes

Sinds korte tijd staat ze weer in het centrum
der belangstelling, daar de schrijver ze nu voor het toneel bewerkte.
Stefan Andres wordt wel eens de Duitse Graham Greene genoemd.
Dit kan al volstaan om ons voor een lichtvaardige beoordeling zijner
werken te hoeden. Wordt het oeuvre van de Engelse romancier enerzijds als hopeloos somber verketterd en door anderen even beslist
opgehemeld als christelijk verheugend, dezelfde tegenstrijdige stellingnamen bestaan t.o.v. de Duitse auteur. In „Kultuurleven" van Juli 1950
schrijft R. Vandenbussche O.P. over Ridders der Gerechtigheid: „Dat
de fundamentele mysteries van het Christendom met zulk een artistieke
vaardigheid behandeld worden, is zo wonderbaar dat het een onver
schoonlijk verzuim zou zijn dit boek, evenals het boven besprokene
(Wir sind Utopia) , ongelezen te laten". Maar W. Barzel S.J. schrijft
in Stimmen der Zeit van Januari 1951: „Die Weltanschauung des
„Wir sind Utopia" (trennt sich) vom Christentum der iibernatiirlichen
Herkunft .... Der auf klárische Begriff des Christentums, der ihm
zugrunde liegt, gibt dem Werk einen etwas anderen Sinn, als der
Katholik, seine Verstándnisweise voraussetzend, vielleicht beim raschen
Lesen entnimmt".
In ieder geval maakt Andres het zijn lezers niet gemakkelijk. Hij peilt
tot in de diepste en geheimste gronden van de menselijke persoonlijkheid, van haar relaties tot God, tot de wereld, tot de anderen. Op zulk
een existentiële stellingname is het moeilijk vat te krijgen, omdat we
met algemene criteria zo licht te kort schieten in het beoordelen van de
individuele persoonlijkheid. Bovendien versluiert Andres zijn werkelijke
gedachte achter de onklaarheid van talloze drie-kwart waarheden en
subjectief-vage uitlatingen.
Een geduldige, voorzichtige analyse is dan ook onontbeerlijk, willen
we niet onrechtvaardig oordelen. We proberen spiraalvormig af te
dalen van het uitwendig gebeuren der novelle langs haar inwendige
ontwikkeling naar de kerngrond der gedachte.
der Barmhartigheid 1 ) .

1 ) We citeren in dit opstel verder deze Nederlandse vertaling (De Fontein,
Utrecht).
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Uitwendig gebeuren
Het verhaal speelt zich af in de Spaanse Burgeroorlog. De rode
luitenant Pedro Gutierrez bezet een Carmelietenklooster waarvan hij
de monniken heeft doen vermoorden. In het nieuwe convooi gevangenen die hem ter bewaking worden toegezonden, bevindt zich een weggelopen monnik, Paco Hernandes. Na alle zeeën te hebben bevaren, in
alle havens zijn eer vergooid en zijn priesterschap besmeurd te hebben,
wordt deze haveloze matroos weer op het strand gespoeld van zijn
klooster waar hij in zijn jeugd zijn Utopia droomde.
De physionomie van die man komt Pedro vertrouwd voor: een van de
poppen van zijn marionettenspel, die hij meestal als harlekijn inzette,
soms ook als held. En daarmee is Paco ons in zijn bivalentie voorgesteld: harlekijn of held, in beide gevallen wellicht toch maar een pop
bij wie een ander aan de touwtjes trekt.
Als de gevangene hem vraagt of hij zijn oude cel weer mag betrekken
en zo verraadt dat hij priester is, vaart een schok door Pedro: deze man
kan hem van zijn bovenmenselijke zondenkwelling verlossen. Niet
abrupt komt hij met zijn voorstel voor de dag; hij wil Paco eerst voor
zich winnen. Hij leidt hem naar zijn oude cel. Paco vindt ze terug
zoals hij ze twintig jaar geleden ontliep.
Toen de jonge Paco het vóór zijn priesterwijding te benauwd kreeg
in de beslotenheid, had iemand hem de raad gegeven de tralies aan te
vijlen tot ze nog net hielden: „dan zou het traliewerk niets anders meer
zijn dan alleen maar een „versiering" en ook een „zinnebeeld van
vrijwillige gevangenschap" (20) . Naar de vrijheid vlogen, heel zijn
leven lang, al zijn dromen romantisch uit, zonder ooit aan de gegeven
realiteit te kunnen wennen: „Ik heb niet eens aan mijzelf kunnen
wennen, ziet U: ik ben altijd nog op mijn schuit als ik allang in de
haven ben, en nog in een vaststaand landbed als ik alweer op zee
ronddrijf" (29).
De oorsprong van zijn afvalligheid, hij weet 't zelf, lag in het steeds
veelvuldiger verwijlen op het eiland van zijn Utopia. Wanneer hij
vroeger als monnik zich enige tijd had overspannen in stylieten-boetvaardigheid en reformatorische dweepzucht, ging hij heul zoeken in
zijn dromen. Als hij op zijn brits lag, keek hij naar een roestvlek op het
plafond: zijn Utopia, „zijn eiland der acht zaligheden en van de Dionysische wijnstok". Steeds weer drijft zijn ongedurigheid hem uit de
bekluizende werkelijkheid weg: „wat is alles eigenlijk anders dan een
uitweg, de duivel weet waarheen" (83). Al weet hij zeer goed daardoor
het eigenlijke te ontlopen, dat meestal in het tegendeel ligt van wat hij
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nastreeft (28). Wat doet het ertoe? „Er moet iets gebeuren, zei de vlo,
en hij sprong .... En die sprong hoort bij het geheel, bij het grote
gebeuren
hoewel er verder niets wereldschokkends het gevolg van
was, maar zoals gezegd
hij sprong" (50-51).
Waarom zou hij zich dan in deze kooi met de aangevijlde tralies
gevangen geven? Als om zijn ontvluchtingswil nog in de hand ' te werken, brengt Pedro hem nu wijn, brood, kaas en een mes. Een ruk aan
de tralies, een stoot van het mes in de rug van Pedro, en vannacht nog
wellicht is hij met alle gezellen weer vrij! Hij voelt zich hiertoe gedrongen door diezelfde instinctieve vrijheidsbehoefte die hem jaren
geleden het klooster deed verlaten. Waartoe, waarheen? Uit een blind
beroepsinstinct (33) , als een automaat (112).
Paco wil instinctief slaking van alle banden. Maar Pedro, de officier,
zoekt bevrijding van zijn gewetensangst. Iedere nacht bezoeken hem
in zijn wroeging de nonnen die hij ergens onteerde en vermoordde.
jurist in het burgerlijk leven, weet hij dat de geëxcommuniceerde priester hem in het voortdurend en toenemend oorlogsgevaar kan absolveren: „Wilt U mijn biecht horen?"
En hier ligt voor Paco het uiterlijk conflict. De oudere padre Damiano, zijn vroegere raadsman, die hem uit zijn Utopia wilde terughalen,
heeft hem op het hart gedrukt, dat in ieder geval zijn laatste daad een
liefdedaad moest zijn: „de laatste chèque .... die moet U op de liefde
uitschrijven, op de liefde in welke vorm dan ook, op iets wat U niet zelf
bent maar op iets dat U nodig heeft" (53) . Waar ligt dan hier de
liefde? Moet hij Pedro neersteken en de gevangenen bevrijden? Is dit
de liefde? Of moet hij deze vijand de biecht afnemen en daardoor de
schone kans verzuimen? Is dit de liefde?
In zijn romantisch dilettantisme heeft hij zich gewend „zelfs op het
gebied van de ver buiten de poorten der stad zich afspelende discussie"
alle toespitsing weg te lachen (56) . Aanvankelijk probeert hij dan ook
dit dilemma uit de weg te gaan. Hij stelt uit, aarzelt, wijkt. Tenslotte
zal hij Pedro absolveren en kan hij hem daarna nog het mes in de rug
stoten: „Ga in vrede"! Maar als de officier voor hem geknield ligt e n
hem pramend over de dij strijkt, kwetst hij zich aan het mes dat in de
broek zat verborgen; de kans is verkeken! En Paco herademt, nu hoeft
hij het niet te doen. Gods barmhartigheid loste voor hem dit dilemma

.

op. Hij kan nu gemakkelijk Pedro absolveren en afzien van de bevrijding der kameraden.
Als de witte legers het klooster naderen, krijgt Pedro het bevel de
gevangenen onschadelijk te maken. Hij zal ze verzamelen in de refter
als om hun een kleine versterking aan te bieden voor de evacuatiereis..
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Paco geeft ze daar de algemene absolutie, voordat ze gezamenlijk, Paco
met hen, neergerateld worden door de in het keukenloket opgestelde
mitrailleuse.
Inwendige ontwikkeling
Welke is op het stramien van dit verhaal nu de eigenlijke tekening?
„Het 'eigenlijke, zei Paco, bestaat meestal in het tegendeel van datgene, waar ik naar streef" (28). Het is dus wellicht zijn gedwongen
terugkeer in het klooster en het priesterschap dat hij ontliep; de min of
meer afgeperste daad van barmhartigheid tegenover Pedro die hij
wilde doden; zijn eigen min of meer onontkoombare dood en die der
kamaraden die hij wilde bevrijden. Dieper nog dan dit alles moet het
zijn: het bewust en graag, het vrij aanvaarden van deze werkelijkheden.
Het eigenlijke is — en zo proberen we de Duitse titel Wir sind Utopia
en die der Nederlandse vertaling Het Mes der Barmhartigheid, die
toch beide sleutels moeten zijn om de zin van het werk te ontsluiten, tot
eenheid te herleiden --- dat Paco zich uit zijn utopie bekeert tot de
werkelijkheid en wel tot de werkelijkheid van Gods barmhartigheid.
Hoe gebeurt deze bekering?
Paco is een dromer. Dit hebben ze gemeen, de harlekijn en de held
die Pedro gelijkelijk in hem zag, dat hun blik immer zoekend is en nooit
voldaan, hun begeerten immer dorstend zijn, dat hun verlangens steeds
weer opfladderen tegen de kooien hunner realiteit, dat hun dromen,
nooit in vrede met het bereikbare, bang of overmoedig vluchten in het
veiliger rijk van de utopie of van het gedesincarneerd ideaal. En ook
dit hebben ze gemeen: dat ze weldra merken „dat het moeilijk valt, de
hemelse visioenen op deze wereld onder te brengen .... En dat stemt
zwaarmoedig, als de voorstellingen van het zuivere verlangen in geen
enkele lijst willen passen" (23) . Maar hoe donker en hard en treurig
ware onze wereld „zonder de uit onvervulbaar verlangen geboren
zwaarmoedigheid" van de heiligen, van de lievenden en van de utopische dromers. Dan is het beter „in de bovenwereld de benauwdheid
van de zwaarmoedigheid te moeten verduren dan daar beneden in
droefheid te moeten stikken".
Paco is een dromer in het religieuze. Als de held in hem zijn onwezenlijk ideaal, zijn kloosterorde te reformeren, niet realiseerbaar moet
erkennen, vaart de harlekijn in avondlijke dromerijen over naar het
eiland van Utopia waarvan de landkaart staat getekend aan het plafond van zijn cel. Maar weldra drukt deze vlucht voor de verantwoordelijkheid van de nederige maar reële daad zijn geweten. Hij zoekt zijn
raadsman op, padre Damiano, de „nuchtere mysticus". Deze zegt hem,
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staan. dat wij niet heren. maar dienaren van het leven zijn. o. dan is
•. onze vreugde volmaakt". want dan voelen wij onze waarde. en wel
juist dáárin. dát wij gevangen en onder het juk gebracht zijn" (90).
De vreugde ligt pas aan het eind van het afgekampte. moede leven.
dat in ontelbare opgedrongen dienstbaarheden gans onzelfzuchtig overgegeven is. gedwee en lijdzaam. Pas in de dood welt de vreugde. in dat
supreme moment van onze nederigste knechtschap dat tevens moment
wordt van onze volkomen bevrijding. En tot deze werkelijkheid. die
hem meer dan elke vrijheidsdronken utopische droom bevrijden kan,
bekeert Paco zich wel degelijk, wanneer hij uiteindelijk in de dood
achterovervalt, "heel zacht, alsof hij werd opgevangen door de einde..
loosheid van een zachte afgrond, waarin hij eeuwig zou kunnen wegzinken, zonder ooit op harde grond te moeten stoten" (slot).
En deze werkelijkheid is de werkelijkheid van Gods barmhartigheid.
Want niet alleen vangt Gods Schoot zijn stom en door de omstandigheden gedreven wegzinken in de dood oneindig zacht op. maar het
onverhoopt en beslist ingrijpen van Gods barmhartigheid maakt het
Paco ook mogelijk zich gelaten mee te laten glijden in de stroom der
omstandigheden die hem de dood in voeren.
Hij staat voor het onontwarbaar gewetensconflict: Pedro de biecht
af te nemen of hem neer te steken en de gevangenen te bevrijden. Hij
staat er niet vóór; er in. En onoplosbaar lijkt het probleem. omdat beide
uitkomsten zich opdringen als plichten van liefde:Pedro bezweert hem
om de sacramentele bevrijding van zijn zondenkwelling: tegenover de
gevangenen weet hij zich schuldig als hij zijn kans verzuimt.Wellicht
kan hij de twee polen van het dilemma verzoenen door Pedro te
absolveren en hem dan neer te steken. Maar zijn droomkarakter is
tegenover de beslissende daad niet opgewassen, hulpeloos talmend en
zwak.
Hij weet dat de officier tegenover hetzelfde gewetensprobleem is
gesteld - en dit strikt de novelle tot een merkwaardige eenheid -: het
bevel, de gevangenen uit te moorden. militair op te volgen of. met God
in de biecht verzoend en daardoor gesterkt. zich er in morele zelfstandigheid aan te onttrekken. Conflict waarover alleen zijn geweten kan
beslissen.
Of is het mogelijk. oppert Paco. dat een barmhartige tussenkomst de
beslissing brengt? Nog denkt hij aan het mes dat Pedro bevrijden kan
uit deze knel. het mes dat Pedro de genade en de barmhartigheid
brengen zou: "Misschien gebeurt er ook nog wel een wönder,zödat U
het niet hoeft te doen" (110). Ook voor Paco is er geen uitkomst als
geen wonder tussenbeide komt. Maar voor hem komt het: God is hem
15
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genadig. Als Pedro gedurende de biecht het mes ontdekt en daarmee
Paco alle ontvluchtingskans ontneemt maar voor hem ook het gewetensconf lict uit de weg ruimt, weet Paco dat God in barmhartigheid
hem de taak, die zijn zwakheid niet volvoeren kon, van de schouders
neemt: „God is barmhartig .... Ik had het besluit genomen, LI te
doden; ik wilde U de absolutie geven en U dan onmiddellijk neersteken
om de gevangenen te bevrijden. Ik wilde dat doen als een automaat!
Even gehoorzaam als U. Maar er is een engel tussen ons gekomen en
nu hoef ik het niet te doen" (112). Hij kan nu in gerustheid van
geweten de gevangenen de dood in laten sturen en met hen mee gaan.
Ook de schuld die hij bewust tegenover hen op zich laadt, zal in Gods
barmhartigheid vergeving vinden.
Is er hogere vrijheid dan zich gelaten, lijdelijk over te geven aan de
onafwendbare loop der omstandigheden? Is er 'n andere bekering dan
tot de barmhartigheid die zich in de uitzichtloze werkelijkheid openbaart? Is er 'n andere hoop dan de stomme aanvaarding van het
onontkoombare?
Beoordeling
Tegenover deze door Andres artistiek en creatief gesuggereerde
vragen moge het ons geoorloofd zijn andere vragen op te werpen. Is dit
de werkelijke bekering tot de christelijke barmhartigheid? Is dit de
waarachtige christelijke hoop?
Misschien gaan we langzamerhand van een existentiële roman geen
oplossing meer vragen. Is zijn pretentie immers niet, te reageren tegen
de naieve zelfverzekerdheid van een probleemloos Christendom dat
klinkklaar zou voorgeven: de waarheid is simpel en wij hebben ze in
pacht, en af te dalen in die duisternis of in die donkere helderheid
der menselijke ziel waar geen pasklare oplossingen meer gelden en
wellicht ook geen enkele van buiten zich opdringende waarheid? En
toch zijn we vermetel genoeg om steeds weer in het altijd nieuwe
Christendom de objectieve waarheid te zoeken en daaraan de ons door
de kunstenaar voorgestelde te toetsen. Vermetel genoeg, en toch nederig, omdat het niet onze waarheid is, op eigen gezag aan anderen
voorgehouden, maar de waarheid, waarvoor wij ons — samen zoekend
maar onderworpen, steeds vragend maar ook hopend r-- verdeemoedigen.
Is deze novelle dan christelijk? We menen te moeten antwoorden: ze
is stellig een eerlijke en vaardige poging om het op een nieuwe en
aangrijpende wijze te zijn, maar een poging die helaas slechts gedeelte-
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lijk kon slagen. Paco bekeert zich uit zijn utopie slechts tot een onvolkomen begrepen Christendom, hij bekeert zich uit een „romantische"
hoop tot een „luie", geheel passieve hoop. Noch in Paco's dromen op
zijn eiland van Utopia, noch in de nuchtere, „verlichte" opvattingen
van padre Damiano, noch in Paco's uiteindelijke bekering, belijdt
Andres de reële hoop van het waarachtig Christendom.
Wanneer de jonge monnik, van zijn hoogmoedig zelf streven, waarin
hij geen genade meende te behoeven, moegetobd, toevlucht zoekt op
zijn eiland van Utopia, droomt hij van een Christendom waarin natuur
en genade zo harmonisch één zijn als dit alleen in een louter aesthetische en dus irreële verhouding mogelijk is, waarbij hij ons maar liefst
aan Rousseau's primitieve idylle terug doet denken: „Alle goddelijke
waarheden zijn de onbedorven ziel ingeschapen (41) De vruchten
van het innerlijk en uiterlijk leven (waren) bij Christenen en heidenen
hetzelfde .... Want het heidendom bewoog zich vroom op dat gebied,
dat in deze geprononceerde vorm voor het Christendom van oudsher
ontoegankelijk geweest was, het gebied namelijk waar de natuur zondeloos in het goddelijke verankerd ligt, en het goddelijke in de natuur zijn
onaantastbaarheid schijnt te verliezen" (43).
Paco droomt zich een Christendom, waarin zonder last het goede
wordt verwezenlijkt en het kwade vermeden; dat niet wezenlijk onderscheiden is van het heidendom, het heidendom waarin „het goddelijke
in de goden zijn onuitsprekelijkheid opheft en zich aan de zinnen doet
kennen zonder zich in dogmatische vormen aan het verstand prijs te
geven" (43).
Nu is het echter duidelijk dat de vroegere droomwensen van de
afvallige priester de auteur niet moeten worden aangerekend, maar met
meer recht kan hij reeds aansprakelijk worden gesteld voor het Christendom van p adre Damiano, Paco's vereerde raadsman.
Deze dogmatiekprofessor wil zijn jongere medebroeder uit zijn dromeneiland naar de realiteit terughalen. We ervaren toch, zegt hij, „dat
Utopia helemaal niet bestaat, dat die bevrijde, vredelievende Christenen niet bestaan .... De Christenen zijn niet anders dan andere
mensen" (46) . Uit zijn onwezenlijke droom wordt Paco neergehaald
tot een voor alle ontgoocheling en schade beveiligde ontnuchtering.
Maar wordt hier niet de mysterieuze realiteit van het wezenlijk verloste
Christendom voorbijgezien? W. Barzel merkt dan ook terecht op in het
aangehaalde artikel van Stimmen der Zeit: „Die reife Entnuchterung
ist weniger die Einwilligung in das Gesetz des Kreuzes, nach dem alles
religiose Gelingen auf dieser Welt mit einer zeitweiligen Vergeblichkeit versiegelt ist, als vielmehr eine resignierende Entwertung alles
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dessen, was trotz seiner Unansehnlichkeit schon jetzt einen Anfang der
jenseitigen Herrlichkeit darstellt".
Damiano miskent, niet minder dan Paco, het echte karakter van de
christelijke hoop, het reële voorbezit van de komende heerlijkheid. Beide
hopen ze te weinig, de ene in zijn utopische droom, de andere in zijn
illusie-vrij realisme.
Het is immers niet zo dat het wens-Christendom van de jonge
monnik mëér hoopt dan ons is toegelaten, het blijft beneden de heerlijkheid die ons niet alleen is beloofd maar ook reeds gegeven. Anders
beweren we dat God zijn gaven beperkte. In finem dilexit. De begrenzing in Gods gaven komt alleen van de mens. Paco hoopte te weinig.
En ook het ontnuchterd Christendom van Damiano schiet in de hoop
tekort, wanneer hij vermaant: „Vergeet niet: niemand heeft nog ooit de
wereld tot een Utopia kunnen hervormen, niemand, zelfs Hij niet!"
(45) , (niet omdat Hij ons niet genoeg beminde deed Hij het niet, of
omdat Hij het niet kon, maar omdat Hij ons te zeer beminde om ons
zijn gaven op te dringen) , en wanneer hij zich juister wil uitdrukken:
„Wij zijn Gods Utopia, maar pas een Utopia in wording" (49) , zijn
gedachte samenvattend in een formule die, goed begrepen, kernachtig
het mysterie der christelijke hoop uitdrukken kan, maar die tegen de
achtergrond van andere uitlatingen heel anders lijkt genuanceerd.
Wanneer Paco, zijn Utopia verdedigend, opwerpt: „Christus heeft
toch gezegd dat wij nog groter tekenen en wonderen zouden werken
dan Hij?", antwoordt Damiano hem: „Het grootste wonder is namelijk,
aan ( Gods) schijnbaar waardeloze aandeel te geloven, en wel niet op
de eerste plaats omdat dat in de Openbaring staat, want ook dat zou
immers een voze belofte kunnen zijn, maar omdat ons hart ingezien
heeft: dit aandeel is goed. Hier is de Weg, de Waarheid en het Leven
--- en niet dáár en niet ginds, althans niet voor mij" (47) . „La vérité,
zei A. de Saint-Exupéry eveneens, ce n'est point ce qui se démontre
Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs .... et non
telles autres, favorisent dans l'homme cette plénitude, délivrent en lui
un grand seigneur qui s'ignorait, c'est que cette échelle des valeurs,
cette culture Bont Ia vérité de l'homme" ( Terre des Hommes, p. 190) .
En waar het geloof, in een relativistische aanvaarding, van zijn
objectief openbaringskarakter wordt beroofd, worden ook de sacramenten, met name de Biecht, in heel de novelle herleid tot een psychologische functie, waarbij hun helende en werkelijk herstellende kracht
wordt voorbijgezien. God heeft de sacramenten niet nodig om de
genade mee te delen (97). Zeker. Maar waar gezegd wordt: „Niet het
sacrament is in mijn ogen het opus operatum, maar als ik het zo mag
...
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heldhaftigheid. Hij hoopt ook niet op de kracht der genade die hem zal
sterken om zijn strijd te strijden met de situatie waarin de omstandigheden of zijn eigen aarzeling hem knelden. Van Gods barmhartigheid
hoopt hij niet dat ze zijn zwakheid zal steunen, maar alleen dat ze de
moeilijkheid uit de weg zal ruimen, het dilemma voor hem oplossen:
„God is barmhartig .... Nu hoef ik het niet te doen" (112). Voor
Jesus in Gethsemane kwam ook een engel, niet echter om van hem de
kelk weg te nemen, maar om hem de kracht te geven om de kelk te
drinken.
Paco bekeert zich uit het utopisch alvermogen van zijn romantische
hoop tot de onzelfzuchtige inertie van deze „luie" hoop. En deze
paradoxale ontwikkeling was moeilijk te vermijden: de schijnharmonie
kon wellicht niet anders dan stukbreken. En nu is God goed genoeg
om ook deze volkomen breuk tussen de totaal hulpeloze, tegen de
bovennatuur in genen dele opgewassen natuur en de transcendente
genade, in zijn uiteindelijke barmhartigheid toch weer te overbruggen
in de dood; maar Hij is té goed om de verzoening niet reeds in dit
leven, in het nu reeds te beleven mysterie van zijn verlossing te hebben
gerealiseerd. In zijn dood ziet Paco de hoop doorschemeren, maar hij
beleefde ze niet gedurende zijn leven.
De existentialistische roman mist hoop. De niet-christelijke kiest
resoluut de wanhoop, in de christelijke komt de hoop te laat. God
triomfeert er ondanks onze zwakheid. En dit is reeds verheugend.
Maar God triomfeert ook in onze zwakheid. En de moderne kunstenaar, die pretendeert de spanning tussen natuur en genade tot in het
personalistisch geheim te achterhalen, ontknoopt in werkelijkheid de
spanning van het authentieke Christendom: „Tot alles ben ik in staat
door Hem, die mij sterkt" (Phil. 4, 13) , „Als ik zwak ben, ben ik
sterk" (2 Cor. 12, 10) .

Besluit
De bezwaren tegen de inhoud van dit werkje ingebracht, dreigen ook
zijn technische gaafheid aan te tasten.
De novelle wordt terecht beschouwd als een meesterstuk van knappe,
gespannen en geladen vertelkunst. Toch lijkt het ons dat deze zo straffe
eenheid ten slotte geen stand houdt voor een scherpere analyse: de
logische consequenties van de door hem zelf opgeroepen problemen
schijnt Andres op te offeren aan de vormelijke eenheid van zijn novelle.
1. De engel die tussenbeide komt om voor Paco het dilemma te
ontknopen, is een „deus ex machina", hij moést komen. Zonder zijn
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tussenkomst bleef er voor Paco niets anders over dan stom en onverantwoord de dood in te gaan óf Pedro dood te steken. In beide gevallen

en sloot het verhaal niet meer!
was er van geen bekering sprake
2. Indien Paco niet gelooft dat God de sacramenten nodig heeft om
zijn genade mee te delen, was er geen reden waarom hij Pedro eerst de
biecht wil afnemen, was er dus geen inwendig conflict!
De bezwaren tegen de inhoud blijven echter de voornaamste. „Wir
sind Utopia" is een christelijke novelle, maar ze belijdt een nog onvolledig, een nog niet tot het uiterste gelovend Christianisme. Verre van
ons, Andres daar een verwijt van te maken: wij proberen zelf tastend,
wankelend, aarzelend en wel eens bang, Christen te zijn. En wij weten
hoe moeilijk het is, in Gods oneindige barmhartigheid te geloven.
Misschien verlaten wij ons dan pas blindelings op deze barmhartigheid,
wanneer om ons heen het donkere gordijn van de nacht is gevallen:
„eer het doek opgaat, wordt het donker in de zaal, je moet maar recht
voor je uit kijken en de ogen open houden, niet in slaap vallen" (81) .
Geneest Stefan Andres ons van onze nachtschuwe, probleemloze en
zelfzekere hoop, dan heeft hij recht op onze waarderende dankbaarheid.
Maar we meenden dat het nodig was, met klem te benadrukken: God
is barmhartig genoeg om ons bestaan, dat ons om zijn zondigheid en
zijn zwakheid wel eens als absurd kan voorkomen, in zijn oneindig
ruime en zachte Schoot op te vangen, maar deze „bekering van het
laatste uur" is niet de grootste triomf van de goddelijke genade. De
christelijke hoop hoopt door de verdiensten van Jesus Christus ook de
middelen te bekomen tot het eeuwig leven. God heeft ons tot een té
grote heerlijkheid geroepen dan dat wij Utopia zouden zijn, ook zijn
Utopia. Door onze reële solidariteit met Christus verdienen wij de
heerlijkheid. Wij zijn hoop, genade, dit is: wachtend voorbezit van wat
in eeuwigheid ons volle deel zal zijn. Maar wij zijn geen Utopia.

Echtscheidingen
als verschijnsel van de Amerikaanse samenleving
door DR PETER A. PIJNAPPELS

ET echtscheidingsverschijnsel is een van de beruchte aspecten
H
van de Amerikaanse samenleving, die aan de gehele Amerikaanse cultuur een kwade reputatie bezorgd hebben. Het heeft in de
mening van de buitenlander, die zich niet tot een serieuze analyse
ervan gezet heeft, zulke proporties aangenomen, dat hij er de individuele Amerikaan op aan kijkt en hij hem er van verdenkt de gehele
christelijke moraal te negeren of te minimaliseren.
Het echtscheidingsverschijnsel is inderdaad een van de donkerste
aspecten van de Amerikaanse samenleving. Maar het is er slechts één
aspect van; en hoe ernstig het ook is, het verduistert de lichtpunten
niet die ook uit ideze samenleving opschieten. Een mozaïek wordt ontsierd door een steen die niet past bij het kleurenbeeld; het wordt er
daarom nog niet door bedorven.
De echtscheidingen hebben geleidelijk een omvang aangenomen,
waarvoor de aanduiding „zorgwekkend" al lang niet meer typerend
is. Het verschijnsel is angstwekkend, verbijsterend. Het woekert voort
met een ontstellende regelmaat. Het breidt zich uit, zonder dat er
schijnbaar krachten aanwezig zijn, die het in zijn stuwing stuiten.
Maar de omvang alleen geeft nog niet een volledige maatstaf, om de
ernst van het verschijnsel te meten. Het schijnt in oorzakelijk verband
te staan met de Amerikaanse cultuur. Het doet zich in de Amerikaanse
samenleving niet zo maar voor als een toevallig aanhangsel, maar als
een onderdeel van de Amerikaanse cultuur — eruit voortvlo e iend als
een daarmee evenredig igevolg. Nu mag Nederland zichzelf wel gelukwensen met zijn veel geringer aantal echtscheidingen, toch heeft het
ook voor ons zijn nut het Amerikaanse verschijnsel zorgvuldig te
observeren. De cultuur van een volk is in voortdurende beweging;
en het is voorshands niet uitgesloten dat, door externe beïnvloeding
of door interne stuwing, de West-Europese cultuur een gelijksoortige
richting zou inslaan. Wanneer men er toe kan komen de krachten te
identificeren, die het verschijnsel in Amerika hebben opgeroepen, kan
men hier trachten deze krachten stelselmatig te neutraliseren.
Om de sociale betekenis van echtscheidingen zuiver te zien, moeten
ze in verband gebracht worden met de instellingen die er onmiddellijk
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mee gemoeid zijn. Deze instellingen zijn het huwelijk en het gezin.
Echtscheiding is niet de reële oorzaak, maar een maatstaf van het
verbroken huwelijk en het ontwrichte gezin. De werkelijke oorzaken
liggen elders. Het gezin is i n feite al verbroken, voordat de breuk
door de echtscheidingsprocedure naar de juridische sfeer getransponeerd wordt. Echtscheiding is derhalve een maatstaf van een verbroken huwelijk, een tastbare, formele maatstaf. Maar hoe belangrijk ook, het is niet een volledige, maar slechts een gedeeltelijke maatstaf voor de beoordeling van het werkelijke euvel.
Vooreerst zijn er de gezinnen die alleen nog uiterlijk in stand worden , gehouden, maar die in feite geen eenheid meer uitmaken omdat
het formele element: de echtelijke liefde, er niet meer aanwezig is.
Echtscheiding is nu in alle staten van de U.S. aanvaard. Tot 1949
was South Carolina de enige staat, waarin echtscheiding bij de wet
verboden was. Maar in 1948 gaf de bevolking van South Carolina
haar goedkeuring aan een amendement o p de Constitutie, dat de
wettiging van echtscheiding beoogde. De wetgeving nam het amendement aan op . 17 Maart 1949. Iedere staat heeft echter zijn eigen
huwelijks- en echtscheidings-wetgeving; de igronden en procedures
vertonen in de onderscheiden statenbelangrijke verschillen. Maar al
zou een echtpaar zich kunnen verenigen met de wettelijke igronden en
procedure van zijn staat, het kan dan toch nog voorkomen, dat de
onkosten een bezwaar vormen. En ten slotte zijn er de echtparen, die
zich niet door godsdienstige of morele overwegingen laten terughouden
van echtscheiding, maar vanwege onbekendheid met de wet of uit vrees
voor eventuele sociale of economische gevolgen.
Naast deze , gezinnen, die slechts voor de vorm gehandhaafd worden, zijn er de igezinnen, die uiteen vallen doordat een der partijen er
vandoor gaat. Deze situatie heeft hier 'de bijnaam gekregen van
„echtscheiding van de arme" die zich de onkosten van een procedure
niet kan permitteren. Het is een geval van feitelijke .gezinsverbreking
die niet in een formele wordt omgezet. De sociologen zijn van oordeel, dat een groot aantal gezinnen op deze wijze te niet gaat. In de
officiële statistieken worden igetallen en percentages verstrekt van
gehuwde mannen en vrouwen waarvan de wederhelft afwezig is. De
reden van deze afwezigheid wordt echter niet nader aangeduid, zodat
deze gegevensgeen hulpmiddel bieden om de omvang van dit in-desteek-laten te bepalen. Sommige sociologen menen te mogen aannemen, dat ieder jaar 50.000 gezinnen hierdoor ontwricht worden.
De omvang van de echtscheidingen kan, met behulp van de gegevens
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:gepubliceerd door het Bureau van de Volkstelling, gevolgd worden
vanaf 1867. De statistieken tonen duidelijk aan, dat in de ontwikkeling van ‘de omvang der echtscheidingen, een algemene bewegingslijn
onderscheiden moet worden van de bijzondere bewegingsverschijnselen tijdens de depressie van 1929--1935 en tijdens de oorlogsjaren.
Vanaf 1867 tot 1940 is de algemene lijn van de echtscheidingen die
van een igestadige, igeleidelijke toename. Een fgrafische voorstelling
zou een langgerekte, stijgende lijn vertonen, waarvan de gelijkmatigheid slechts een enkele keer verstoord wordt. De geleidelijkheid in de
opwaartse beweging ontstaat doordat elke opvolgende toename zich
gedurende meerdere jaren handhaaft. De ontwikkeling vangt aan bij
0.3 echtscheidingen per 1000 van de bevolking in 1867 en heeft zich
in 1940 opgewerkt tot 2.0. De aanvankelijke verhouding blijft constant tot 1880; in dat jaar verspringt ze op 0.4. Eerst in 1911 wordt
de verhouding 1.0 per 1000. Vanaf dat jaar verloopt de stijging in
enigszins sneller tempo.
Bij de absolute getallen: 9937 echtscheidingen in 1867, en 264.000
in 1940 dient men ook in aanmerking te nemen .de enorme aanwas van
de bevolking in , deze periode. De bevolking steeg van 37.375.703 in
1867 tot 131.970.224 in 1940.
De huwelijken maken in 'deze periode 'een .stijging door, die in intensiteit de toename der echtscheidingen overtreft. De voldoening over
dit feit wordt echter enigszins getemperd, door het andere feit, dat
de echtscheidingen hiertoe indirect bijdragen: de g egevens over huwelijken immers bevatten ook tweede en eventueel volgende huwelijken
van dezelfde gescheiden. personen. De lijn van de huwelijken volgt
niet zo'n gezapig verloop als die van de echtscheidingen. De ontwikkeling roept niet het beeld op van een zachte glooiing
als bij de
echtscheidingen
maar van een tamelijk steile trap. Het beeld is
echter niet volkomen,omdat er naast onophoudelijke toenamen ook
herhaaldelijk inzinkingen voorkomen van het eenmaal bereikte peil.
De lijn wordt daardoor 'grillig met inkepingen in beide richtingen. In
1867 waren er 9.6 huwelijken per 1000 van de bevolking. De verhouding schommelt in de volgende jaren rond 9; in 1903 verspringt zij
op 10.1. Dit peil is echter tot aan 1917 allerminst stabiel. Er zijn
jaren, als 1917 en 1920, die een vervroegde toename aanwijzen, terwijl in andere jaren .de verhouding terugvalt op een peil, dat eigenlijk
een inbreuk vormt op de algemene lijn. In 1940 is de verhouding 12.1
huwelijken per 1000 van de bevolking. Maar deze stijging was niet
door de voorafgaande jaren voorbereid: in 1939 waren er 10.7
huwelijken per 1000 van de bevolking. Uitgedrukt in absolute
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getallen waren er 357.000 huwelijken in 1867, en 1.595.879 in 1940.
In de jaren, voorafgaande aan 1940, is er een merkwaardige onderbreking in de ontwikkeling van de echtscheidingen: de depressie in
het bedrijfsleven wordt nauwkeurig gereflecteerd in de echtschei
dingsfrequentie. Met een gelij kmatigheid, die alleen in 1913 en 1922
'licht verstoord was, had de ontwikkelingslijn in 1929 de verhouding
bereikt van 1.7 echtscheidingen per 1000 van de bevolking. Vanaf dit
jaar, waarin de economische depressie een aanvang nam, wordt de
lijn geremd. De verhouding daalt tot 1.3 in. 1932 en 1933. In 1934
begint, met 1.6, de terugkeer naar de algemene lijn die in 1935 met 1.7
definitief wordt hervat. De diepste uitholling ligt dus in 1932 en 1933,
de diepte-jaren ook van de economische depressie.
Het resultaat wordt slechts zwak genuanceerd door een vergelijking
van de echtscheidingsfrequentie met de gehuwde bevolking. Het Bureau van de Volkstelling publiceerde de frequentie der echtscheidingen per 1000 gehuwde vrouwen. In deze gegevens ligt de depressie
een jaar later, terwijl de algemene lijn ook een jaar eerder weer voort
gaat. De ontwikkelingsloop stond in 1930 op 7.5 echtscheidingen per
1000 gehuwde vrouwen, daalde tot 6.1 in 1932 en 1933, en herstelde
zich in 1934 met 7.5.
Ook in de huwelijken i's de invloed van de depressie merkbaar. De
diepte ligt hier in 1932, maar reeds in 1933 is weer een belangrijk
herstel begonnen. Per 1000 ongehuwde vrouwen (met inbegrip van
weduwen en gescheiden vrouwen) van 15 jaar en ouder werden er in
1930 67.2 huwelijken gesloten; in 1932 56.0; in 1933 61.3 en in
1934 71.8.
Wat er in de jaren na 1940 in de ontwikkeling van de echtscheidingen voorviel, is zo extravagant, dat het afzonderlijk beschouwd
dient te worden. Het heeft vele waarnemers van de kook gebracht en
hen verleid tot ongefundeerde prognoses. Maar eve nm in als de uitholling in 1932 een reden inhield tot optimisme, geeft de echtscheidingspiek in 1946 reden tot de pessimistische voorspelling, dat we nu
wel spoedig tegenover elke twee huwelijkssluitingen één echtscheiding kunnen verwachten. Beide verschijnselen doen zich voor als afwijkingen van de algemene gang van zaken, waarmee niet ontkend
wordt, dat deze een gevaarlijk sociaal kankergezwel betekent.
In 1940 waren er 2.0 echtscheidingen per 1000 van de bevolking.
Vanaf dit jaar begint een trapsgewijze toename, die in 1946 culmineert met 4.3. Dit jaar vormt echter tevens het keerpunt: de daling is
in de navolgende jaren nog sterker dan de stijging in de jaren
onmiddellijk voorafgaand aan 1946. Naar een schatting van de
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1. dat de echtscheidingsfrequentie van inheemse personen over
deze periode ofwel gelijk is aan --- ofwel intenser is dan de
algemene frequentie;
2. dat de echtscheidingsfrequentie van inheemsen geboren van
ouders die één van beiden of beiden buiten de U.S.A. geboren
waren:
a. slechts in enkele gevallen gelijk is aan de algemene frequentie, maar in de meeste gevallen er beneden blijft;
b. over de gehele periode lager is dan de frequentie van inheemse personen;
3. , dat de echtscheidingsfrequentie van personen buiten de U.S.A.
geboren:
a. slechts in twee gevallen gelijk is aan de algemene frequentie,
maar er overigens aanmerkelijk onder blijft;
b. constant ligt beneden de frequentie van inheemse personen;
c. de tendentie heeft om beneden de frequentie van de tweede
groep te blijven.
Deze vergelijking leidt tot de conclusie, dat de deelname aan het
echtscheidingsverschijnsel evenwijdig verloopt met de vordering van
het assimilatieproces van de Amerikaanse cultuur. Hoe verder deze
assimilatie voltrokken is, des te intenser vertoont zich ook de „aanpassing" aan de algemene lijn der echtscheidingen. Of, om het anders
te zeggen, hoe sterker het psychisch verband is met de cultuur van
het moederland, des te verder blijft de persoonlijke afstand van het
echtscheidingsverschijnsel. En wanneer het contact met de Amerikaanse cultuur een stijging van de echtscheidingen ten gevolge heeft,
moeten er in deze cultuur krachten aanwezig zijn, die verantwoordelijk zijn voor het Amerikaanse echtscheidingsverschijnsel.
En dan is er het geval-Nevada.
Voor de Amerikaan is de studie van het echtscheidingsverschijnsel
niet compleet zonder de verschillende staten op dit punt te vergelijken. Deze vergelijking mag voor de buitenlander enkele aanvullende,
interessante gezichtspunten opleveren, maar voor hém is het nationale
verschijnsel belangrijker dan de gewestelijke verschillen. Een zuivere
vergelijking, die tot doel heeft de relatieve ernst van het verschijnsel
voor de onderscheiden staten vast te stellen, wordt bovendien bemoeilijkt doordat de echtscheidingswetten der verschillende staten
geen constante grootheid vormen.
en van huwelijken --- neemt
Op het punt van echtscheidingen
de staat Nevada een aparte plaats in, en het is de moeite waard hier
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gaan omdat, wat in Nevada gebeurt, soms als karakteristiek gezien wordt voor geheel Amerika. En dat is toch geheel
onjuist. Ook in de U.S.A. is Nevada een bron van ergernis. In 1948
was deechtscheidingsfrequentie per 1000 van de bevolking voor het
gehele land 2.8; voor Nevada 67.1. De staat die in frequentie op
Nevada volgde, was Florida met 7.4. Nevada vertoont dus een buitensporigheid die in geen enkele staat benaderd wordt. Dit is ook het
geval met de huwelijken. De nationale frequentie van huwelijken per
1000 van de bevolking was in 1948: 12.3; voor Nevada: 317.6. De
staat die hierin op Nevada volgde, was Arizona met 35.3.
Nevada is een van de westelijke Mountain-Staten; het is een attractie voor gelukzoekers en toeristen. De Comstock-Lode-mijn heeft
schatten opgebracht aan zilver; ook wordt er goud en koper gevonden. De productiviteit van de mijnen heeft een zeer onregelmatig
verloop gehad. Tijdens de booms was er zwaar geld te verdienen en
streken de gelukzoekers van buiten Nevada bij zwermen bij de ertsvelden neer, om bij de eerstvolgende inzinking weer in massa weg te
trekken. De bevolking is daardoor in haar geheel sterk wisselend; ze
kon grote wijzigingen ondergaan in twee opeenvolgende jaren. Voornamelijk onder de mannelijke bevolking hebben deze wisselingen
plaats; het mannen-overschot is in Nevada echter voortdurend belangrijk hoger dan over het gehele land. Zo waren er in Nevada in
1930 o p elke 100 vrouwen 140.3 mannen, terwijl de nationale verhouding 102.5 was ten voordele van de mannen. In 1940 was de verhouding voor Nevada 125.4 en 100.7 voor het gehele land.
Nevada is ook een aantrekkingspunt voor toerisme, dat in de luxesteden Reno en Las Vegas geconcentreerd is. De aanwezigheid van
avontuurlijke en mondaine elementen heeft de sociale structuur van
Nevada sterk beïnvloed. De wetgeving is er tenminste op gericht om
lieden, die hun heil zoeken aan de zelfkant van de moraal, zo goed
mogelijk te gerieven. Toeristen kunnen er desgewenst even en passant
een „huwelijk" sluiten. Huwelijkskantoren werken er op de wijze van
een snelbuffet en presenteren hun diensten op zakelijke en concurrerende basis, zoals de Betuwse kersenboeren met hun prijsbordjes
langs de weg klanten proberen te lokken. De wettelijk vereiste trouwpapieren warden er op aanvraag terstond verstrekt en het volgende
ogenblik kan het „huwelijk" gesloten worden. Ook in de wettelijke
regeling van de echtscheidingen is Nevada tot het uiterste tegemoet
gekomen aan de wensen van de scheidingslustigen. Er is een behoorlijk assortiment van wettelijke gronden beschikbaar, ruim genoeg om
iedere klant te gerieven. Er is niet meer dan een zes-weeks verblijf
er even op fn te
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vereist om tot een echtscheidingsproceduregerechtigd te zijn. Er is
geen termijn voorgeschreven tussen de interlocutoire en de eind-uitspraak. California heeft bijvoorbeeld een afkoelingsperiode van een
jaar ingelast tussen beide uitspraken om van elkaar vervreemde paren
alsnog een kans te geven om tot bezinning te komen. Maar in Nevada
kunnen de igescheidenen terstond hun trouwpapieren krijgen en, zon
der verder tijd te verliezen, opnieuw „trouwen".
Het hek is er dus compleet van de dam.
Het feit, dat het echtscheidingsverschijnsel verbonden is met de
Amerikaanse cultuur, is aan de hand van de statistische gegevens
tamelijk eenvoudig te construeren. De vaststelling echter van de aard
van dit verband vormt een opgave, die ver v an eenvoudig is en waarbij men zich terdege in acht moet nemen om door zijn persoonlijke
instelling niet een aprioristische interpretatie te aanvaarden.
Het onderzoek naar de aard van het verband kan op twee verschillende wijzen worden gedaan. Vooreerst is het mogelijk de inductieve methode toe te passen, waarbij het probleem in twee vragen
geformuleerd kan worden: welke zijn de concrete oorzaken, die regelmatig tot ontbinding van het gezin leiden, en: hoe zijn deze oorzaken
vergroeid in de Amerikaanse samenleving. De oplossing van het
vraagstuk kan echter ook langs de weg van deductie beproefd worden
en de opgave wordt dan omgezet in de vraag: welke speciale krachten
worden er in het Amerikaanse cultuurbeeld gevonden die, vanwege
hun eigenaardige dispositie, een bedreiging voor de integriteit van
huwelijk en gezin inhouden?
Nu is de opsporing van de werkelijke oorzaken van echtscheidingen, of van het failleren van huwelijken, een ingewikkeld procédé
omdat deze oorzaken niet uit de statistieken zijn af te leiden. De statistieken bevatten gegevens betreffende de betrekkelijke frequentie
van (de onderscheiden wettelijke echtscheidingsgronden. Maar in het
algemeen kan de aanvoering van wettelijke gronden niet au sérieux
genomen worden; zoals deze gehanteerd worden, dienen ze eerder als
een camouflage dan als een openhartige verklaring van de werkelijke
oorzaak. Merkwaardig genoeg wordt deze praktijk al gesignaleerd in
de eerste huwelijksencycliek die nu 71 jaren geledengepubliceerd
werd, de Arcanum van Leo XIII. De Paus constateert, dat „zeer velen
zo misdadig zijn om allerlei boosaardigheid .en bedrog te verzinnen,
en, in de vorm v an wreedheid aangedaan door beledigingen of van
echtbreuken, gronden voor te wenden om ongestraft de band van de
echtelijke vereniging te ontbinden, waarvoor ze een afkeer opgevat
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hadden" (ASS. XII 397) . Het onderzoek wordt daarom gedreven
naar de andere methode. Sommige sociologen bepalen er zich dan ook
toe om 'in de Amerikaanse samenleving b ij zondere factoren te identificeren, die vanwege hun geaardheid de afbrokkeling van huwelijk en
gezin in de hand werken. Zo worden alsoorzaken genoemd: de beperking of algehele uitsluiting van geboorten; het teruglopen of geheel
wegvallen van traditionele gezinsfuncties en, daarmee samenhangend,
de beroepsarbeid van gehuwde vrouwen; drankmisbruik; verslapping
of het complete ontbreken van deelname aan godsdienstig leven.
Nu mogen deze bijzondere factoren van invloed zijn op het echtscheidingsverschijnsel, maar het schijnt, dat ze er niet de laatste verklaring van geven. Dat deze factoren zonder meer kunnen optreden of
dat zij, in het bijzonder, het verschijnsel beïnvloeden, vraagt op zich
om een nadere verklaring. En deze verklaring wordt gevonden in de
individualistische trek van de Amerikaanse cultuur, een trek die op
zich tot ontwaarding van huwelijk en gezin leidt en tevens de geestelijke atmosfeer schept, waarin bijzondere factoren een versnellende
werking kunnen uitoefenen.
Een individualistische levenshouding leidt uiteraard tot een verstoring van het natuurlijke dualisme in de mens: zijn persoonlijk-zijn
en zijn sociaal-zijn. Ze belemmert de aanpassing van het individu aan
de aanspraken die de gemeenschap --- in welke vorm ook op hem
heeft. Deze aanpassing is een precair proces omdat de mate, waarin
het individu zich conformeert aan de aanspraken van de gemeenschap, aan zijn rechtzinnig begrip en 'goede wil overgelaten is, —
dikwijls zonder dat de gemeenschap deze 'goede wil door een van haar
formele gezagsmiddelen stimuleert. Zulk een levenshouding kan gemakkelijk catastrophaal worden, wanneer ze wordt toegepast op een
instelling als het huwelijk, waarbij individu en gemeenschap op verschillende gronden, maar beiden intens, betrokken zijn.
De sociale belangen worden in het huwelijk gediend door de primaire doeleinden: voortplanting en opvoeding; die van het individu
door de secundaire doeleinden: remedie voor 'de begeerlijkheid en
onderlinge bijstand. Nu kunnen deze belangen evenwijdig lopen; zij
doen dit niet noodzakelijk. Ze kunnen tot een contrast leiden, wanneer het individu zijn persoonlijke idealen niet verwezenlijkt vindt in
een bepaalde, echtelijke verbintenis. Het contrast kan het individu
voor , de dramatische situatie stellen, dat hij zich gedwongen ziet zijn
persoonlijke aspiraties op te offeren voor het welzijn van de gemeenschap. Het zijn immers juist de gemeenschapsbelangen, geïnvesteerd
in het huwelijk, die de natuurlijke volstrekte onverbreekbaarheid van
16
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het huwelijk vereisen. Deze belangen zijn immers niet gediend met
voortplanting zonder meer, maar alleen met adequate voortplanting,
voortplanting die plaats vindt in een omgeving die de verwachting
wettigt, dat de belangen van het kind op een mens-waardige wijze
behartigd zullen worden. En deze omgeving wordt alleen gevonden
in het onverbreekbare huwelijk. Niet in de zin dat dit huwelijk een
volstrekte garantie inhoudt voor een adequate voortplanting, maar in
deze zin, dat zulke voortplanting buiten het onverbreekbare huwelijk
uitgesloten is.
Wanneer dan al --- uitsluitend gelet op de belangen van het individu — de verwerpelijkheid van iedere echtscheiding niet met natuurlijke gronden aantoonbaar is, zo wordt toch elk compromis met echtscheiding door de sociale belangen uitgesloten. Ervaring en wijsheid,
verworven uit het inzicht in de concrete menselijke natuur, leren dat
er in het geheel geen grond is voor het optimisme dat meent aan de
idealen van ongelukkig gehuwden te kunnen tegemoet komen zonder
de belangen van de gemeenschap te schaden. Om nog eens de encycliek Arcanum te citeren: „Er zullen geen remmen sterk genoeg zijn
om een eenmaal verleende bevoegdheid tot echtscheiding binnen de
uitgestippelde of vooronderstelde grenzen te houden" (ASS. XII 396) .
Dat bewijst de Amerikaanse ervaring eens te meer.
Een juist begrip van het huwelijk sluit dus in de bereidwilligheid
tot een verregaande onderordening van de individuele strevingen aan
de aanspraken van de gemeenschap. Het is juist deze bereidwilligheid
die door het individualisme wordt aangetast. Het draait consequent
uit op een verwerping van al wat niet op tastbare wijze in het voordeel
is van het individu. Gebonden liefde wordt vrije liefde.
In feite heeft de echtscheiding zich in de moderne samenleving ingeburgerd als een resultaat van het individualisme. De Franse wet van
20 September 1792 introduceerde het recht van echtscheiding als een
recht, dat voortvloeit uit de individuele vrijheid welke door een onverbreekbare verbintenis verloren zou gaan.
De trek naar het individualisme in de Amerikaanse samenleving
verbaast iedereen 'die er mee in aanraking komt. Het is er in zijn vele
gestalten tastbaar aanwezig. Het wordt er pijnlijk ervaren, speciaal
door de Nederlandse immigrant. In de beklemmende massificatie van
degrootstad voelt hij zich geïsoleerd van de gemeenschap; hij is er
een eenzaam mens in het gezelschap van millioenen; hij tast er tevergeefs naar de geledingen, die in het vaderland de schakels vormden
tussen hem- en de gemeenschap. Maar ook buiten degrootstad spreekt
het tot hem: in de grote en kleine industrieplaatsen, ook wanneer die
-
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door Nederlandse pioniers gesticht zijn en door hun afstammelingen
bevolkt worden. Daar is voor hem, op wereldlijk gebied, alleen de
keuze tussen de kroeg en de cinema.
In het economisch leven openbaart het zich in het dogma van het
Free Enterprise waarin de Amerikaan de verwezenlijking ziet van
de democratie op economisch gebied. En de bezoeker behoeft maar
een treinrit te maken van New York naar Baltimore om de Amerikaan
te begrijpen, die de superioriteit van dit beginsel in zijn reusachtige
efficiency afdoende bewezen vindt.
Het individualisme is waarneembaar in de inrichting .-- of beter:
de afbrokkeling van het gezinsleven. Daar is bijvoorbeeld de
beroepsarbeid van gehuwde vrouwen, die zich ook onder katholieken
volledig ingeburgerd heeft. Men krijgt de indruk dat het averechtse
ervan niet meer wordt aangevoeld. In 1947 was 21 % van alle gehuwde vrouwen in beroepen werkzaam.
De ontzaglijke omvang van de geboortebeperking is er een andere
manifestatie van. Deze praktijk is niets anders dan een onverantwoorde overdrijving of exclusieve aanvaarding van de individuele
doeleinden in het huwelijk. De tragiek van deze tegennatuurlijke
praktijk is, dat in het huwelijk juist dan niet wordt gevonden, wat
men zich op deze wijze dacht te verzekeren. Tussen 60 en 70 % van
alle echtscheidingen worden ieder jaar verleend aan kinderloze paren.
Ook blijkt het verwrongen begrip van echtelijke liefde funest te werken: bijna de helft van de echtscheidingen vallen in de groep van
huwelijken die nog seen vijf jaren geduurd hebben.
Deze aanduidingen volstaan om de stelling te steunen dat de verbreiding van de individualistische levenshouding de uiteindelijke verklaring biedt van het Amerikaanse echtscheidingsverschijnsel. Deze
conclusie legt tevens het verband met het punt van uitgang: dat dit
verschijnsel niet een toevallig aanhangsel, maar een daarmee evenredig uitvloeisel is van de Amerikaanse cultuur.
In de Amerikaanse ervaring ligt een zekere analogie met de praktijk
van echtscheidingen in het Romeinse Rijk in de derde en vierde eeuw.
Sint Hieronymus hekelt er de Romeinen om en citeert het geval van
een dame die 22 keer van man veranderde voordat zij zelf door een
man
I genomen werd tot zijn 21 ste vrouw. Maar tussen het Romeinse
echtscheidingsverschijnsel en het Amerikaanse li gt de verspreiding
van het Christendom; en dit brengt een accidentele wijziging in de
aanklacht — :ten gunste van ide Romeinse en ten nadele van de
Amerikaanse cultuur.
l

Van mens tot mens in de Economie
en in de Bedrijfshuishouding II
door PROF. DR K. PINXTEN

N ons vorig artikel wezen wij op de structuurhervormingen, die
Iideologie.
noodzakelijk zijn om te komen tot de nieuwe, de gemeenschaps-

Aan het einde merkten wij echter op, dat deze structuurhervormingen niet identiek zijn met de nieuwe ideologie; zij zijn er slechts de
„technische" kant van. Daarnaast is noodzakelijk de vernieuwing van
de „geest" waarin allen, die samenwerken i n de grote arbeidsgemeenschap, zij die de leidende en zij die de uitvoerende arbeid verrichten,
elkaar moeten benaderen. Hierover in dit tweede artikel.
Wij zullen ons voornamelijk bepalen tot de verhouding binnen de
onderneming zelf en wijzen dan in de eerste plaats op de „materiële
bedrijfsomstandigheden". Deze worden door de leiders geschapen en
niet door de arbeiders. Maar ook al was dit niet helemaal het geval,
dan zouden we ons hier toch uitsluitend tot de verplichtingen van de
leiding moeten beperken omdat --- nu wij ons richten tot de bedrijfsleiders — wij het noch eerlijk noch moedig achten hier te gaan uitweiden over de verplichtingen van „de anderen". Welnu, het blijkt,
dat in vele ondernemingen de sfeer op het werk en onder de schafttijd niet behoorlijk wordt verzorgd. Is 't nodig te herhalen, dat dit
onbetwistbaar niet alleen schadelijk is voor de arbeiders maar ook
voor de onderneming, m.n. voor »de productiviteit? Vroeger voegden
wij aan deze overweging gewoonlijk dit toe: ongeval, ziekte en afwezigheid zijn bovendien directe schadeposten voor de onderneming.
Thans onthouden wij ons hiervan, totdat wij statistisch hebben kunnen onderzoeken welk aandeel de ondernemingen en welk aandeel de
arbeiders zelf dragen in de uitbetaalde sociale veiligheid. Wij hebben
m.n. een vooralsnog vaag vermoeden, dat de arbeiders hoofdzakelijk
zelf de sociale veiligheid betalen. Van veel groter belang ,dan de
materiële sfeer is evenwel de „psychologische atmosfeer" waarin de
twee groepen van de arbeidsgemeenschap samenwerken. Het is een
feit, dat over het algemeen bij de bedrijfsleiders de overtuiging bestaat, dat alleen een sterk gevestigd, een hard gezag de basis kan zijn
voor een goede gang van zaken. Het is ook een feit, dat bij de arbeiders over het algemeen de mening heerst, dat iedere concessie van de
zijde van de patroon uitsluitend geschiedt uit vrees voor hun groeiende
macht. Zulk een opvatting, zulk een onbegrip van weerszijden lijkt
ons onheilspellend, omdat in de loop der tijden de slinger der machtsverhoudingen zich heen »en weer beweegt en, gegeven bovenvermelde
atmosfeer, met iedere beweging onvermijdelijk cataclysmen gepaard
moeten gaan.
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De diepe oorzaak van deze verkeerde opvattingen ligt n.o.m. in het
'gebrekkige inzicht in het wezen van , de mens als individu en gemeenschapslid. De gronddwaling bestaat daarin, dat wij allen, bij het opstellen van onze maatschappelijke verhoudingen, steeds uitgaan van
onze rechten, terwijl de mens 'allereerst verplichtingen heeft en slechts
in detweede plaats aanspraak kan maken op deze rechten. Patroons
en arbeiders horen bij elkaar en moeten elkaar aanvullen. De gezonde,
de natuurordelijke saamhorigheid, de samenwerking, de economische
democratie, waarnaar van alle zijden thans [gestreefd wordt, kan alleen
zonder grote moeilijkheden verwerkelijkt worden als beide mensengroepen hun bedrijfseconomisch leven willen optrekken op de grondslag van wederkerig erkende verplichtingen en rechten en van wederzijdse waardering. Daarvoor moeten zij elkaar leren kennen; en het
enigemiddel hiertoe is: bij elkaar komen. In dit verband voelen wij{
veel voor de instelling van bestendige contactcommissies bestaande uit
een tiental afgevaardigden van patroons en van arbeiders-syndicaten
per provincie of per streek. Dit is geheel in de igeest der pauselijke
encyclieken, maar wij horen of verstaan ze helaas niet. „Op het
terrein van de economie bestaat er gemeenschap van belangen tussen
de hoofden der onderneming en de arbeiders. Deze onderlinge verbondenheid miskennen, zich beijveren om haar te verbreken, kan
alleen het werk zijn van een aanmatigend en onzinnig despotisme.
Beiden zijn medewerkers in een gemeenschappelijke taak. Zij eten om
zo te zeggen aan dezelfde tafel, daar zij tenslotte leven van de netto
globale opbrengst der nationale economie" 1 ) . Terecht zou men op
deze plaats de vraag kunnen opperen, of wij dan in onze opvattingen
zouden willengaan tot volkomen ,gelijkschakeling van wat men in het
Duits noemt „Leitung und Gefolgschaft" en of dat streven in onze
sociaal-economische democratie opgesloten ligt? Het tegenoverge
stelde is waar, omdat n.o.m. een gezonde democratie alleen die is,
welke hiërarchisch is opgebouwd, d.i. volgens de waardeverhoudingen, en omdat quantitatieve pariteitsverhoudingen de negatie zijn van
de ware democratie. Democratie zegt: medebeheer van allen, ,d.i. zij
impliceert een daad van het verstand, van de , geest; een democratie
vestigen op het numerieke of het quantitatieve beginsel is derhalve
n.o.m. een onding. In de onderneming zijn twee 'groepen van medewerkers, de ene voor leidende, de andere voor uitvoerende arbeid.
Wij veronderstellen de waardeverhouding bij de verdeling van de
functiesgeëerbiedigd. Dit wil zeggen, dat wij hiervan uitgaan, dat
de functieverdeling rationeel is: de waardeverhouding is in acht genomen bij de uitbouw van de twee groepen, de leidende en de uitvoerende. Er is echter niets op tegen, dat de arbeiders hun afgevaardigden in de leidende functies kunnen en dus mogen hebben; en evenmin, dat in een systeem van economische democratie een leidende
naast een executieve arbeid zal bestaan. Laten wij echter even doorredeneren over de kapitalistische economie, waarin kapitaal-eigenaars
„Union
1 ) Toespraak van Z.H. bij gelegenheid der audiëntie verleend aan de
Internationale des Associations Patronales Catholiques", 7 Mei 1949.
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en arbeiders naast elkaar leven en werken. Beide groepen moeten,
met erkenning van wederzijdse rechten en plichten, samenwerken.
„De eigenaar van de productiemiddelen, wie hij ook zij
particuliere
eigenaar, associatie van arbeiders of vennootschap
moet, steeds
binnen de grenzen van het publiekrecht der economie, meester blijven
van zijn economische beslissingen", zegt de Paus 2 ) .
In deze pauselijke tekst ziet men vaak een argument voor het uitsluitende beslissingsrecht der patroons over financiële en economische
aangelegenheden in de onderneming. Deze deductie schijnt wel voor
de hand te liggen, maar zij gaat naar onze mening toch te ver. De
kapitaalbezitter staat zijn geld aan de onderneming af. En daarom
schijnt ide uitoefening van zijn eigendomsrecht niet enkel betrekking
te hebben op de substantie van zijn kapitaal, maar ook op de bedrijfseconomische beslissingen over zijn investering en over de geldelijke
opbrengsten hiervan. Daarmee is echter n.o.m. niet alles gezegd.
Aan de onderneming wordt immers ook arbeidskapitaal afgestaan.
Dit is geen stoffelijk vermogen dat de arbeider bezit, maar zijn eigen
persoon. Niemand zal kunnen betwisten, dat, waar de kapitaalbezitter
het uitsluitend beschikkingsrecht heeft over zijn stoffelijk vermogen,
de arbeider dit recht nog in sterkere mate moet bezitten over wat wij
zouden kunnen noemen zijn persoonlijkheids-kapitaal.
Uit deze tweevoudige rechtstoestand vloeit een conclusie voort.
Immers, indien de patroon uitsluitend beslist over de financiële en
economische aangelegenheden van zijn onderneming, 'dan oefent hij
weliswaar zijn eigen eigendomsrecht uit, maar hij heft meteen het
beschikkingsrecht van de arbeider over zijn eigen persoon op, want
de patroon beslist in deze hypothese meteen over de arbeidsaanwending en zelfs over de arbeidsgelegenheid. Hij beslist dus in de economische orde en in de zijnsorde over de persoon van de arbeider. Het
eerste ligt voor de hand. Dat hij tevens ook in de zijnsorde over de
arbeider beslist volgt hieruit, dat de arbeid een vorm van ontplooiing
is van de menselijke persoon tot persoonlijkheid.
Wanneer we dit als grondslag nemen van de bedrijfseconomische
structuur, dan kan ,de conclusie in één zin worden samengevat en
deze conclusie gaat niet te ver: uit het wezen en de inrichting van het
dualiteitselement der bedrijfseconomische samenwerking vloeit als
corrollarium voort de arbeidsgemeenschap in al de sectoren van de
bedrijfseconomische activiteit. Op deze ontleding van het wezen van
kapitaal en arbeid berust n.o.m. ook het medebeheer.
Het medebeheer, waar de Belgische wet van 20 September 1948
naar toe leidt, is dus onbetwistbaar een delicaat punt. Wij kunnen een
verklaring op het Congres der katholieke patroons (5 Mei 1951) als
de volgende begrijpen: „Si par cogestion on entend 1'ensemble des
décisions af f ectant le patrimoine des apporteurs de capitaux, nous
répondrons par la négative".
Maar het medebeheer is, ingevolge het huidige denken over economische en sociale verhoudingen, ook een ernstig punt uit de Wet van
2)

Pius XII -- zelfde toespraak van 7 Mei 1949.
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* * *
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Secundo: .de economische leiders echter vervullen hun plicht niet,
wanneer zij het culturele streven van hun arbeiders alleen maar f inan
cieel steunen. Krachtens het beginsel der waardeverhoudingen in de
maatschappij en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, moeten zij
zich zelf geven. Het is dus niet voldoende passief aanwezig te zijn,
maar zij moeten actief van hun meerwaarde meedelen; zij die in een
toestand van volksvervreemding blijven, welke hen verhindert deze
verplichtingen na te komen, schieten dus blijvend aan hun plicht te
kort, waar deze vervreemding ook vandaan kome: taalonkunde,
sociaal onbegrip of wat ook 4 ) .
Deze stelling wortelt in de volgende beschouwing. De natuurordelijke structuur van de samenleving is opgebouwd op de waardeverhoudingen van de mensen. In een bepaald opzicht zal de ene mens
deandere in persoonlijke waarde overtreffen; in een ander opzicht
zal deze op zijn beurt hoger staan dan gene. De meerwaardige heeft
de onvervreemdbare plicht spontaan van zijn meerwaarde aan de
anderen mede tedelen en deze hebben de plicht zich actief daarvoor
open te stellen. Othmar Spann noemde het beginsel van deze verhoudingen het „Gezweiungsprinzip" 5 ).
Uit deze verhouding kan het hiërarchisch beginsel in de maatschappijstructuur afgeleid worden, het enig principe n.o.m. van echte
democratie; ook steunt hierop de leidingsfunctie in de economie.
Maar zoals wij reeds opmerkten wordt er meteen de noodzakelijke
en onvervreemdbare taak van de „Oberschicht" in de samenleving
uit afgeleid: de hogere klasse moet een culturele invloed op de bevolking uitoefenen. Een scheiding in twee categorieën isgevaarlijk voor
de psychologische, sociale, economische en politieke structuur van de
volksgemeenschap.
IV. Besluit
Wanneer wij nu vluchtig op dit betoog terugzien en denken aan de
positie van de mens in het kapitalistische, in het marxistische en in het
christelijke solidaristische systeem; wanneer wij terugdenken aan de
materiële en vooral aan de psychologische sfeer, waarin de verhoudingen van . mens tot mens in de onderneming moeten leven en
groeien; wanneer wij ons de twee vermelde basisbeginselen, waarop
de verhoudingen van mens tot mens tussen patroon en arbeider buiten
de onderneming moeten steunen, voor de geest roepen, en wanneer
wij daarbij beseffen, dat in het brede sociaal-economisch streven feitelijk het marxistisch standpunt overwonnen is, omdat het niet allereerst en allermeest meer gaat om de eig 'endomsvorm maar om de
geest, om het streven tot samenwerken, en tot één zijn, dan menen
wij wel te mogen eindigen zoals wij begonnen: het gestelde probleem
is de „kern van de sociaal-economische zaak". Men zegt, dat het hier
4) Cfr. Dr A. Stracke, S.J., in: Verhandelingen van het VIe Katholiek Kongres
van Mechelen, 1928, Ve Boekdeel, blz. 54: „Als gezagdragers onder hun volk zijn ze

daartoe verplicht; eraan verzaken is verraad".
5) O. Spann, Gesellschaftslehre, Leipzig, 1930, passim.
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om een revolutie gaat. En wij willen dat aanvaarden. Willen wij deze
revolutie op vreedzame wijze doorvoeren, dan moeten wij de geest
veranderen en allereerst, het spreekt vanzelf, want de leiding der
ideeën komt van boven 4—, de geest bij vele ondernemingsleiders. Uitgaande van het grotegebod der liefde, waarvan de rechtvaardigheid
slechts de strict noodzakelijke verplichtingen positief formuleert, moeten zij eerst en vooral trouw hun plichten vervullen en de rechten der
anderen erkennen, want slechts op die manier kunnen er goede verstandhouding en samenwerking heersen tussen mensen en langs de
mensen om tussen kapitaal en arbeid, „Leitung und Gef olgschaf t".
In dit verband willen wij allereerst een opwerping voorkomen.
Tengevolge van een zo nauw contact zouden de arbeiders hun eerbied voor de oversten verliezen en de passende afstand niet bewaren.
Het wil ons voorkomen, dat hierbij alles zal afhangen van de waarde
van de patroon. Is deze werkelijk en groot, dan zal zijn gezag verruimd en verdiept worden door het contact.
herinneren aan het in
Verder willen wij .-- in de positieve orde
het begin reeds aangehaalde woord van een bedrijfsleider. Dit getuigenis moge met andere verklaringen aangevuld worden.
„Autref ois, un bon patron assurait à l'ouvrier une bonne place, un
salaire suf f isant; ce qu'il produisait était de bonne qualité et les prix
raisonnables. Mais le bon patron de de.main sera le meneur d'hommes
qui conduira les ouvriers vers un monde nouveau" 6 ).
„Le patronat doit se sentir responsable des ouvriers en tant qu'ëtres
humains dans toute l'acceptation de ces termes ... Le patronat est
aussi responsable de l'idéologie dont vivent les ouvriers ... Je crois
que les patrons vivant suivant les principes moraux absolus trouvent
la solution par un travail d'équipes ... dans un atmosphère d'hon
néteté et d'amour . .." ? )
Het klinkt voor ons als een echo op de pauselijke richtlijnen.
Een heerlijke taak is in dit verband weggelegd voor alle bedrijfsleiders. Maar zij is ook zwaar. Zij zal door eenieder slechts met ere
worden vervuld in de mate, waarin hij zelf een persoonlijkheid is.
Inderdaad, naargelang de ideeën en de structuurvormen zich in de
richting van degemeenschapsideologie en de gemeenschapsvormen
ontwikkelen, moet de persoonlijkheid sterker en sterker ontwikkeld
worden of zij gaat in 'de toekomstige samenleving geheel en al ten
onder. De persoonlijkheid van de ingenieur, a fortiori die van de
bedrijfsleider, moet de lichtende pool zijn, waardoor de werklieden
zich geleid en aangetrokken voelen in het handhaven en het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid.
Dan kan het samenleven schoon worden, omdat de mensengemeenschap dan uitgebouwd wordt op Gods liefde_ en Gods eigen persoonlijkheid weerspiegelt.

6) Farrar Vickers, Adm. dél. de Vickers Fils, Gr.Br., in: Caux --- orgaan van Le
15-7-1950.
Réarmement moral
7) E. Diederichsen, Industriel brésilien, in: Caux, 16-9-1950.
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Unie, heeft de Egyptische premier, Nabas Pasja, eenzijdig de verdragen met Engeland, verscheurd. Hij deed dit opzettelijk vlak voordat
hem namens Engeland, de V.St., Turkije en Frankrijk een wijziging in
het bestaande verdrag werd aangeboden, waardoor Egypte als gelijkberechtigde aan de verdediging van het Suez-kanaal zou kunnen deelnemen. Dit was hem niet genoeg. Het internationaal karakter van het
kanaal voorbijziende wenste hij deze belangrijke doorvaart uitsluitend
onder Egyptisch toezicht te stellen.
Aan een dergelijke zwakke verdediging kan geen westerse staat deze
maritieme verbindingsweg overlaten. Tevens, eveneens met instemming van het Egyptische parlement, verbrak Nahas het sinds 1899
bestaande Engels-Egyptisch condominium over de Soedan en riep
Faroek uit tot „koning van Egyypte en de Soedan". Deze brutale verdragsschennis overtrof in velerlei opzicht wat Iran had uitgehaald.
Zelfs de Labour-regering kon .dit niet over haar kant laten igaan. In
dit geval met instemming van Frankrijk en met de morele steun der
V.St., die tegen de verdragsbreuk protesteerden, terwijl de Arabische
Liga, waarvan Egypte weliswaar voorzitter is, niet van zins is materiële hulp te verlenen. De britse commandant Erskine heeft aanzienlijke versterkingen gekregen en is in staat de hele kanaal--zone te
beheersen. Daarbij heeft hij het voordeel, dat de Egyptische hoofdmacht zich in de woestijn van Sinai bevindt en van deterugtocht is
afgesneden. Deze ongunstige factoren hebben geen domper kunnen
zetten op de overmoed van de regering en haar aanhang. In het
gebied van Ismaila werden Egyptische aanvallen afgeslagen. Studentenbetogingen in Alexandrië en Cairo voor de Britse en Amerikaanse
gezantschapsgebouwen, bedreiging van de levens van Britse onderdanen in het binnenland, het verbod aan Egyptische arbeiders nog
langer in dienst der Engelsen te werken, zelfs een poging om de
Engelse oorlogsschepen de toegang tot het kanaal te verbieden, die
echter door het internationale beheer van het kanaal werd afgewezen,
bracht de Britse regering niet tot wijken. Ook de Soedan zal niet zo
maar Egypte in de schoot vallen. Komt er een einde aan het condominium, dan is er nog een sterke partij, die, begunstigd door Engeland, de voorkeur geeft aan zelfbestuur.
In Pakistan werd de eerste minister, Liaquat Ali Khan, door een
fanatieke Mohammedaan neergeschoten. Sinds 1948 opvolger van
Moh. Ali Jinnah, de stichter van het zelfstandige Dominion, volgde
hij een politiek van vriendschap met het westen en van vrede met
India, waartegen de heethoofden, om het bezit van Kashmir, tot oorlog
ophitsten. Zijn opvolger, Khwaja Nazimuddin, heeft verklaard, dat ook
hij het extremisme zal tegengaan.
Het besluit van de Grote Drie om met West-Duitsland onder bepaalde voorwaarden: onderhoud van de beveiligingstroepen, toezicht
op de Duitse wapenproductie, een contingent Duitse soldaten als
onderdeel van een Europees leger, een vredescontract te sluiten,
waarbij het als souvereine staat zou worden opgenomen in het Noordatlantisch Pact, werd door de Bondskanselier niet zo maar aanvaard.
Hij stelde zich op het standpunt, dat souvereiniteit niet met gedwon-
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gen voorwaarden kan samengaan. De Hoge Commissie der geallieerden is daarop in beraad gegaan om te onderzoeken wat zij aan Adenauer nog kunnen toestaan. De igeallieerden hebben een conceptverdrag saamgesteld, waarin behalve de vervanging van het Hoge
Commissariaat door gezanten en de afschaffing van het bezettingsstatuut, opgenomen is het plan voor een Europees leger en het planSchuman. Definitieve aanvaarding van deze voorstellen kan eerst later
bereikt worden. Feitelijk kunnen de westelijke mogendheden Adenauer
niet missen. Want hij is de man, die tegenover het lokken van Grotewohl met de Duitse eenheid, staande houdt, dat een politiek vacuum,
een geneutraliseerd ongewapend Duitsland, het graf voor de vrede zou
betekenen. Wie oprecht vrede wil, moet de integratie van Europa
voorstaan en zonder Duitsland is deze integratie onmogelijk. Deze
woorden waren ook gericht tegen Schumacher, de socialist, die de weg
bewandelt van onbekookt nationalisme en desnoods bereid zou zijn zich
in de armen van de Sovjet te werpen, een omhelzing, die Hitler heeft
klaargespeeld en een houding, die in de traditie ligt van de nog niet
uitgestorven Pruisische politiek.
Adenauer heeft, behalve de persoonlijke vijandschap van Schumacher,
nog verergerd door de beschuldiging, dat deze geheime regeringsstukken aan de Fransen zou hebben uitgeleverd, zijn handen vol met
de zorg om de kracht en de eenheid van de C.D.U. te handhaven. Bij
verkiezingen, zoals laatstelijk die voor de Bremense senaat, waar de
C.D.U. 15 zetels verloor, gaat zijn aanhang achteruit, ten voordele
van fascisme en socialisme. De protestantse leden van de partij scheiden zich meer en meer af en de bondgenoten, de Duitse Partij en de
liberalen, trachten hun eigen weg te gaan. Zelfs in het ministerie is
de eenheid van opvatting somwijlen zoek. De minister van Verkeer,
dr H. G. Seebohm, is zo bevangen door „nationalistische hysterie",
dat hij openlijk durfde spreken over de enorme schuld der overwin,.
nende landen tegenover Duitsland. Het werd tijd om zich af te vragen,
beweerde hij, niet of de Duitsers zich bij het vrije Europa wilden aansluiten, maar of Europa zich bij Duitsland wilde aansluiten. Deze
mentaliteit, die in verschillende Duitse kringen, niet het minst bij de
oud-militairen, naar voren komt, maakt het Adenauer niet makkelijk
de argwaan en achterdocht bij de andere volkeren gerust te stellen.
Terwijl zowel in de Ver. St. als in de Sovjet-Unie atoomproeven
worden gehouden „in het belang van de defensie en in het belang van
de vrede", heeft Stalin aan een drietal landen zijn ontevredenheid
betuigd. De aansluiting van Noorwegen bij het Noordatl. Pact was
in zijn oog een overtreding van het verdrag met Rusland (1920),
waarbij Spitsbergen en het Beren-eiland niet versterkt zouden worden. Oslo antwoordde, dat er niets versterkt was en het lidmaatschap
van het N.A.P. zuiver van defensieve aard was. Aan Frankrijk werd
verweten, dat het door mede te werken aan het militair herstel van
Duitsland, het verdrag van wederzijdse bijstand (1944) had overtreden: een verdrag, dat door de houding van het Kremlin allang
waardeloos is geworden. Ook het gewijzigde vredesverdrag met Italië
kon te Moskou geen genade vinden. Ten opzichte van Amerika is de
.
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houding, althans naar de onvriendelijke persuitingen te oordelen,
vijandig. In een onderhoud van de Amerikaanse ambassadeur Kirk met
Visjinski, waarbij de eerste de medewerking van het Kremlin verzocht
tot vrede in Korea, antwoordde de *laatste, dat „onze betrekkingen
niet verder kunnen verslechteren", omdat Truman gezegd had, dat
overeenkomsten met de Sovjet het papier niet waard zijn.
Deze bittere taal ontmoedigde Kirk niet. Uit de plotselinge bereidheid der Noord-Koreanen om na 2 maanden over de plaats der onderhandelingen gekibbeld te hebben, het door de Amerikaanse bevelhebber voorgestelde Pan Moen Jon te aanvaarden, concludeerde hij,
dat Visjinski zijn leugen: „De Sovjet-Unie is geen partij bij de besprekingen over Korea" had ingeslikt en de bewerker was van deze
toenadering. In een circustent hebben de leiders der delegaties, viceadmiraal Ch. Turner Joy en luitenant-generaal Nam Il de beraadslaging ingezet. De communisten lieten hun eis van terugtrekken op de
38ste breedtegraad vallen en de enige vraag, die behandeld wordt,
gaat over de modaliteiten van het „staakt het vuren".
Met de benoeming van generaal Mark Clark tot ambassadeur bij
het Vaticaan namens de Ver. Staten is het in meer dan een opzicht
een pijnlijke geschiedenisgeworden. Dat het Vaticaan in plaats van
„een persoonlijke vertegenwoordiger" van de Amerikaanse president,
als hoedanig van 1939 tot 1950 Myron Taylor was opgetreden, een
officiële gezant wenste, had Mgr. Montini bij zijn bezoek aan Washingtonduidelijk gemaakt en dit verlangen vond instemming bij president Truman. Hij ging echter ontactisch te werk, door bij de benoeming van de generaal te verzuimen, zoals gebruikelijk is, aan te vragen
of deze persoon als gezant geaccepteerd kon worden. Erger maakte
hij het door de aanstelling te motiveren als „een aanzienlijke bijdrage
tot versterking van het anti-communistische front". Deze formulering,
feitelijk voor binnenlands gebruik bestemd, is volkomen in strijd me t
de wijze, waarop de katholieke Kerk het goddeloos communisme bestrijdt, niet politiek, niet militair, maar ideologisch door zijn uitwassen
te veroordelen en practisch door aan te dringen op sociale hervormingen in de maatschappij. Het Vaticaan te beschouwen als een lid van
het defensie-front als b.v. het Atlantisch Pact, is een dwaze figuurt
Doch niet hierom is de benoeming uitgesteld, maar omdat een generaal
in actieve dienst niet met een andere opdracht mag belast worden e n
omdat het anti-katholicisme in de Ver. St. feller is dan men vermoedde.
De Senaat zal in Januari moeten beslissen.

.

.

.

NEDERLAND

De onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië om de Unieverhouding in een gewoon internationaal verdrag om te zetten zijn
wegens een uitlating van Sukarno, dat hij de kwestie-Nieuw Guinea
er in wilde betrekken, van September tot November uitgesteld. Het.
staat nog niet vast of de conferentie te Parijs of elders zal gehouden
worden. Tijdig heeft „Door de Eeuwen Trouw" er opgewezen, dat
het statuut van de R.T.C. door Indonesië is overtreden door het zelfbeschikkingsrecht van de Ambonnezen en van andere Indonesische:
.
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volkeren te schenden. De nieuwe rechtsorde is aldus ontaard en
logisch zette ede R.I. de volgende stap, nl. de Unie te ontbinden. Bij
die ontbinding, zo gaat het memorandum voort, zal het er om gaan of
de volkeren, die alsnog, zoals de R.M.S. een hechtere band met
Nederland willen, definitief en officieel aan Djogja worden uitgeleverd. De stichting doet daarom een beroep op de politieke partijen.
Deze actie is tot mislukking gedoemd, want de gunstige tijd om in te
grijpen is allang verstreken. Op het Partijcongres der K.V.P. repte
prof. Romme geen woord over dit onrecht. Tenzij men in de volgende
woorden een afwijzing van d e Ambonesedesiderata wil zien: „Wij
doen verstandig met aanvaarding van de Indonesische souvereiniteit ^-- het probleem (het politieke en het economische) te behandelen met voorzicht i ghe id en reserve ... Een politiek op lange termijn
is aanbevelenswaardig boven kortzichtigheid. Als men sentiment
tegenover sentiment stelt komt men er niet."
Blijkens zijn jongste radio-rede is het standpunt van Sukarno niet
gewijzigd. Hij herhaalde, dat Irian tot Indonesië behoorde en er toe
moest terugkeren. „Als alle geschillen tussen Nederland en Indonesië
tot het verledenbehoren, zal ik de eerste zijn hen als ware vrienden
te begroeten." De voorzichtigheid en reserve, door prof. Romme geprezen, zijn hier zoek. Dan bleef de Indonesische premier Sukiman
meer op de begane grond. Voor hem was de rijstvoorziening het meest
urgent. Van niet minder belang was de mededeling, dat er 15.000
verdachten gevangen waren -gezet wegens hun medeplichtigheid aan
een „conspiratieve beweging met steun uit het buitenland" (China) ,
die het gemunt had op het leven van Sukarno en anderen.
Op een Congres van de „Vereniging van Nederlandse Gemeenten"
werden twee bezwaren tegen de regering ingebracht. Het betrof de
beperking van de woningbouw tot 40.000 voor het jaar 1952. De
algemene wens was 50.000. De burgemeester van Nijmegen meende,
dat het probleem van de woningbouw onmiddellijk geplaatst diende
te worden naast de problemen van de • defensie en de industrialisatie.
De woningnood tast het gezin in zijn waarde aan. Om de gemoederen
te kalmeren deelde bijna terzelf dertij d minister In 't Veld te Heerlen
mee, dat de minister van financiën 120 millioen voor de bouw van
nieuwe woningen beschikbaar had gesteld. Hij voegde er aan toe, dat
met dit grote bedrag nog niet eens 15.000 woningen gefinancierd
konden worden en dat, om het euvel te verhelpen, het Nederlandse
volk zoveel mogelijk op woningbouwleningen zal moeten inschrijven.
Dezelfde Vereniging had ook haar gedachten laten gaan over de
voorgestelde financiële verhouding tussen Rijk en Gemeenten. Deze
gedachten werden in de Tweede Kamer uitvoerig toegelicht, vooral
door het Kamerlid Oud. Minister Lieftinck werd beschuldigd een aanslag te doen op de gemeentelijke autonomie. Hij wilde de 280 millioen
van de meeropbrengst der geraamde belastingen, die aan het Gemeentefonds toekwamen, reserveren voor de „magere jaren", en het
percentage van de opbrengst der rijksbelastingen, dat aan de gemeenten toekwam, op 10,3 stellen. In schijn was dit een verhoging --• het
vroegere was 8 %
maar in werkelijkheid, werd hem voorgerekend,

256

POLITIEK OVERZICHT

was dit een verlaging. Na verwerping van amendementen en na
enkele wijzigingen kwam het wetsvoorstel tot stand, in zoverre verzacht, dat iedere gemeente afzonderlijk uit het geblokkeerde geld kon
putten, indien de minister er seen bezwaar tegen had en dat vastgelegd werd, dat het aan het gemeentefonds toekomende percentage
behoorde tot hetbelastinggebied van de collectiviteit der gemeenten.
Naast de magistrale rede van de voorzitter der K.V.P. Kamerfractie, prof. Romme, die een uiteenzetting gaf van de activiteit zijner
fractie in verleden en toekomst, verdient de inleiding door de voorzitter der K.V.P., Andriessen, gehouden, niet minder aandacht. We
lichten er uit, dat er beraad plaats heeft met de groep-Steenberghe,
dat verloopt in een sfeer van wederzijds vertrouwen, begrip en waardering. Omtrent de P. v. d. A., die een 4-jarig plan had aangekondigd
voor een socialistische politiek, merkte hij op: „Aan die zijde zal men
ook beseffen, dat de K.V.P. op basis van haar beginselen die koers
niet kan gaan, dat zij een christelijke staatkunde wil, waarin het algemeen welzijn, de menselijke persoon en zijn onvervreemdbare rechten
naar christelijke opvattingen veilig zijn."
Voor het overige stond de Nederlandse en katholieke taak in
Europa in het brandpunt der belangstelling.
Het Nederlandse Parlement heeft als eerste van de daarbij betrokken landen het plan-Schuman in behandeling genomen. Het katholieke Kamerlid, mej. Klompé, verdedigde het plan, dat het handhaven
van de vrede, het bereiken van een menswaardig bestaan voor de
burgers der aangesloten landen en de noodzakelijk vereniging van
Europa ten doel had. Anderen wezen op de bezwaren en gevaren, die
voor onze industrie er aan verbonden zijn en hoeveel er afhing van
de in te stellen Hoge Autoriteit, die super-nationaal moest zijn ingesteld om haar taak naar behoren te vervullen. Wie kan eventueel deze
Hoge Autoriteit op het rechte pad houden?
Men heeft tenslotte de sprang in het ongewisse gewaagd en het
plan-Schuman is door de Tweede Kamer aanvaard.
1-11-1951.
K. J. D.
BELGIË

De regering Pholien heeft in de verlofperiode, even voor de bijeenkomst van het Parlement in November, enige kwade uren beleefd. De
beslissingen waarmede zij zich op 21 October voor de Algemene Paritaire Raad accoord verklaarde hebben in veel kringen, vooral van de
meerderheid, haar crediet zeer geschokt. De besprekingen die in de
Algemene Raad van de partij en in het Nationaal Comité daarop zijn
gevolgd liepen uit op alles behalve gelukwensen. En de resolutie die
tot slot werd aangenomen was zoveel als een vriendelijke maar kordate
wenk tot de heer Pholien om zo spoedig mogelijk heen te gaan of
althans het personeel van zijn schip, waar het hoorde, te vernieuwen.
Dit heengaan noch die vernieuwing hadden, op het ogenblik dat
wij dit overzicht schrijven — even voor de hervatting der parlementaire werkzaamheden ^-- plaats en het ziet er naar uit, dat zij nog wel
een tijd zullen achterwege blijven. Het is zeker, dat de nakende

POLITIEK OVERZICHT

257

parlementaire activiteit de handhaving van de regering, zomede de
eendracht van alle C.V.P.-vertegenrwoordigers rondom haar zeer in de
hand zal werken. Een regering die slechts op een meerderheid van
enkele stemmen steunt, heeft een bestendige, luidruchtige en overdrijvende oppositie nodig. Het ware voor haar nuttig geweest als het
Parlement reeds aanvang October was bijeengekomen en het zou
haar er toe igebracht hebben daar het bescheid te geven waartoe zij
enkele dagen later onder syndicale druk werd gedwongen.
Want daarover is ieder het thans vrijwel eens, dat niet zozeer de
ten voordele van de arbeidersklas getroffen beslissingen te betreuren
zijn als wel de wijze waarop dit gebeurde. De critiek luidt in hoofde.
zaak: als de regering tot handhaving van de levensstandaard der
arbeiders en tot bevordering van de sociale vooruitgang voornemens
was zekere maatregelen te nemen — en dat was werkelijk zo
waarom dit niet gedaan vooraleer het socialistisch vakverbond met
onmiddellijke staking heeft gedreigd? Indien de regering anderzijds
van oordeel was, dat het ongewenst en ook voor de betrokkenen uiteindelijk gevaarlijk kon zijn buitencontractuele loonsverhoging toe te
staan, waarom is zij dan in 24 uur van gedachte veranderd?
Er is omtrent de haastige beslissingen waartoe de Minister van
Arbeid en Sociale Voorzorg, Van den Daele, in opdracht van de
regering, overging, ontzaggelijk veel critiek uitgeoefend. Men heeft
zelfs een vergelijking gemaakt met de gebeurtenissen van juli-Augustus
1950. Men heeft gesproken van abdicatie voor de agitatie, van aanslag
op onze instellingen. Er is bij dit alles veel overdrijving.
Wat zeker vaststaat is, wat de regering betreft, een gebrek aan
vooruitzien, aan vaste economische en wellicht financiële politiek en
aan voorlichting van het publiek. Dat de beslissingen van 21 October
overhaast werden genomen, blijkt wel duidelijk uit het feit, dat eerst
nadien moest gezocht worden hoe men de gedane beloften zou inlossen. Het heeft niet veel zin verantwoordelijkheid te gaan zoeken bij
de een of de andere minister. Meer dan in gelijk welke andere rege
ring speelt in een homogene ploeg de solidariteit de voorname rol.
Een minister van Arbeid en Sociale Voorzorg kan geen beslissing
nemen met financiële gevolgen waarmee zijn collega van Financiën
niet instemt, noch maatregelen treffen die 's lands economie raken
zonder de minister van Economische Zaken te kennen. Er is evenwel
in de laatste jaren in ons land een sterke tendens waarneembaar geweest tot ministeriële specialisatie en ook de homogene regering ontsnapt niet aan het verwijt, dat veel ministers zich opsluiten binnen
hun begrensde bevoegdheid zonder zich veel te bekommeren om
's lands algemene politiek. Reeds vroeger hebben wij de vinger op dit
euvel gelegd. Het wordt thans duidelijker in een Equipe die geleid
wordt door iemand die meer geneigd is om zijn ministers te volgen
dan bevoegd is om aan hun werk eenzelfde impuls te geven.
Dit gezegd zijnde is het allerminst passend dramatisch de armen in
de lucht te slaan. Objectieve waarnemers zullen moeten toegeven, dat,
als nooit te voren, en ondanks de geweldige militaire inspanning die
België zich heeft opgelegd, het behoeftepeil van alle klassen ,der
17
—
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samenleving wordt bevredigd. In dat opzicht is elke vergelijking met
naburige landen ten voordele van. België. Daarin heeft de regering
Pholien onbetwistbaar verdienste en zelfs 'de grootste sceptici zijn van
oordeel, dat zowel onze economie als onze schatkist de supplementaire
lasten, dank zij de gestadige stijging van onze productie, gemakkelijk
zullen dragen. Voor de regering stelt zich alleen de vraag van een
billijke verdeling van die lasten.
Wij hebben reeds betreurd, dat het Parlement niet vroeger samenkwam. Ook dat zou een groot deel van de critiek, die tegen de wijze
van optreden der regering tegenover de vakbonden loskwam, hebben
ontzenuwd. Het is reeds lang gebleken, dat het Parlement in zijn
huidige structuur en met zijn verouderde methodes niet in staat is om
onmiddellijk beslissingen te treffen in dreigende sociale conflicten.
Zolang hierin geen verandering komt moet een andere weg gezocht
worden. Dat wil hoegenaamd niet zeggen, dat een Algemene Paritaire
Raad, waarin bovendien de voorzittende 'minister zijn arbitersrol verlaat om zijn wil op te dringen --r hoe verantwoord die wil ook moge
zijn — een gelukkige formule is. Zij is nog ongelukkiger wanneer een
van de partijen met het wapen van een alles ontredderende staking
staat te dreigen. Beslissingen die onder dergelijke omstandigheden
genomen worden zullen altijd een verdachte reuk hebben en verbittering wekken bij die klassen der bevolking, die op deze besprekingen
niet zijn vertegenwoordigd. De reactie van de middenstandsgroeperingen is in het huidig geval zeer te begrijpen geweest. Een. Nationale
Paritaire Raad zou in kapitale aangelegenheden in elk geval door
niemand anders mogen voorgezeten worden dan door de eerster
minister, eventueel bijgestaan door de ministers van. Arbeid en van
Economische Zaken. Is de regering niet de vertegenwoordiger van alle
belangen en van alle belangengroepen? Moet zelfs de schijn niet vermeden worden, dat de voorzittende minister geneigd zou zijn in het
bijzonder de belangen van een bepaalde klas te behartigen?
Vooraleer te zoeken naar allerlei nieuwe formules, moet men eerst
de bestaande en vanzelf gegroeide zodanig voor hun taak weten aan te
passen, dat .zij geen vanzelfsprekende critiek meer uitlokken.
Dit alles laat evenwel nog het vraagstuk onopgelost van de inschakeling in het staatsleven van de andere belangengroepen naast
de vakbonden. Alle vroegere opvattingen omtrent het wezen van de
vakbonden, en de syndicale of politieke aard van stakingen, zijn de
laatste jaren totaal verouderd en toch handelt men steeds tegenover d e
vakbonden alsof zij zich nog op het begrensde gebied van vroeger
bewogen. De jongste gebeurtenissen hebben tenminste de verdienste
gehad ook dit voor de handhaving van de politieke vrijheden en de
sociale vrede zo dringende vraagstuk in het licht te hebben gesteld.
Maar ook dat is een van die ingewikkelde aangelegenheden waarvoor
noch bij de regering, noch in het Parlement belangstelling bestaat. Ten
slotte ligt voor ons in dit gebrek aan belangstelling de voornaamste
critiek die wij tegen de regering inbrengen. Een critiek die overigens al
de regeringen na de bevrijding hebben verdiend.
A. Vanhaverbeke
.

Forum
Der Fragebogen
Hoe het mogelijk is, dat een 808 bladzijden omvattende en bijna f 20,^- kostende roman binnen enkele maanden in
20.000 exemplaren verkocht kon worden
en daarmee de Duitse best-seller van
1951 werd, is niet gemakkelijk te verklaren. Het heeft zeker iedere literaire
prognose omver geworpen en zowel de
geestelijke als politieke kenners van
Duitsland ondanks alles verrast. In ieder
geval zal men het eens zijn over het
verontrustende, hoogst bedenkelijke, ja
schadelijke karakter van het boek, dat
nog bedenkelijker wordt door de brillante
stijl en de geestige betoogtrant, waarin
het boek is geschreven. Waarmee wij
echter niet zover willen gaan als een
Nederlandse krant die het als literair
werk boven alles stelde, wat na 1945 in
Duitsland verscheen. Deze naïeve opvatting wordt niet slechts weerlegd door de
werken van dichters als Wiechert, Bergengruen, von Le Fort etc., maar vooral
door de voor de hand liggende geestelijke
en daardoor ook esthetische gebreken
van het boek, die een criticus deden zeggen, dat deze autobiographie van Ernst
von Salomon „een tot de rand gevuld
leeg leven" weerspiegelt. Geestelijke
leegte en prikkelend sarcasme, politieke
charlatanerie en scherp gekruide intellectuele anecdote's, romantische avonturen en wrede oorlogs- en kampscènes,
dit alles gehuld in de sfeer van een
coquet nihilisme, dat door zijn joyeus gebaar niet kan verbergen, dat het echt is,
r want het is afkomstig van een nihilisme huichelend nihilist, men begrijpt
gemakkelijk, met welke belangstelling en
met welk genot zulk een boek gelezen
wordt, maar ook met welke bezorgdheid
men het uit handen legt.
De persoon van de schrijver laat zo
iets reeds vermoeden. In 1902 geboren

hoort hij tot de ongelukkige en ook in
de literatuur niet onbekende generatie,
die de eerste wereldoorlog bewust beleefde zonder soldaat te zijn. In deze
politieke halfslachtigheid is Ernst von
Salomon, afkomstig uit het destijds erg
Lvilhelminische Kiel, groot geworden en
zij heeft de pruisische cadet, de vrijkorpsstrijder in de Baltische staten, de medeplichtige aan de moord op Rathenau,
door processen, vijf jaar gevangenis,
literaire salons en nationaal-revolutionnaire debateerclubs geleid naar het veilige film-studio te Miinchen, waar de
merkwaardige librettist de tweede wereldoorlog doorstaat -- met een salaris,
dat hem volgens zijn eigen woorden meer
aantrok dan de functie van een minder
betaalde gouwleider. Na de oorlog wordt
hij wegens zijn medeplichtigheid aan de
moord op Rathenau door de Amerikanen
geïnterneerd, tezamen met een groep var,
grote nazi- en Wehrmachts-bonzen,
schuldigen, minder schuldigen en onschuldigen. Hij wordt tenslotte vrijgelaten, omdat hij geen actieve nazi was
en de Joodse verloofde van zijn broer de.
gehele oorlog door verborgen en daarmeegered had.
Dit wonderlijke leven wordt door eerr
geniale literaire inval tot een unieke
autobiographie verwerkt: Ernst von Salomon neemt de vragenlijst, die door cle
geallieerden aan iedere Duitser voor de
denazificatie wordt voorgelegd, en gebruikt de meer dan 130 vragen, om zijn
hele leven te vertellen. Op deze wijze
ontstaat een boek van achthonderd bladzijden, gevormd door losse stukken,
schetsen, verhalen en beschouwingen,
slechts door de volgorde van de vragen
enigszins met elkaar verbonden. Maar
niet alleen deze inval bewijst de literaire
begaafdheid van de schrijver, de uitwer-

.
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vrienden heeft. Het zal daarom niet verwonderen, dat men alle figuren uit de
nationalistische oppositie van de Weimar-tijd tegenkomt: van Kapitein Ehrhardt langs Ernst Junger tot Hans Grimm
(welke laatste evenals Ernst von Salomon de oude rol weer opneemt) .
Maar terwijl de schrijver bij de schildering van de tijd van voor de tweede
wereldoorlog een zekere ironische terughoudendheid betoond, komt zijn agressieve tong los, als hij de tijd na 1945
beschrijft. Hij doet de gebeurtenissen
tussen 1933 en 1945 zeer terloops af en
de politieke zijde daarvan wordt nauwelijks beoordeeld, maar de ervaringen van
na 1945 worden nauwkeurig onder de
loupe genomen. Ook de vragen die op
vroegere perioden betrekking hadden
werden reeds door de geestige antwoorden belachelijk gemaakt; maar als de
Engelse „Fragebogen" gekomen is tot
1945 laat de schrijver iedere schroom
varen en tekent de officieren en soldaten
van de Amerikaanse interneringskampen
op de meest meedogenloze, sarcastische
wijze. Het is een feit, dat ook bij de
Amerikanen vlak na de oorlog in de
krijgsgevangenen- en interneringskampen
wantoestanden voorkwamen, die niet te
verdedigen zijn. Men kan wijzen op omstandigheden, die dat enigszins verklaarbaar maken: de pas afgelopen ruwe oorlog, de publicaties over de Duitse concentratiekampen, die juist toen de haat
tegen de Duitsers deden groeien, de
lichtzinnigheid na een moeilijke overwinning, gebrek aan geschoold personeel
voor zulk een taak etc. Zeker wordt de
zaak zelf daardoor niet verontschuldigd,
maar de schrijver van de „Fragebogen"
ziet niets van dat alles; hij zoekt in deze
wantoestanden een aanleiding, om zijn
politiek ressentiment en zijn nogal goedkoop gevoel van civilisatorische superioriteit tegen de Amerikanen te luchten
en werkt daarmede een vijandige stemming tegen het Westen in de hand, die
juist op dit ogenblik tot zeer ongunstige
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gevolgen kan leiden. Want hoevelen
hebben op deze gelegenheid gewacht om
alle maatregelen van de bezetter, vanaf
de wrede interneringskampen tot de
„Fragebogen" in het belache lijke te trekken, of als Amerikaans gebrek aan cultuur te verwerpen. Al deze politieke
ontevredenen zullen hun ressentiment
rijkelijk de kost kunnen geven, want
Ernst von Salomon legt met een bewonderenswaardig raffinement alle fouten en
zwakke plekken van de . Amerikanen
bloot. Het tekent hem en zijn geestelijk
noodlot, dat hij in het interneringskamp
wederom in de politieke halfslachtigheid
belandt, waaruit hij is voortgekomen. Hij
zit gevangen met leidende figuren uit de
SS, de partij en de Wehrmacht •-- maar
kwam slechts bij vergissing onder hen
en wordt vrijgelaten. Zij genieten zijn
sympathie, hij voelt zich hun kameraad,
voor sommigen onder hen heeft hij bewondering --- maar hij wil niet tot hen
gerekend worden, en als hij in het kampboek van de nazi-leiders schrijft: „Durch
Macht zum Nichts", dan verrast dit
woord door de scherpe formulering, die
de nazi's moet choqueren, maar het stelt
teleur, omdat Salomon klaarblijkelijk
helemaal niet beseft, hoe zeer dit geestige woord de tragiek van zijn eigen
wereldbeeld bloot legt. Telkens wanneer
de situatie of de gebeurtenissen hem de
tragische ernst van ons menselijk bestaan openbaren, redt hij zich met een
geestige pointe in de tot niets verplichtende journalistieke platheid. Ook de
ingelaste romantische liefdesaffaire aan
de Golf van Biscaye, die zo naief en zo
oorspronkelijk begint, verloopt roekeloos
en eindigt in Lourdes met een ontstellend
gebrek aan goede smaak.
In het algemeen beweegt zich E. von
Salomon met voorkeur in het politieke
halfdonker en laat de nationalistische,
anti-semietische etc. meningen telkens
door anderen verkondigen, terwijl hij zelf
met een suffisante glimlach toeluistert.
Deze tactiek werkt uitzonderlijk prikke.
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lend, zoals bv. wanneer hij het rassenantisemitisme door een Amerikaanse of ficier van het bezettingsleger laat verdedigen. E. von Salomon luistert, kijkt,
noteert, schijnbaar geen partij kiezend,
maar steeds rancune en sarcasme in een
richting uitend, tot als slotpointe van het
boek, de aap uit de mouw komt: in het
kamp ontmoet E. von Salomon een „fatsoenlijke" nazi, de Duitse gezant in Slowakije, een hoge SA-leider, die naar de
SA ging, om „in grószerem Rahmen
pedagogisch zu wirken". Dit geesteskind
wordt door E. von Salomon gekozen,
om in een slotapotheose verheerlijkt te
worden als martelaar, omdat hij in Slowakije als oorlogsmisdadiger terechtgesteld werd. E. von Salomon zette zijn
standbeeld neer aan het slot van zijn

boek, als blijvende stomme aanklacht
tegen het Westen, die dit toeliet. Daarmee eindigt het boek. De bedoeling is
duidelijk genoeg, wederom indirect geuit,
maar niet minder agressief en verontrustend.
De Duitse letterkundige en politieke
critiek heeft het bedenkelijke van dit
werk gelukkig erkend en afgekeurd, -maar de hoge oplaag bewijst, dat het
boek echo vindt. Dit feit alleen is voldoende, om het politieke climaat in
Duitsland enige graden somberder te beoordelen. Dat uitgeverijen als Gallimard
in Parijs, Putney in Londen en een
andere in de Verenigde Staten dit boek
zullen vertalen, bewijst wel gebrek aan
instinct en goede smaak.
Dr K. J. Hahn

Guido Gezelle's tweede Jubileumuitgave
Er bestaat nu, van de dichter en prozaschrijver Guido Gezelle, een dubbele Jubileumuitgave; en de tweede (die van
1949) verschilt voor de helft van de eerste (die van 1930) . Eenieder kent het
grote Gezelle-monument: de achttien donkerbruine boeken, groot van formaat, met
dichtwerk, reeds uitgegeven prozawerk,
en brieven; alles voorzien van een bijna
té breedvoerig commentaar. Begonnen in
1930 en in 1937 voltooid (of onvoltooid
gelaten), legde dit standaardwerk de
onontbeerlijke, de bijna alles vernieuwende grondslag voor elke Gezelle-studie
Daarnaast kent iedereen de verzamelde
dichtwerken in dundruk: twee blauwe
boekdeeltjes die, in 1949 voor de derde
maal uitgegeven, sindsdien gevolgd werden door een soortgelijk boekdeel Gelegenheidspoézie, en, nu pas, door een
vierde: Proza en varia (Standaard-Boekhandel, 1950, 667 blz., Fr. 150) . Van
deze laatste twee bundels is, in het grote
verzamelwerk, niets te vinden; en, terwijl
de „gelegenheidspoëzie" grotendeels
vroeger reeds was verschenen, is de inhoud van Proza en varia, ook voor de
.. .

Gezelle-kenners, zo goed als nieuw.
Want wie achterhaalt nog de oude jaargangen van 't Jaer 30, van Hekel en
Luim, van Reinaert de Vos; of wie gaat,
om onvermoed Gezelle-dichtwerk te ontdekken, Biekorf napluizen?
Al deze nieuwe oogsten hebben we
aan Prof. Dr Fr. Baur te danken, die
reeds de grote uitgave voor meer dan de
helft op zijn rekening had genomen. Van
hem mogen we ook de uitgebreide, de
enigszins definitieve Gezelle-biographie
verwachten die we nog steeds missen;
dat zal dan de vrucht zijn die hij door
zijn onverpoosd arbeiden, ons eens als
een kostbaar geschenk zal kunnen aanbieden. Ook nu reeds treffen ons telkens
de resultaten van zijn rusteloos zoeken:
de data en jaartekeningen bij voorbeeld
bij elk gedicht (in de laatste dundruk) ,
waarvan zeer vele de gegevens der grote
uitgave verbeteren en aanvullen.
Maar hoe weinig wordt de ware Gezelle, in zijn geheel, bestudeerd! Sinds
het vernieuwde studiemateriaal bereikbaar ligt, verscheen zo goed als geen
boek over hem. Walgrave, Allossery, de
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grote kenners en bewonderaars zijn overleden en worden niet vervangen. Blijft
Professor Baur over, die de zware last
alleen torst. Over de grote dichter, zijn
geest en waarde, zullen velen haastig,
eenzijdig, willekeurig oordelen, meestal
té romantisch bewonderend of té beslist
afwijzend; doch de ware, de objectieve
en traditioneel-vaste kennis van zijn werk
en geest maakt heel weinig vorderingen.
Guido Gezelle, onze grote dichter en
levenwekker van de negentiende eeuw,
een van onze meest verhevene en toegankelijke figuren, vertoont, in ons blijvend cultuurbezit, zijn waarde en zijn
gelaat nog niet. Is hij er reeds werkelijk
aanwezig? En waartoe drijven ons, zijn
erfgenamen en voortzetters, dankbaarheid en trouw?
Er is een andere gevolgtrekking: wie
in het Gezelle-archief wil arbeiden, moet
bergen verzetten. Er zijn fiches, blaadjes,
bladen, krabbels, prentjes en klein drukwerk, oude kranten, lang vergeten tijdschriften, veelvuldige uitgaven. Het lijkt
een bijna ordeloze opeenstapeling van
raadsels en vragen, met ontzaglijk veel
mogelijke vondsten en vergissingen; het
verzinnebeeldt Gezelle's leven met zijn
velerhande initiatieven en mislukkingen,
geweld en inkeer, plotselinge zwenkingen
en onverklaarde lacunes. En in dat opzicht zal, vermoeden we, het Streuvelsarchief zich al even volumineus en wanordelijk voordoen: het soortgelijk beeld
van de even onvermoeid werkzame neef,
even veelvuldig en grillig in zijn probe
ren en onderbreken; een even kostbaar
document om de onvergelijkelijke waarde, maar ook even verbijsterend om de
onafzienbare veelheid.

Het derde en het vierde deel van de
nieuwe, de blauwe Jubileumuitgave mogen respectievelijk heten: Gelegenheidspoëzie, Gelegenheidsproza; en het gelegenheidsproza komt uit het onaanzienlijk
politiek strijdblad, t'J aer dertig of poli ,
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tieke Wegwijzer voor treffelijke lieden,

dat verscheen van 17 Juli 1864 tot 14
December 1867. Meer dan vijfhonderd
bladzijden proza, in minder dan drie jaar

geschreven; en dat terwijl de onderrector aan het Engels Seminarie, in 1865
Brugs onderpastoor geworden, zich met
zijn bekende voorliefde voor de armen
over de armste parochiewijk ontfermde,
r
terwijl hij, vanaf einde 1865, bijna
alleen zorg droeg voor het door hem gestichte weekblad Rond den Heerd, en
ook daarin waren zijn bijdragen legio;
terwijl de gelegenheidsgedichten talrijk uit zijn pen vloeiden; r terwijl, te
huis en in de stad, gaandeweg de moeilijkheden rezen en toenamen, die rond
1870 de veertigjarige priester en kunstenaar schijnbaar voorgoed zouden ondermijnen en knakken ... Langzaam zien
we het beeld voor ons van Gezelle's
Brugse tijd, van 1860 tot 1872, de meest
bedrijvige wellicht, zeker niet de minst
verbazende, stellig de meest tragische en
noodlottige. En het komt ons voor, dat
ook de oude Gezelle de littekens en sporen nog droeg van de hier voorbereide,

de plotseling totale ontreddering.
Verscheidene andere opmerkingen liggen voor de hand. Deze vooreerst: dat
de geniale opvoeder, nadat hij te Roeselare bij de studenten geslaagd was en
niet geslaagd, evenzeer (en nog meer) te
Brugge bij de volksmensen zou slagen en
zijn ongeluk tegemoet treden. Deze
ten tweede: dat hij, die te midden van
het volk schreef en wreef, de gesproken
volkstaal met schatten en vondsten aanwendde en opvoerde tot een kunstgewrocht, zijn schoonste dicht- en prozawerk. — Deze ten derde: dat in hem, de

dichter met het „zwaar peinzend hoofd",
ook een polemist, een caricaturist, een
levendig opmerker en raak verteller, zelfs
enigermate een scheldvirtuoos zich hebben geopenbaard; alle nochtans beheerst
door de zeldzaam veel wetende, de altijd
opmerkzame en niet minder milde didacticus. En deze eindelijk: dat de uit-
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bondige en roekeloze Gezelle, het tegendeel van de schuwe en lijdelijk beslotene,
bet priesterlijk apostolaat tweemaal hoog
opvoerde en tweemaal moest opgeven.
Het werd de verre voorbereiding op het
latere, het nogal vereenzaamde en vande-wereld-afgewende, het diep hunkerend
dichterschap
.. .

... We gaan niet in op de politieke
verzen (de meeste • van Gezelle als Spoker), de varia, de jeugdverzen en de
dichterlijke vertalingen, die verder in
deze bundel werden opgenomen. Alle
geven ze trekken aan van het steeds
meer boeiende, steeds meer geheimzinnige
en grote Gezelle-beeld.
Em. Janssen S.J.

Van Kafka tot en met Sartre *)
( Depersonalisatie en derealisatie in de literatuur.)
„Dieses heiszt Schicksal, gegenueber sein
als das und immer gegenueber".

Alvorens de hoofddraad van dit artikel
op te nemen, die Franz Kafka via Albert
Camus wil verbinden met Jean Paul
Sartre op een andere manier dan in het
kader van de absurditeitsgedachte, moet
ik twee psychologische begrippen toelichten: depersonalisatie en derealisatie.
Onder depersonalisatie wordt verstaan
een verandering in de bekendheidsgevoelens tengevolge waarvan de bekende
grootheden in het bewustzijn imponeren
als onbekend of nieuw. De eigen persoon wordt als vreemd ondervonden,
alsof het een ander is, een vreemdeling
die in ons verblijf houdt en met onze
organen ageert.
Bij derealisatie is het de wereld, waaraan elke bekendheid en alle werkelijkheidsbeleven ontbreekt. Men staat er
tegenover als ware het een ondoordringbare façade, een coulisse waarachter
essentiële dingen schuil gaan.
Beide verschijnselen berusten op een
stoornis in de belevingsqualiteit van de
werkelijkheid, op veranderingen in het
bewustzijn, volgens Heymans op een
verschuiving in de associatiemogelijk-

und niches

R. M. Rilke

heden. Prof. van der Horst, aan wie ik
de begripsomschrijvingen ontleende, noteert in Anthropologische psychiatrie,
deel I, blz. 147: „Het normale psychische
leven en de daarop zich voltrekkende
normale omgang met de wereld berust er
op, dat de basis van alle leven gevormd
wordt door het „gewoon" vinden van de
omgeving en van ons zelve. Het gewone
vanzelfsprekende, probleemloze, alledaagse doet ons argeloos, open en rustig
staan te midden van de wereld, temidden van de werkelijkheid, die wij als
zodanig kennen en ervaren." Door het
verlies van deze vertrouwdheid ontstaat
een gevoel van eenzaamheid en vervreemding, een angst ten opzichte van
de schijnbaar (?) chaotische wereld.
Dat depersonalisatie en derealisatie
genoemd worden in het verband van een
psychiatrisch leerboek betekent niet dat
deze belevingen aan gezonde psychismen
vreemd zijn. Menigeen van ons heeft wel
eens een tweeheid in zichzelf ervaren,
het idee gehad een ledepop te zijn gedreven door een wil buiten hem. En
hoevelen kennen niet na een intens door-

*) De in dit artikel vervatte mening, dat Kafka, Camus en Sartre verbonden zijn door een vergelijk..
baar psychisme, werd reeds eerder verdedigd in Propria Cares: „Angst en Walging".
De als bewijsmateriaal gebruikte boeken, alle kort geleden verschenen, zijn o.a.:
Incidentele begeleiding, door H. P. van deïi Aardweg. Uitg. A. J. G. Strengholt, Amsterdam.
Gedaantewisseling, door Franz Kafka. Uitg. Wereldbibliotheek.
Het Slot, door Franz Kafka, vert. van G. Sótemann. Uitg. Em. Querido, Amsterdam.
Walging, door J. P. Sartre, vert. van H. P. van den Aardweg. Uitg. A. G. J. Strengholt, Amsterdam.
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leefd concert de fluwelen droomtoestand,
waarin de straten geen lengte lijken te
hebben en de afgelegde weg naar huis
bij nader inzien absoluut onreproduceer
baar. Ofwel de verbijsterende ontdekking
dat een vanouds en altijd tot in details
bekende omgeving plotseling veranderd
schijnt, de mensen ver en onherkenbaar,
licht en geluid van toon verschillend
na een lange dag van geconcentreerde
studie of andere bezigheid. Dit zijn
momenten uit ieders leven, momenten
van meestal korte duur.
Onlangs bladerend in de dichtbundel
Incidentele Begeleiding van H. P. van
den Aardweg, vond ik de titel „Depersonalisatie". Omdat dit gedicht, zuiver
en helder van gedachte en sfeer, niet
alleen een illustratie is van des dichters
incidentele verschuiving, maar ook van
het begrip depersonalisatie, laat ik het
hier in zijn geheel volgen:
.. .

Een rader knapt.
De ziel stokt in haar wel;
Ik zie een vreemd gelaat
Tegen de spiegel in
Een uitgangloze cel.
En alles wijkt
Achter doorzichtig steen.
En voor dat transparant
Verkrimpen lijf en ziel,
Gescheiden en alleen.
En mens en huis
Worden een vaag gebied
Voor het ontwende oog,
Dat na een eeuw van slaap
Zijn wereld wederziet.
Voor een goed verstaander wordt het
nu nog begrijpelijker waarom juist van
den Aardweg de vertaling op zich nam
van Sartre's La Nausée, want afgezien
van het feit, dat Monsieur Roquentin
gebukt ging onder depersonalisaties en
derealisaties, is het bekend dat ook
Sartre zelf, zeker de Sartre uit de La
Nausée-periode, deze symptomen vertoonde in een voortdurende lichte mate.
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Dergelijke verschijnselen vinden we teyens in de werken van Kafka en Camus,
en wel za evident, dat een gemeenschappelijke psychische achtergrond bij deze
drie auteurs onmiskenbaar blijkt.

Mijn eerste kennismaking met Kafka
was de lectuur van Die Verwandlung,
waaraan een nieuw uitgegeven vertaling
in een keurig klein boekje mij herinnerde.
Die Verwandlung houdt in de satyrische
uitbeelding van het klein burgerlijke
leven, gecentreerd rondom de absurde
gebeurtenis van een animale metamorphose. Handelsreiziger George Samsa
wordt 's morgens wakker als een soort
monsterhagedis. De wijze waarop vader,
moeder en dochter Samsa dit verwerken,
geeft Kafka stof tot critiek op de welwillende bourgoisie.
Deze kennismaking was in zekere zin
misleidend, ten eerste omdat dit dwaze
verhaal een einde heeft (George sterft
en de familie Samsa leeft nog lang en
gelukkig) in tegenstelling tot alle andere
boeken van Kafka; bovendien is hier de
absurditeit nog tastbaar. Geheel anders
wordt dit in Der Prozess, dat abrupt
begint met: „Iemand moet leugens verteld hebben over Jozef K., want op een
mooie ochtend werd hij zonder dat hij
iets kwaads gedaan had, gearresteerd".
Jozef K., een eerzaam procureur, wordt
duidelijk gemaakt dat hij zich te verantwoorden heeft voor het gerecht. Welke
de rechters zijn en de beschuldigingen
tegen hem ingebracht blijft onbekend, is
voor K. op geen enkele wijze te achterhalen. Vanaf die dag neemt zijn proces
hem in beslag, neemt tenslotte totaal
bezit van hem. Een ieder schijnt er van
op de hoogte te zijn, een ieder blijkt met
het gerecht in verbinding te staan. Het
proces is overal, en overal zijn gerechtszalen. Jozef K. verzet zich negen hoofdstukken lang. In het tiende hoofdstuk
laat hij zich murw en gewillig door twee
executeurs van het gerecht buiten de

FORUM

266

stad leiden en met een dubbelgeslepen
slagersmes ter dood brengen. Stervend
mompelt hij: „als een hond". Max Brod
merkte op, dat het einde nog lang niet
daar was. Het proces duurt oneindig
voort, maar die andere hoofdstukken
bleven ongeschreven.
De tweede roman van Kafka is Das
Schloss. Hierin treedt weer op Jozef K.,
nu als landmeter, die als zodanig door
de heren van het slot wordt uitgenodigd,
maar, eenmaal in het dorp aangekomen,
niet wordt erkend. De autoriteiten van
het slot zijn net zo onbereikbaar en onzichtbaar als het kasteel hoog op de
berg. K.'s enige contact met hen is het
papieren proces-verbaal. De verwijten
tegen hem stapelen zich op, tegenbewijzen gelden niet. Een strak onzinnig systeem van redeloze gehoorzaamheid en
opzettelijke tegenstellingen wordt consequent doorgevoerd. „K. leek dat alles
onbelangrijk, net alsof het hem niet betrof of in elk geval hem niet bond." K.'s
onzekerheid wordt steeds groter, \zijn
verzet matter en wanhopiger. Zijn enige
wens is zich te bevrijden van de wrijving
met de overheid, helemaal vrij zijn in
een begrijpende en vriendelijke omgeving. Genade krijgen van de hoge heren,
genade bij de burgers.
Is dit het protest van een Tsjech tegen
het bureaucratische systeem van de
Habsburgse monarchie? Of de klacht van
de Jood, die zowel door de onmenselijke
kasteelbewoners als door de dorpsgenoten wordt verstoten om uiteindelijk neer
te hurken in het duister van de kelder
met enige hoteldienstmeisjes? Misschien
antwoordt Kafka zelf in het onuitgewerkte
laatste hoofdstuk van Das Schloss, waar
hij zegt: „Deze mens moest men toch niet
ten onder laten gaan."

***
Angst was de hoofdtoon van Kafka's
leven, angst voor zijn grof-zakelijke
vader, angst voor de consequenties van
zijn Joodse afkomst, angst voor zijn leven

dat bedreigd werd door de tuberculoze,
angst voor de eeuwigheid en voor de
wereld der absurditeit. Al deze factoren
maakten hem deerniswekkend en enorm
eenzaam, dreven hem in een isolement,
vervreemdden hem van de mensen, die
hij niet anders aandorst dan in zijn boeken. En zelfs die boeken hadden de
levende wereld nooit mogen bereiken. De
laatste wil van de schrijver was ze te
verbranden. Het werk van Kafka is de
verwoording van het drama van de mensenziel, meer in het bijzonder van Kafka's
eigen ziel, die hunkerde naar begrip en
erkenning van de medemensen (de burgers uit Der Prozess, de dorpelingen uit
Das Schloss) en genade van God (het
gerecht, de heren van het slot), Wiens
wegen (processen) onbegrijpelijk zijn,
zich onttrekken aan onze logica. De mens
heeft geen zekerheid over wat hij is,
welke rol hij zelf speelt, en welke rol
de anderen spelen. De angst bracht in
Kafka een chronische derealisatie teweeg,
die hem op absurditeiten deed stuiten.

(In de zin van Kierkegaard is deze
absurditeit een vorm van humor: de dagelijkse dingen permanent tegen de achtergrond van de eeuwigheid te zien.)

Zelfs het doorzettingsvermogen van
Jozef K. is absurd. Evenals Malraux
vraagt Kafka: „Le monde a-t-il un sens?"
maar weet geen oplossing. Malraux antwoordt zonder uitzondering, dat er een
zin gegeven moet worden aan het leven,
en wel door ieder voor zichzelf.

***
Terwijl bij Kafka Jozef K. de hoop
blijft koesteren het zinloze toch nog eens
te doorgronden, wordt bij Camus de
absurditeit aanvaard. In Le mythe de
Sisyphe schreef hij deze problematiek
van zich af. Scherp en overtuigend komt
het naar voren in L'étranger. Allerlei gebeurtenissen, waar hij in feite niets mee
te maken heeft, drijven Meursault tot de
moord op een Arabier. De afschuwlijke
zon deed het, dezelfde zon als toen zijn

FORUM
moeder werd
werd begraven.
begraven. De
Derechtbank
rechtbank
moeder
begrijpt dit merkwaardige
merkwaardige argument
argument niet,
niet.
begrijpt
en
Meursault wordt
wordt ter
ter dood
dood veroorverooren Meursault
deeld.
beschrijft Camus
Camus de
de
deeld. Weergaloos beschrijft
absurditeit van
van het dagelijkse
dagelijkse leven,
leven. het
het
absurditeit
er niet
niet bij
bij betrokken
betrokken zijn,
zijn. er naast
naast leven
leven
deafzijdigheid.
afzijdigheid. Verzonder
contact. de
zonder contact,
vreemding,
geen angst,
angst, want
wantereris is
vreemding, maar geen
aanvaarding, als
alsdringt
dringtdede
gelijkmoedige aanvaarding,
vaneen
eenmoord
moordenenzijn
zijneigen
eigen
draagkracht van
door.
Zijn
doodvonnis niet
niettot
totMeursault
Meursaultdoor.
doodvonnis
Zijn
werkelijkheidsbeleven isisgestoord.
gestoord.Kalm
Kalm
façade
en gelaten
gelaten staat
staat hij
hijtegenover
tegenoverdede façade
der absurditeit.
derabsuit.
Reeds
in zijn
zijn volgende
volgende roman,
roman. La
Reeds in
wijkt Camus'
Camus' nihilisme
nihilisme en
en absurabsurPeste, wijkt
(waarvan de enige
enige oplossing:
oplossing: de
de
disme (waarvan
disme
plaats te
te maken
maken voor
voor bebesUicide)
om plaats
suicide) om
maar
langeloos
gestelde plichtmatige
plichtmatige maar
langeloos gestelde
tegelijkertijd doelmatige
handelingen: de
de
tegelijkertijd
doelmatige handelingen:
bestrijding
de pestepidemie.
pestepidemie. Voor
Voor
bestrijdingvan
van de
Camus
ontspringt het
absurde uit
uit een
een
Camus ontspringt
het absurde
de menselijke
menselijke geest
geest met
met
confrontatie
confrontatie van de
onredelijkheid van
de wereld.
wereld. Voor
Voor
de onredelijkheid
van de
Sartre
impliceert het
het toevallige-zo-zijn
toevallige-zo-Zijn
Sartre impliceert
een wereld
wereld reeds
reeds het
hetabsurde,
absurde, aldus
aldus
van een
Dr S.
S.·• Dresden
essay. Op
Op deze
deze
Dresdeninin een
een essay.
dus de
de lijn
lijn van
van de
deabsurditeitsabsurditeitsplaats zou dus
gedachte.
die Kafka
Kafka met
met Camus
Camus verbindt,
verbindt,
gedachte, die
bij Sartre
Sartre gaan
gaan rafelen.
rafelen. De
Deverschijnverschijnbij
van depersonalisatie
depersonalisatie en
enderealisatie
derealisatie
selen van
blijven echter
echter aanwezig,
aanwezig, althans
althans in
in La
blijven
N ausée. Op de
de bodem
bodem van
vanhet
hetmenselijke
menselijke
Nausée.
wezen ligt,
ligt. volgens
volgens Sartre,
Sartre, de
de walging
walging
wezen
over zijn
zijn eigen
eigen existentie
existentie en
en de
debuitenbuitenover
wereld gereed,
gereed. en isis bereid
bereid elk
elkmoment
moment
wereld
naar
dringen en
zich van
van het
het
naar boven
boven te
te dringen
en zich
gegeven
individu
maken. Dit gegeven
individu meester
meester te
te maken.
uitgewerkt in
in dagboekvorm,
dagboekvorm. het
het dagdagis uitgewerkt
boek van
van de
de historicus
historicus Antoine
Antoine RoquenRoquenverveelde mens
mens wacht
wacht op
op iets
iets
tin. Deze verveelde
tin.
dat
niet komt
komt of op
op het
hetlaatste
laatsteogenblik
ogenblik
dat niet
aan zijn
zijn greep
greep ontglipt,
ontglipt. ongrijpbaar
ongrijpbaar voor
voor
de
vereenzaamde. "Ik
glij zacht
zacht naar
naar
de vereenzaamde.
„Ik glij
de
bodem van het
het water,
water. naar
naar de
de angst.
angst.
de bodem
Ik ben alleen
alleen temidden
temidden van deze
deze vrolijke
vrolijke
en verstandige
verstandige stemmen."
stemmen." "Ik
ben niet
niet
„Ik ben
meer vrij,
kan niet
niet meer
meer doen
doen wat ik
ik
meer
vrij, ik
ik kan
wil." (zie
(zie Kafka)
Kafka) „Niets
,,Niets isis veranderd
veranderden
en

267

opeen
eenandere
anderewijze"
wijze
toch
bestaat alles
alles op
toch bestaat
Bij het
het kiezen
kiezen van
van een
een
(derealisatie).
(derealisatie). Bij
straat:
ik zit
zit vol
volangst;
angst; het
hetgeringgeringstraat: "„...
... ik
gebaar bindt
bindt mij.
mij. Ik kan
kan niet
niet raden
raden
ste
ste gebaar
wat
men van mij
mij wil.
moet er gegewat men
wil. Toch moet
"Ikbestond
bestond niet
nietmeer
meer
kozen worden
worden •••
kozen
..."" „Ik
mij maar
maar voor
hem (voor
(voor Rollebon,
Rollebon.
voor mij
voor hem
historisch
studieobject van
van Roquentin.
Roquentin.
historisch studieobject
J.J. J.
J. C. M.)
M.);; voor hem
hem at
at ik,
ik, voor
voor hem
hem
haalde ik adem,
adem. elk
elk mijner
mijner bewegingen
bewegingen
haalde
haar betekenis
betekenis buiten
buiten mij,
mij, daar,
daar. juist
juist
had haar
tegenover
hem, ...
(depersotegenover mij,
mij, voor
voor hem,
..."" (depersoderealisatie wordt
wordt bij
bij de
de
nalisatie). De derealisatie
nalisatie).
historicus vergemakkelijkt
vergemakkelijkt doordat
hij in
in
historicus
doordat hij
grasduint en op een
een afstand
afstand
het verleden grasduint
van het
het heden.
heden.
leeft van
talrijke neurasthene obRoquentin doet talrijke
eigen lichaam.
lichaam. Hij
Hij autoautoservaties
servaties aan
aan eigen
mutileert zich
met een
een zakmes,
zakmes, maakt
maakt
mutileert
zich met
een
snede in
in zijn
zijnhandpalm.
handpalm. Typerende
Typerende
een snede
gedachte van Roquentin
Roquentin bij
bij het zien van
van
gedachte
een jong
jong verliefd
verliefd stel aan
aan een
een tafeltje
tafeltje in
in
een
zijn
"Wanneer zij
zij samen
samen zullen
zullen
zijn stamcafé:
stamcafé: „Wanneer
hebben geslapen,
geslapen, zullen
zullen zij
zij iets
iets anders
anders
hebben
moeten
de geweldige
geweldige absur
absurmoeten vinden
vinden om
om de
diteit van hun
hun bestaan
bestaan te
te verhullen."
verhullen." De
De
diteit
overvalt de
dedagboekschrijver
dagboekschrijver in
in
walging overvalt
ik stik:
stik: het
hetbestaan
bestaan doordoorvlagen: „
... ik
vlagen:
" ...
dringt
alle kanten,
kanten. door
door de
de ogen,
ogen.
dringt me
me van alle
door
neus, door
door de
de mond."
mond." Hij
Hij idenidendoor de neus,
tificeert
met de walging,
walging. begreep
begreep en
en
tificeert zich
zich met
grauwe
bezat
haar. Eindeloze
Eindeloze verveling,
verveling, grauwe
bezat haar.
doodsheid, kilte,
kilte, nuchterheid,
nuchterheid, wanhoop,
wanhoop.
doodsheid,
alles is
is zinloos.
zinloos. Sartre
Sartre schildert
schildert monmonalles
strueuze ontroeringen
over het
het bestaan,
bestaan.
strueuze
ontroeringen over
zijn eigen
eigen
gedeeltelijk zeker
gedeeltelijk
zeker ontleend aan zijn
bestaan.
Hij beschrijft
beschrijft het
het ziektebeeld
ziektebeeld
bestaan. Hij
Roquentin waarvan
waarvan de
de symptomen
symptomen
van Roquentin
in
mindere of meerdere
meerdere mate
mate aan
aan den
den
in mindere
lijve werden
werden ervaren,
ervaren, en
enovereenkomen
overeenkomen
lijve
van Kafka.
Kafka. La
met
typerende trekken
trekken van
met typerende
N
ausée is de
de noodkreet
noodkreet van
van een
een wereldwereldNausée
een inleiinleibeschouwing, (zegt
beschouwing,
(zegt Carp
Carp in
in een
ding,)
welke de
de zinloosheid
zinloosheid van het
het bebeding,) welke
staan
der dingen
dingen moet
moet erkennen,
erkennen, een
een
staan der
grond van
het zijn
zijn in
in
zoeken naar
zoeken
naar een
een grond
van het
deze wereld.
wereld.
deze

J.J. J.
J. C. MARLET,
MARLET,
Drs
Med. Drs

268

FORUM

Kitsch
De etymologische oorsprong van het
Engelse „sketch" geeft slechts vaag en
onjuist de betekenis weer van het begrip
„kitsch". Wel gaat het hier om een
aesthetische of liever onaesthetische, antiaesthetische hoedanigheid, doch met de
zgn. „on-affe" schets -- die immers op
zich zelf volmaakte schoonheid kan bereiken heeft kitsch als zodanig niet te
maken.
Toch is het evenmin een synoniem van
„niet schoon" of „lelijk". Een wanstaltig
vat bv. dat niet als schoon maar als
nuttig wordt verkocht, kan men niet
„kitschig" noemen.
In het algemeen wordt deze term voorbehouden voor aesthetische onvoldragenheid die zeer nauw samenhangt met morele onechtheid. Van Dale geeft de volgende verklaring: „Al wat niet echt van
sentiment of niet werkelijk artistiek is,
maar het pretendeert te zijn". Wanneer
in de menselijke expressie een waarde, die
niet werd beleefd, zich voordoet als toch
beleefd, terwijl ze, als louter thema, een
heel andere waarde verbergt, dan gewaagt men van kitsch. De vormgeving
beantwoordt er dus niet aan de inhoud
aangeduid door het thema. Datzelfde
thema --- en dit is juist van belang
is nochtans slechts een voorwendsel. Die
bepaalde inhoud werd namelijk niet of
tenminste niet door-en-door stof-geestelijk beleefd. Hij werd niet geass imileerd,
niet ontmoet, niet in de totale betekenis
van het Griekse „aial9dvo pat" „aesthetisch" waargenomen. Hij kan dus evenmin in een aesthetische creatie tot uitdrukking komen. Hij wordt echter van
buiten af --- nl. als onderwerp, titel, motief — aan de uitdrukkende vorm toegevoegd, ofwel om het niet doorvoelde als
toch doorvoeld te laten verschijnen, ofwel
om als dekmantel te dienen voor andere
belevingen, meestal van lagere aard. Af-

gezien van de bedoeling bij de schepper
en van de reactie bij de waarnemer, is
kitsch dus wezenlijk misleidend.
In zijn „Kitsch und Christenleben"
maakt Richard Egenter hierover een
diepgaande studie, waarbij hij niet vreest
een aantal concrete toestanden aan de
kaak te stellen. We halen hier, bij wijze
van verduidelijking, het voorbeeld aan
van de katholieke imagerie, waar de
kitsch-vormen bijzonder opvallend woekeren. Tussen watten-wolkjes, in zijden
kleren, schijnen talloze miniatuur-heiligen
ons te lokken naar het „Christliche Arkadien". Wat wordt ons hier aangeboden? Onder voorwendsel van vroomheid
en onschuld, eigenlijk niets anders dan
een vrij goedkoop, vooralsnog onschadelijk verdovingsmiddeltje.
Men zou zich allerlei kunnen afvragen.
Wat zoekt de volksmens (doch niet
alleen hij, ook de intellectueel, ook de
heilige!) in deze prentjes? Laat hij zich
werkelijk beetnemen? In hoeverre? Wordt
hij misschien eerst en vooral aangetrokken door het religieuze onderwerp als
zodanig? Welke invloed heeft de echte
inhoud van dergelijke afbeelding in
casu de pseudo-paradijselijke euphorie --op zijn geestelijk leven? Zeker mogen we
hier niet voorbarig veroordelen. De
volksmens wendt zich steeds naar de
eenvoud of naar datgene wat als eenvoud verschijnt. Zijn liefde voor de eenvoud blijft echter een voortdurende bekoring voor misschien goedbedoelde najagers van geld en gemakkelijk succes.
Alles samen lijkt toch deze belangstelling voor prentjes een nogal miniem
gevaar. Menige voorstelling kan er wel
gelden als „wirklich nur ein Neutrum"
maar verdient niet steeds de naam van
„eine erotische Puppe".
Doch wie de studie van Egenter aandachtig leest, ontdekt de kitsch-microbe

i) Bij het boek van Richard Egenter: „Kitsch und Christenleben", Buch- und Kunstverlag Abtei

Ettal, 1950.
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zowat overal. Alles is „verkitscht": kamer, huis, straat, kerk, maatschappij,
erger nog, de ontstelde lezer zelf. Toch
is dit werk, hoe scherp analyserend ook,
niet eerst en vooral een zoveelste diagnose, maar wel een wegwijzer naar
oprechte, harmonische, levenskrachtige
dienst van God. Het behandelt zijn onderwerp dan ook niet louter aesthetisch,
het poogt tevens de diepere kern, die
religieus-moreel is, bloot te leggen. De
kitsch heeft inderdaad ons hele levenscomplex besmet, en wel juist in zijn essentiële aesthetische geaardheid.
Want, hoe onbeholpen ook, elke mens
is kunstenaar, moet tenminste kunstenaar
zijn, in die zin dat in hem, animal rationale, die ontmoeting tussen geest en stof
zich moet voltrekken en op de ene of de
andere manier zich zal uitdrukken. Dit
„voelen" en „uiten", dat een voortdurend
vertrekpunt is voor zijn verdere activiteit,
vergt nochtans de nodige innerlijke vrijheid. Ook het voedsel van de geest moet
verteerd, moet tot eigen bezit gemaakt
worden. Gevoelens, gedachten moeten
zich vormen tot gestalten, tot nieuwe
gestalten, tot werkelijke creaties die, hoe
bescheiden ook, tot nu toe ongekende
lichtzijden van de geest en zijn één-zijn
met het Absolute openbaren.
Enerzijds schuwt dus elke mens de
ongeestelijke éénvormige monotonie en
hunkert hij naar schoonheid, al ware het
slechts in een delicaat gebaar, een geestig
gezegde. Anderzijds kunnen opvoeding,
temperament, levenstaak en andere toevalligheden hem zo van dit schone, belangeloze, broze „louter zijn" verwijderen, dat „de kwestie van de schoonheid"
hem weldra zeer bijkomstig lijkt, zonder
verband met het zgn. „werkelijke" leven.
Zijn gebrek aan tijd en lust brengt hem
tot noodoplossingen. Hij verkondigt
boodschappen. die hij zelf misschien
rationeel doch niet „persoonlijk" begrijpt.

Aan zijn belevingsbehoefte wordt op een
2)

In ..Psychologie de l'Art".
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andere manier voldaan. Achter de schijnreden van apostolaat leeft hij zich uit
in activistische drukdoenerij. „Il n'est plus
temps d'employer son esprit à des tours
de pensée ou d'expressions". Zijn goedbedoelde ijver zoekt overhaast naar mid-

delen „om de zaak te dienen". Plichtsbetrachting wordt niet zelden voorwendsel tot genietende zelfbeleving. De kunst
wordt niet meer als authentieke en autonome levenswaarde doch als louter middel aangewend en ontaardt weldra in
fabricatie, zoals dit ook met de andere
„aesthetische" uitdrukkingen als van liefde, vertrouwen, medelijden enz. het geval is.
De miskende of liever niet doorvoelde
waarden wreken zich echter. André Malraux heeft het niet helemaal verkeerd
gezien als hij van de christenen zegt:
„ils ... chercheront un opéra dans la nuit
de Gethsémani" 2 ) . Het geestelijk bewustzijn van de christen wordt bevolkt
met idealisaties, met wensbeelden, die
niets of zeer weinig met de werkelijke
levensstrijd te maken hebben en die de
gezonde veerkracht-naar-God lam leggen.
De verkitschte imagerie, waarover we
zojuist spraken, is kenschetsend voor een
hele mentaliteit, die het morele zwaartepunt schijnt te leggen in een „onberispelijke levenswandel", zekerste waarborg
voor . een pijnloze vrede, gevaarlijker
evenwel voor God toegewijde en meer
in zich zelf gekeerde zielen dan voor
mensen, die, omwille van hun taak zelf,
objectiever gericht zijn.
De kitsch dekt echter nog andere
ladingen dan deze misbakken maar
schuldeloze braafheid. Aangezien het hier
gaat om een niet stof-geestelijk geharmoniseerde uitdrukking, zal de vorm, die
dan toch voorhanden is, in alle geval
iets uitdrukken. Wat men ook moge
vertellen over sommige vormen van moderne kunst, een totaal inhoudloze vorm
bestaat niet. Bij gebrek aan de echte
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van een Jozef Janssens het christelijk
lijden pseudo-realistisch, pseudo-tragisch
„ten tonele" brengt; als hij de God van
Liefde, die toch evenzeer „furchtbar"
blijft, heel gezellig in ons midden plaatst
onder de gedaante van goedmoedige,
bijna geëffemineerde Heilig-Hart-voorstellingen.
De kitsch, vooral de religieuze, is niet
alleen uitdrukking doch ook oorzaak van
een levensatmosfeer, die zeker niet de

geschikte is voor een vrije, oprechte,
waakzaam naar God gerichte ziel. Hij
dient dus geweerd te worden. De zuiveringsactie heeft echter weinig kans tot
slagen als ze zich beperkt tot uitwendig
non-conformisme en niet van binnen uit
de christelijke levensstijl vernieuwt. Waar
de schranderste organisator faalt, zal het
wonder bewerkt worden door „ein einfaches und groszes Herz".
A. van Laere S.J.

Een nieuwe Patrologie 1
Het getuigt van geen geringe durf om
in deze tijd het plan op te vatten ter
verwezenlijking waarvan P. Eligius Dekkers van de abdij van Steenbrugge met
zijn Clavis Patrum Latinorum de eerste
stap heeft gezet. Het gaat om niets minder dan om de uitgave van een nieuwe
Migne. Men kent het reuzewerk van die
jonge, onbemiddelde, weinig geschoolde,
maar uiterst actieve Franse priester uit
de vorige eeuw, Jacques-Paul Migne: in
twintig jaar tijds (1844---1866) gaf hij,
binnen het raam van zijn „Bibliothèque
universelle du clergé", die 2000 delen
moest tellen, alle bestaande werken uit
vanaf de antieke, grieks-latijns christelijke
periode tot ver in de middeleeuwen: de
Patrologia latina gaat van Tertullianus
(begin 3e eeuw) tot Innocentius III
(± 1216) en bevat 218 delen, de Patrologia graeca van Clemens Romanus
(eerste eeuw) tot Bessarion ( ± 1472) en
omvat 161 delen (het 162e en laatste
verscheen nooit wegens de brand die in
1868 heel Migne's bedrijf te Petit-Montrouge vernielde) . Migne's bedoeling
was niet geweest nieuwe critische teksten
te publiceren in zijn tijd verkeerde de
tekstcritiek, althans in Frankrijk, nog in
haar eerste beginstadium maar de
beste bestaande teksten, hopeloos in allerlei moeilijk te bereiken collecties verspreid, samen te brengen in een georden-
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de, handige en goedkope uitgave. Ontegenzeggelijk heeft Migne's Patrologie
onschatbare diensten bewezen en doet ze
het nog. Maar de fatale brand, waarbij
haar 627.855 cliché's vernietigd werden
maakte verdere herdrukken onmogelijk,
en tegenwoordig is ze ongetwijfeld verouderd. In het jaar zelf dat het laatste
deel der Griekse patrologie verscheen,
ondernam de Akademie te Weenen de
uitgave van het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, dat tot doel
had de teksten der latijnse Vaders volgens de nieuwe eisen der phililogie te
bewerken. In 1893 volgde de oprichting
van Die Griechischen Christlichen
Schriftsteller door de Akademie van
Berlijn. Daarnaast werd nog ontzaglijk
veel gewerkt aan tekst- en authenticiteitscritiek (ofschoon een Gregorius van
Nyssa bv. nog steeds op een critische
uitgave wacht van bijna zijn hele
oeuvre) , werden bovendien tal van belangrijke ontdekkingen gedaan, zoals bv.
de Sermones van Augustinus die de
Maurini onbekend waren gebleven of,
in 1941 nog, het Gesprek van Origenes
met de gnostische bisschop Heracleides.
Die vooruitgang der wetenschap en
daarbij het begrijpelijk trage verschijnen
der grote critische collectie's (sinds de
85 jaar van zijn bestaan heeft het Corpus
van Weenen nog maar een 70-tal delen

1) E. Dekkers, O.S.B., Clavis Patrum Latinorum (Sacris Erudiri, III, 1951). Sint Pieters - Abdij..
Steenbrugge; Beyaert, Brugge, 1951, XXIV - 462 pp., Fr. 320.
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uitgegeven) maakten een nieuw Corpus
hoogst wenselijk: P. Dekkers heeft de
taak op zich genomen de geleerde wereld,
theologen, philologen, historici, en ook de
ruimere kring van ontwikkelde leken die
niet onverschillig zijn voor de schatten
der christelijke traditie, dat nieuwe werkinstrument te bezorgen. Zijn opzet is, zo
als die van Migne was. de beste nu bestaande teksten in een handige verzameling bijeen te brengen. De Clavis Patrum
Latinorum, die als derde nummer verschijnt van het Jaarboek „Sacris Erudiri",
deelt ons, voor de Latijnse patrologie, de
- vrucht mede van zijn voorarbeid, geeft
tevens het programma van de reeks en
bevat een uiterst nuttig repertorium. Het
vermeldt van alle bekende literaire werken vanaf Tertullianus tot Beda (± 735;
men sluit tegenwoordig meestal het tijdperk der patrologie af met de 7e of 8e
eeuw) welke tekst, naar schatting van
de uitgever, de beste is en in het Corpus

Christianorum zal worden afgedrukt. Tevens wordt telkens verwezen naar de
betreffende plaats in Migne, in het Corpus van Weenen en naar de standaardwerken als de Rómische Literaturge .
schichte van Schanz-Hosius, de Geschichte der Quellen und Literatur des
canonischen Rechts van Maassen en dgl.

Handschriften en critische studiën worden slechts vermeld voor zover ze door
een bepaalde uitgever niet werden gebruikt. De zorg waarmede deze voorarbeid werd verricht en de klare, keurige
typographie laten het beste verwachten
van het komende Corpus. De auteur
moge ervan overtuigd zijn. dat zijn publiek verlangend uitziet naar de Clavis
Patrum Graecorum en vooral naar het
Corpus zelf dat, eenmaal voltooid, een
eer zal zijn voor de katholieke en nationale wetenschap.
R. Leifs S.j.

Boekbespreking
GODSDIENST
Otto KARRER, Christ der Retter ist
da. Besinnliches zur Weihnachtszeit. -- Verlag Ars Sacra, Josef
Muller, München, 1950, 69 pp.,
titelplaat, geb. DM. 5.70.

de duisternis, hoe er ten slotte vele
wegen zijn, maar die alle naar God
kunnen leiden. Ook de uitgave zelf is
uiterst keurig verzorgd.
P. Fransen

Deze drie preekjes voor de Kersttijd zijn even zovele juweeltjes van
religieuze beschouwing en stijl. Bij
het feest van Kerstmis vergelijkt
de bekende auteur de romantische
Kerstnachtdroom met de stille verborgen werkelijkheid van ons bovennatuurlijk heil. Nieuwjaar leert ons,
hoe onze persoonlijke en collectieve
vrijheid zich voor God en de mensen
uitdrukt in de tijd. Driekoningen ten
slotte opent voor de lezer ruime perspectieven over de diepere zin van het
geloof in ons leven. De Wijzen leren
ons, hoe het geloof allereerst een
vasthouden is aan het éne belangrijke, hoe het ook een wandelen is in

Emil KELLER, Sanctificate Dominicas. (Sonntagspredigten). —
Verlag Ferdinand Schtiningh,
Paderborn, 1950, 3de Aufl., 278
pp., DM. 5 en DM. 6.80.
Dit werk bevat een serie preken
voor elke Zondag van het jaar. De
preken bevatten een duidelijke tweeof drievoudige indeling en zijn volledig uitgewerkt ten behoeve van de
naar stof zoekende zielzorger.
Deze uitgave dient zich aan als een
voorbeeld van moderne eloquentie,
maar zowel naar dogmatische inhoud
als manier van uitwerking zou hier
een vraagteken geplaatst kunnen
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in het Aartsbisdom Utrecht
Utrecht Aug.-Sept.
Aug.-Sept. 1950
1950 zowel
zowel
dom
voorals tegenstanders.
tegenstanders.
voor- als
In dit
dit handboek
handboek worden
worden de
de beginbeginselen van
van de
de ,geloofsleer
geloofsleer behandeld
behandeld in
„rechtstreekse verbinding
verbinding met
met het
"rechtstreekse
het
bloedwarme leven",
leven", hetgeen
hetgeen de
de schrijschrijver
tracht te
te bereiken
:bereiken door
door een
een synsynver tracht
these
van
de godsdienstleer
godsdienstleer en
en de
de
an de
these v
kath. gemeenschapsleer.
gemeenschapsleer. Gezin en gegemeenschap worden
de menselijke
menselijke
meenschap
worden via de
persoon geplaatst
in hun
hun afhankelijkafhankelijkpersoon
geplaatst in
heid
van
God. We moeten God
God dienen
dienen
heid v
an God.
dit omvat
omvat onze
onze levenstaak
levenstaak tegentegenen dit
over
God, gezin en
en gemeenschap.
gemeenschap. In
In
over God,
de beh
behandeling
deze drie
drie samensamenandeling van deze
hangende taken
de leerstof
leerstof verder
verder
hangende
taken is de
onderverdeeld.
van deze
deze
onderverdeeld.Voor
Voorelk
elk van
taken hebben
hebben we
we Gods
Gods genadehulp
genadehulp
taken
nodig, welke
ons komt
komt door
door
nodig,
welke tot
tot ons
Christus llangs
de Kerk.
Kerk. In
In het
het kader
kader
Christus
angs de
van deze
deze taken
taken worden
worden ddan
de gegean de
van
nadeleer,
de leer over
nadeleer, de
over de
de sacramensacramenten en
en een
eengedeelte
gedeelteder
derchristelijke
christelijke
plichtenleer gesitueerd.
gesitueerd.
De
40 lessen
lessen vallen
vallen op
op door
door hun
hun
De 40
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warme
toon en directe
directe wijze
wijze van uituitwarme toon
drukken.
pakkende titels
titels boven
boven
drukken. De
De pakkende
de
verschillende onderdelen
onderdelen van
de
de verschillende
van de
les maken
maken de
de stof
stofzeer
zeeroverzichtelijk.
overzichtelijk.
De taak v
van
de tekst
tekst wordt
wordt soms
soms op
op
De
an de
frappante
wijze door
door de
de mooie
mooie illusillusfrapp ante wijze
traties en
en vignetten
vignettenovergenomen.
overgenomen.
traties
Do
Door
middel v
van
taken wordt
wordt de
de
or middel
an taken
behandelde stof gerepeteerd.
gerepeteerd.
behandelde
Niet alleen
alleen voor
voor de
degodsdienstgodsdienstNiet
leraren
van
ambachtsscholen,
leraren v
an dedeambachtsscholen,
ieder die
die zich
zich voor
voor de
de
maar ook voor ieder
godsdienstige vorming van jongens
jongens in
in
deze omstandigheden interesseert, zal
zal
een
kennismaking met
dit eerste
eerste
een kennismaking
met dit
godsdienst-handboek
de Nederl.
Neder!.
godsdienst-handboek voor
voor de
ambachtsschool
nut kunnen
kunnen zijn.
zijn.
ambachtsschool van nut
H. de Haan
Metropolit SERAPHIM,
SERAPHIM, Die OstkirOstkirMetropolit
che
(SammlungVólkerglaube)
Völkerglaube)..
che (Sammlung
-— W.
W. Spemann
Spemann Verlag,
Verlag, StuttStuttgart, 1950,
1950, 340
340 pp.,
pp., ing.
ing. DM.
DM. 8,10.
8,10.
geb. DM.
geb.
DM. 10,80.
10,80.
boek is
is eigenlijk
eigenlijk een
een verzamelverzamelDit boek
werk,
geschreven door
door drie
drie oosterse
oosterse
werk, geschreven
Orthodoxen
de
Orthodoxenonder
onder leiding
leiding van
van de
Oosters-orthodoxe
an
Oosters-orthodoxe aartsbisschop
aartsbisschop vvan
Berlijn,
de Metropoliet
Metropoliet Seraphim.
Seraphim. Na
NaBer
lijn, de
een op een
een honderdtal
honderdtal bladzijden
bladzijden sasamengebalde dogmatische
an
mengebalde
dogmatische schets vvan
de christelijke Openbaring volgens dedechristljkOpnbagvoesd
Oosterse
afgescheiden Kerk
van
de
Oosterse afgescheiden
Kerk v
an de
hand
van
Metropoliet Seraphim
Seraphim zelf,
zelf,
h
and v
an Metropoliet
volgt d
dan
van W.
W. Lengenfelder
Lengenfelder een
een
volgt
an van
onderhoudend
hier
onderhoudend geschreven,
geschreven, hoewel hier
en
daar v
van
katholiek st
standpunt
en daar
an katholiek
andpunt uit
aanvechtbaar,
ontaanvechtbaar, overzicht
overzicht van
van het ontstaan
en de
de geschiedenis
geschiedenis vvan
de afafan de
staan en
gescheiden Oosterse
een
gescheiden
Oosterse kerken.
kerken. In
In een
interessant
tweede hoofddeel
hoofddeel geeft
geeft
interess
ant _ tweede
Tschetwerikow de
de grondtrekgrondtrekProf. I. Tschetwerikow
ken
an, welke
ken a
aan,
welke de
de „orthodoxe"
"orthodoxe" wewereldbeschouwing kenmerken
haar
reldbeschouwing
kenmerken in haar
specifieke
de twee
twee
specifieke verschillen
verschillen van
van de
andere
christelijke geestesculturen,
geestesculturen,
andere christelijke
n.l.
van
het katho
katholicisme
en v
van
het
n.l. v
an het
li cisme en
an het
protestantisme.
factoren van
van de
de
protest an tisme. Als factoren
"orthodoxe"
ziet hij
hij voorvoor„orthodoxe" mentaliteit
mentaliteit ziet
al de
de speciale
speciale opvatting
opvattingaangaande
aangaande
het wezen
wezen van
van de
de Kerk,
Kerk, de
de eschatoloeschatologisch
gerichte cultus
cultus en
en het
het karakkarakgisch gerichte
teristieke
monnikenwezen.
teristieke monnikenwezen.
De
meeste lezers
lezers zal
zal wellicht
wellicht de
de
De meeste
bondige maar
uitbondige
maar klare dogmatische uiteenzetting van
van Metropoliet
Metropoliet Seraphim
Seraphim
interesseren.
toon
interesseren. Nergeils
Nergens klinkt
klinkt de toon
polemisch.
de
polemisch. Toch
Toch krijgt
krijgt men
men wel
wel de
indruk
de schr.
schr. op
op de
de
indrukdat
dat het
het er
er de
eerste
te doen
doen was
was de
de
eerste plaats
plaats om
om te
orthodoxe
voor een
een proproorthodoxe opvattingen voor
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testant eerder d
an voor
voor een
een katholiek
katholiek
testant
dan
aannemelijk te
te maken.
aannemelijk
maken. VerschilpunVerschilpunten met de katholieke
ten
katholieke stellingen
stellingen blijblijken wel
wel talrijker
te zijn
ken
talrijker te
zijn dan
dan somsommigen zouden
zouden vermoeden
vermoeden hoewel
hoewel na~
namigen
tuurlijk voor
voor de
de Triniteitsleer
tuurlijk
Triniteitsleer en de
de
Christologie, ja
ja zelfs
zelfs voor de leer over
Christologie,
de sacramenten,
de
sacramenten, een
een substantiële
substantiële
overeenstemming bestaat.
bestaat. Kenmerovereenstemming
Kenmerkend voor
voor de
de „orthodoxie"
is b.V.
b.v. het
kend
"orthodoxie" is
onderscheid in
in de
de H.
H. Drieëenheid
onderscheid
Drieëenheid tussen Gods
Gods wezenheid
sen
wezenheid en
en zijn
zijn werkwerkkracht, waardoor
kracht,
waardoor men wil verklaren,
verklaren,
hoe het deelachtig
an de
hoe
deelachtig worden
worden a
aan
de
goddelijkenatuur
natuur door
door de
goddelijke
de genade
genade
toch niet tot
toch
tot pantheisme
pantheïsme leidt,
leidt, de
de bebeklemtoning van de
klemtoning
de eenheidsband
eenheidsband die
die
tussen de
de mensen
heerst en
en die
tussen
mensen heerst
die het
het
mensdom a.h.W.
a.h.w. doet
doet zien
zien als numemensdom
numeriek éénzelfde
levend wezen,
wezen, of ook
riek
éénzelfde levend
ook
nog de
de opvatting
an de
nog
opvatting v
van
de Ikonen,
Ikonen, die
die
door de
de heiligen, welke ze voorstellen,
door
voorstellen,
a.h.w. „bezield"
worden.
a.h.w.
"bezield" warden.
Hier en
en daar
Hier
daar heeft
heeft de
de schr.
schr. de
de
R. Kath.
R.
Kath. leer niet
niet juist
juist begrepen
begrepen of
of
ten minste
minste niet
nietgenuanceerd
genuanceerd genoeg
genoeg
weergegeven, b.v.
b.v. aangaande
weergegeven,
aangaande het
het
vagevuur.
weldadige indruk
indruk gaat
gaat uit van
Een weldadige
van
van de
het benadrukken
benadrukken van
de eschatoloeschatologische verwachting
gische
verwachting als
als essentieel
essentieel
stuk v
an de
stuk
van
de christelijke
christelijkeOpenbaring
Openbaring
an het
en eveneens vvan
het beklemtonen
beklemtonen van
de al
de
al tetedikwijls
dikwijlsvergeten
vergetenwaarheid
waarheid
dat de christelijke
christelijke dogmata
dogmata niet
niet enkel
enkel
een
een speculatieve
speculatieve waarde
waarde maar
maar een
een
echte
echte levenswaarde
levenswaarde inhouden.
inhouden. Dit
Dit
alles met
met de
de vele
vele citaten
citaten uit
uitde
deOosOosterse Liturgie
Liturgie en
en de
deKerkvaders,
Kerkvaders, die
die
gemeengoed
gebleven zijn
zijn van
gemeengoed gebleven
van de
de
Moederkerk
Moederkerk en het afgescheiden
afgescheiden OosOosten, maakt
maakt dat
dat de
de lezing
lezing van
van dit
dit boek
boek
voor
voor een
een onderlegd
onderlegd katholiek
katholiek lezer,
lezer,
meer
meer dan
dan enkel
enkel als
alsdegelijke
degelijke inforinformatiebron over
over de
de afgescheiden
afgescheidenOosOosterse
terse kerken,
kerken, waardevol
waardevol en
enverrijverrijkend kan
kan zijn.
zijn.
J. Van
Van Torre
Torre
J.

Basilius
Basilius ZENKOWSKY,
ZENKOWSKY, Das
DaS Bild
Bild
vom
vom Mensehen
Menschen in
In der
derOstkirche.
Ostldrche.
- Evangelisches
Evangelisches Verlagswerk,
Verlagswerk,
Stuttgart,
Stuttgart,1951,
1951,68
68pp.,
pp.,DM.
DM.3.50.
3.50.
De
De zeventigjarige
zeventigjarige deken
deken van
van het
het
Oosters
Oosters Orthodox
Orthodox Theologisch
Theologisch InstiInstituut
tuut van
van Parijs,
Parijs, die
diereeds
reedsbekend
bekend
werd
werd vooral
vooral door
door zijn
zijn onlangs
onlangs ververschenen Geschiedenis
Geschiedenis van de
de RussiRussische
sche Philosophie,
Philosophie, schreef
schreef een
een merkmerkwaardig
waardig essay
essay over
over de
dechristelijke
christelijke
anthropologie,
anthropologie, of liever
liever over
overde
demenmen-

selijke
van
selijkepsycholOgie
psychologieininhet
het licht
licht v
an
de Openbaring, volgens de opvatting deOpnbarig,volsdeptn
van
orthodoxe Kerk.
van de Oosterse orthodoxe
Een
vruchtbare idee lijkt
me, ininEen vruchtbare
lijkt me,
dien
scherp wordt
wordt opgezet,
opgezet, het
het
dien ze
ze scherp
onderscheid,
onderscheid,dat
datschr.
schr. ziet,
ziet, tussen de
individualiteit
de .persoonlijkheid
individualiteit en
en depersoonlijkheid
door
bij
bij een
een redelijk
redelijk wezen.
wezen. Alleen d
oor dit
dit
laatste
mens imago
imago Dei.
Dei. Alleen
Alleen
laatste is de mens
in
zijn individuele
de
in zijn
individuele natuur
natuur werd
werd de
mens
Dit
mens door
door de
de erfzonde
erfzonde aangetast.
aangetast. Dit
beschouwt
als fundamenteel
fundamenteel
beschouwt schr.
schr. als
verschilpunt
verschilpunt met
met de
de Protestantse opvatting,
andere stelling
vatting, evenals deze andere
waarop
nadruk legt, n.l.
n.l.
waarop hij
hij sterk
sterk de
de nadruk
de
afhankelijkheid van
ieder indiviindivide afhankelijkheid
van ieder
de gemeenschap
gemeenschap en
en
dueel
dueel mens
mens van de
meer
Kerk. Alleen
meer bepaald
bepaald van
v an de Kerk.
Alleen in
de
mens vrij
de Kerk
Kerk wordt
wordt de
de mens
vrij en vindt
hij
zijn volledige persoon
persoonlijkheid.
hij zijn
lijkheid.
De Rooms
heeft
Rooms Katholieke
Katholieke stelling
stelling heeft
schr.
blijkbaar verkeerd
verkeerd begrepen,
begrepen,
schr. blijkbaar
waar hij
hij schrijft dat voor een
een KathoKatholiek de waarheid
een concilieconciliewaarheid van
van een
uitspraak
gewaarborgd wordt alleen
alleen
uitspraak gewaarborgd
door
haar juridische
juridische „kanonische
"kanonische
door haar
Richtigkeit"
niet door
door een
eenbijzonbijzonRichtigkeit" en niet
dere
,bijstand v
van
de H.
H. Geest;
Geest; en
en
dere bijstand
an de
eveneens is zijn
zijn oordeel minstens
mÜlStens veel
veel
te weinig
weinig genuanceerd
genuanceerd waar
waar hij
hij de
de
katholieke
de ascese
ascese
katholieke opvatting
opvatting van
van de
meent te
te moeten
moeten karakteriseren
karakteriseren door
door
een
gevoel van
van „afschuw"
"afschuw" of
of van
van
een gevoel
"angst" voor
voor het
hetlichamelijke.
lichamelijke.
„angst"
Dit essay
essay verdient
verdient de
de volle
volle aanaanDit
dacht vvan
allen die
die met
met deze
dezeprobleproblean allen
te maken
makenhebben.
hebben.
men te
:J. Van
Van Torre
Torra
J.
Bible et le
Ie prêtre
prêtre (Etudes
(Etudes de
de PasPasLa Bible
torale, 5)
5).. --- Nauwelaerts,
Nauwelaerts, LeuLeutorale,
ven, 1951,
1951, 384
384: pp.,
pp., Fr.
Fr. 75.
75.
Augustus tot
tot 22September
September
Van 29 Augustus
1949 vergaderden
vergaderden te
Banneux een
een
1949
te Banneux
Frans-sprekende priesters;
priesters; de
de
aantal Frans-sprekende
vrucht van
van hun
hunbesprekingen
besprekingen werd
werd
vrucht
dit boek.
boek.
gebundeld in dit
De inhoud
inhoud is
isvrij
vrij uiteenlopend.
uiteenlopend. Men
Men
De
er theologische
theologischeuiteenzettingen,
uiteenzettingen,
vindt er
als
als die
die van
van Cerfaux
Cerfaux (het
(het„Woord
"Woord
Gods"), , Giblet
"kennis van
vanGods
Gods
Gods")
Giblet (de „kennis
mysterie in
in de
de Kerk")
Kerk"),, Thils
Thils (over
(over
mysterie
de „menselijke
"menselij·ke gemeenschappen"),
gemeenschappen"), en
en
de
Houssiau (het
(het hedendaagse
hedendaagse ProtesProtesHoussiau
tantisme):; andere
andere opstellen
opstellenzijn
zijn meer
meer
tantisme)
vulgariserend, b.v.
die van
van Samain
Samain
vulgariserend,
b.v. die
(overzicht over
over de
de exegese),
exegese),Poelman
Poelman
(overzicht
(Bijbel en
en geestelijk
geestelijk leven)
leven) en
enMoeller
Moeller
(Bijbel
(Bijbel en humanisme)
humanisme); nog
nogandere
andere
(Bijbel
bijdragen horen meer
meer bij
bij de
de pastoraal
pastoraal
bijdragen
thuis, b.v.
b ..v. die
die van
van Zech
Zech (Bijbel
(Bij.bel en
en
thuis,
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predikatie), Laloux
Laloux (Bijbel
predikatie),
(Bijbel en paroparo- als
"Gods woord"
280)?? Heeft
als „Gods
woord" (264;
(264; 280)
chiëel apostolaat),
apostolaat), en Kesch
chiëel
Kesch (Bijbel
(Bijbel het
zin het
het „sacrament"
"sacrament" van de
de
het veel zin
en film)
en
film)..
Bijbel
Bijbel (in
(in Augustiniaanse
Augustiniaanse zin)
zin) op
op geZoals uit de
Zoals
de inhoudsopgave
inhoudsopgave blijkt,
blijkt,
lijke
het „Sacra"Sacralijke voet
voet te
te plaatsen met het
bevat dit
dit boek
boek een
een massa uiterst sugsugbevat
ment
Goddelijke Aanwezigheid
ment der Goddelijke
Aanwezigheid in
gestieve beschouwingen.
Het is
is ongestieve
beschouwingen. Het
onde
Eucharistie"?? (237)?
Voor welke
de Eucharistie"
(237) ? Voor
mogelijkop
opalles
allesin
in te
te ga
an . Aanmogelijk
gaan.
Aan- willekeur
geopend,
willekeur wordt de deur niet geopend,
gezien het boek
gezien
boek vooral voor priesters
als
men de
de Bijbel
Bij:bel niet
niet meer
meer „carte"carteals men
bestemd is,
is, en de
bestemd
de theologische
theologische faculfaculsiaans"
zien, maar
maar „se"sesiaans" gelezen
gelezen wil
wil zien,
teit van
v an Leuven
an eens
teit
Leuven (121)
(121) meer
meer ddan
mietisch",
zogenaamd
mietisch", d.i.
d.i. volgens het zogenaamd
aan het
aan
het woord
woord komt,
komt, mogen
mogen hier
hier
denkschema,
met
denkschema, waarbij
waarbij de
de teksten
teksten met
enkele bedenkingen
enkele
bedenkingen van theologisch
theologisch meerdere
"geheimzinnige" betekenisbetekenismeerdere „geheimzinnige"
standpunt uit
uit naar
standpunt
naar voren
voren gebracht
gebracht
sen
geladen zijn
zijn (279)
(279)?? Wijst
Wijst de
de
sen geladen
worden.Het
Het valt
valt op,
worden.
op, dat
dat meer
meer dan
dan
mening over de aanwezigheid van een
een
één auteur
een al
één
auteur een
al te
te grote
grotevrijheid
vrijheid
"goddelijk
„goddelijkgeheim"
geheim"in
in de
de teksten
teksten als
aan de
aan
de dag legt
legt tegenover
tegenover technisch
technisch
"in
een geschapen
geschapen omhulsel"
omhulsel" niet in
in
„in een
vastgelegde formules.
formules. Men moet zich
zich
de
richting v
van
de gelaakte
gelaakte „sensus
"sensus
de richting
an de
ongetwijfeld hoeden
hoeden voor
voor een verafongetwijfeld
verafdivinus
absconditus" uit „Humani
"Humani
divinus absconditus"
goding
der formules
formules (27)
(27),, maar
maar
goding der
generis" ?? (288)
(288)..
anderzijds werkt
werkt het verwarrend
anderzijds
verwarrend als
als
Het is werkelijk
werkelijk te simplistisch
simplistisch het
het
men zich houdt
a an een
men
houdt aan
een welomschrewelomschreProtest antisme voor te stellen
Protestantisme
stellen als
als „de
"de
gezag" (41)
(41),, of
of
ven terminologie,
waartoe de
ven
terminologie, waartoe
de Kerk
Kerk . gelovigen
gelovigen tegen
tegen het gezag"
slechts na
na eeuwen
eeuwen nadenken
nadenken gekomen
gekomen
het
"spel van
van het
hetvrij
vrijonderzoek"
onderzoek"
het „spel
is. Het werkt
werkt zeker
zekerniet
nietverhelderend
verhelderend
(200);
leze daarover
daarover Co
Cornelia
(200) ; men
men leze
rn elia
de benaming
de
benaming „Woord
"Woord Gods"
Gods" door
door
de
Vogel in
in haar
haar boek
boek „Ecclesia
"Ecclesia
de Vogel
elkaar te
elkaar
te gebruiken
gebruiken met
met„openba"openba- catholica",
de uiteenzettingen
uiteenzettingen
catholica", of
of ook de
ring" en "geïnspireerd
„geïnspireerd geschrift" (31;
ring"
(31;
van
Houssiau op het
het einde
einde van
van deze
deze
van Houssiau
189; 190;
190; 221;
221; 281;
281; 316;
316; 319
319 = „de
bundel.
Het is
is onaangenaam
onaangenaam P.
P.
"de
189;
bundel. -— Het
geopenbaarde teksten");
teksten") ; de „inspirageopenbaarde
"inspiraFonck
als de
de „oprichter"
"oprichter" van
van het
het
Fonck als
tie" in technische
tie"
technische zin (waarom
(waarom moet
moet
Pauselijk
Bijbelinstituut vermeld
vermeld te
te
Pauselijk Bijbelinstituut
? ; cfr
dat een
een „sens
"sens étroit"
étroit" zijn
zijn?;
cfr 31)
31)
zien (71)
(71);; het
het„Romeins"
"Romeins" instituut
instituut
zien
is de
de providentiële
providentiële vorm,
vorm, waarin
waarin bebewerd, zoals
naam zelf
werd,
zoals de
de naam
zelf aaanduidt,
an duidt,
paalde
paalde (niet
(niet alle)
alle) openbaringen
openbaringen door
door
door
de hoogste
hoogste kerkelijke
kerkelijke
opgericht d
oo r de
God, in
in de
God,
de tijd,
tijd, werden
werden gegeven
gegeven
door niemand
niemand anders.
instantie, en door
anders. --(daarenbovenis
is niet
niet alles wat
Kan
men in
in het
het geval
geval van
van BellarBellarK
(daarenboven
wat geingeïnan men
spireerd werd,
werd, ook
ook;,tegelijkertijd
tegelijkertijd „ge"gespre,ken v
van
een „vernisje
"vernisje HeHe-·
minus spreken
an een
reveleerd")
Wie deze
reveleerd") . . Wie
deze verwarring
verwarring
breeuws" (57),
men weet
weet dat
datde.
de·
breeuws"
(57), als men
tussen „openbaring"
H. Kerkleraar
Kerkleraar zich
zich zelf
zelf een
eeneigen?
eigen,
"openbaring" en
en „inspiratie"
"inspiratie"
H.
bestendigt,
loopt gevaar
bestendigt, loopt
gevaar de
de teksten
teksten Hebreeuwse
Hebreeuwse grammatica
grammatica aangelegd.
aangeleg<i
b.v.
an het
b.v. v
van
het O.T.
O.T. los te
te rukken
rukken uit
uit de
de
had?? Het
ten slotte
slotte tetebetreuren,
betreuren, .
had
Het is ten
tijd
tijd en uit het
het milieu,
milieu, waarin
waarinde
de menmen- dat een
een boek,
boek, dat
dat in
in Vlaams
Vlaams België
België'
selijke
selijke auteur zich
zich bewoog,
bewoog, ofschoon
ofschoon verschijnt,
verschijnt, geen
maakt vvan.
geen gewag
gewag maakt
an _
die absolute
absolute historische
historischegebondenheid
gebondenheid Nederlandse
Nederlandse vertalingen,
b.v. dedevertalingen, als b.v.
eigen is
is aan
aan het
hetpersoonlijk
persoonlijk charisma
charisma Canisius-uitgaaf
Canisius-uitgaaf of
de vertaling
vertaling van
van.
of de
v
an de
van
de gewijde
gewijde schrijver.
schrijver. Het N.T.
N.T. is
is
Gessier of
of Poukens
Poukens (80)
(80)..
weliswaar
de voltooiing
weliswaar de
voltooiing van
van het
het
de Fraine
Fraine,
J. de
Oude;
maar dit
dit laatste
Oude; maar
laatste moet
moet altijd
altijd
Friederike
GöRRES,
De
zicht-·
Ida
Friederike
GORRES,
De
zicht
beschouwd
blijven als een
beschouwd blijven
een „historisch
"historisch
bare Kerk,
Kerk, Godsgeschenk
Godsgeschenk en
ere
bare
moment
an Gods
moment vvan
Gods openbaring
openbaring aan
aan
vert. D.
D.Ouwendijk.
Ouwendijk. ergernis, vert.
zijn volk"
volk" (Cullmann;
(Cullmann; 345)
345)..
Foreholte, Voorhout,
Voorhout, 1951,
1951, 2904
29()
Foreholte,
Ook
Ook andere
andere uitspraken
uitspraken zijn
zijn ververpp., ff7,90.
7,90.
warrend.
warrend. Begaat men
men geen
geen„paraba"parabasis eis
eis allo
allo geus",
genos",als
alsmen
mengewaagt
gewaagt
bekende schrijfster
schrijfster van
van het
het.
De bekende
vvan
an een
een „letterlijke
"letterlijke zin,
zin, die
die geestelijk
geestelijk
"Verborgen Gelaat" heeft in 1950 eerr„VerbognGlat"hfi1950em
moet
Gaat het aaan
an
moet worden"?
worden"? (42)
(42).. Gaat
boek uitgegeven
uitgegeven„Die
"Dieleibhaf-leibhafnieuw boek
de prediking der Kerk een "levenddeprikngK „levd tige
tip' Kirche".
Klrche". Aan
Aan dit
dit boek
boekwerd
werd reeds
reeds
en voortdurend
an "
voortdurend geinspireerd
geïnspireerd orga
orgaan"
een uitvoerige recensie gewijd in ditenuitvorgcsewjdint
te
te noemen
noemen (110)
(110),, of
of de
de „theologie"
"theologie" tete tijdschrift,
tijdschrift, Jrg IV, deel II,
11, No.
No. 8,
8, Mei
Mei
laten
laten slaan
slaan op
op de
de „geloofskennis
"geloofskennis van
van 1951.
1951. Dezer dagen verscheen een
een zeer
zeer
Go
ds leven"
Mag men
Gods
leven" (152)
(152)?? Mag
men wel
wel goede
goede vertaling
vertaling van
vande
de hand
hand van
van Dick
Dick
spreken van het
Ouwendijk onder
"De zichtzichthet „sacramenteel
"sacramenteel liturlitur- Ouwendijk
onder de
de titel „De
gisch
bare Kerk,
Kerk, Go
Gods
geschenk en
en ergererg,ergisch jaar"
jaar" (158)
(158),, of
ofvan
vande
de„wereld"
"wereld" bare
ds geschenk
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nis".
Wij kunnen
kunnen volstaan
te
nis". Wij
volstaan met
met te
verwijzen naar de
de hierboven
hierboven genoemgenoemverwijzen
de
uitvoerige bespreking
bespreking van
inde uitvoerige
van de inan het
houd v
van
het werk.
werk.
houd
M.
M. S.
Ronaid KNOX,
KNOX, Bet
Het Evange
Evangelie
voor
Ronald
lie voor
de lens.
de
lens. -- Sheed
Sheed&& Ward,
Ward, AntAntFr. 75,
75,
werpen, 1951, 212 pp., ing. Fr.
95.
geb. Fr. 95.
geb.
de Mis
Mis en
enhet
hetCredo
Credo ditmaal
ditmaal
Na de
het Evangelie
Evangelie voor
voor de
de lens.
lens. Of
Of liever,
liever,
een twintigtal
twintigtal kostschoolpreken
kostschoolpreken met
met
als onderwerp
onderwerp evenveel
evenveel plaatsen uit
uit
hele Nieuwe
Nieuwe Testament. Pittig
Pittig en
en
het hele
onbevangen stemmen
stemmen deze
deze bladzijden
bladzijden
beurtelings
een glimlach
glimlach en tot
tot
beurtelings tot
tot een
vroom nadenken.
nadenken. De
De onnavolgbare
onnavolgbare
vroom
originaliteit van
auteur zowel
zowel als
als
originaliteit
van de auteur
de 'geheel speciale
speciale aard
aard vvan
het pupudegeheel
an het
bliek tot wie
wie hij
hij het
hetwoord
woord richtte,
richtte,
bliek
maken
deze preken
preken ongeschikt
ongeschikt om
om
maken deze
"nagepreekt"
worden. Ze
Ze leren
leren
„nagepreekt"te
te worden.
echter
hoe de
de Schrift
Schrift zonder
zonder ontontechter hoe
wijding a
aan
de actuele
actuele noden
noden kan
kan
wijding
an de
worden
als ze
ze namelijk
namelijk
worden aangepast:
aangepast: als
maar eerst
eerst persoonlijk
persoonlijk doordacht
doordacht en
en
maar
is.
verwerkt is.
L. M.
L.M.
KLEIN, Maria
Maria Mazzarello,
Mazzarello, Don
Don
Jan KLEIN,
Bosco's zusterziel. —
- Uitg. ForeForeholte, Voorhout
Voorhout 1951,
1951, 156
156 pp.,
pp.,
holte,
f 4,75.
f4,75.
Wat Don
Don Bosco
Bosco deed
deed voor
voor de
de jonjongens, heeft
heeft onder
onder zijn
zijn leiding
leiding voor
voor de
de
gens,
meisjes
gedaan de
de Heilige
Heilige Maria
Maria
meisjes gedaan
Mazzarello, stichteres
van
de salesaleMazzarello,
stichteres v
an de
siaanse „Marva's".
"Marva's". Jan Klein
Klein schreef
schreef
verrukkelijke
levensbeschrijving
lijke levensbeschrijving
een verrukke
van dit
dit stoere
stoere boerenmeisje,
boerenmeisje, dat
dat bidbiddend
en ploeterend
ploeterend een
eenwereldwijde
wereldwijde
dend en
beweging ontketende.
ontketende.

Wij hopen,
mooie
Wij
hopen, dat
dat zeer velen dit mooie
boekje
hand zullen
zullen nemen.
nemen. Op
Op de
de
boekje ter hand
eerste
plaats zij,
zij, die
die leiding
leiding moeten
moeten
eerste plaats
aan jonge
jonge religieuzen:
religieuzen: zij
zij zulzulgeven aan
len v
van
Moeder Maria
Maria Mazzarello
Mazzarello
len
an Moeder
leren, hoe men
men zonder
zonder engheid
engheid heilige
heilige
leren,
religieuzen vormt. Verder
Verder al
al degenen,
degenen,
bezig houden
houden met
met de
de opvoeopvoedie
die zich bezig
ding van onze
onze meisjes
meisjes —
- ja,
ja, ook
ook gij,
gij,
ding
vaders en
moeders! ---:
: zij
zij zullen
zullen in
in
vaders
en moeders!
het
leven v
van
deze nieuwe
nieuwe Heilige
Heilige
het leven
an deze
een
schat van
vanvoorbeelden
voorbeelden vinden,
vinden,
een schat
hoe
men de
de jeugd
jeugd vormt
vormt tot
tot sterk
sterk
hoe men
geloofsleven. En vooral
vooral onze
onze meisjes
meisjes
geloofsleven.
moeten dit boekje
boekje lezén
lezen of
of minstens
minstens
moeten
horen lezen
lezen (iets
(iets voor
voorretraites!)
retraites!):
horen
:
hopelijk
zullen ze weer
weer ga
gaan
voelen,
hope
lijk zullen
an voelen,
dat het
het „klooster"
"klooster" allesbehalve
allesbehalve saai
saai
en on-modern
on-modern is,
integendeel iets
iets
is, dat integendeel
geweldigs
meeslepends zich
afgeweldigs en meeslepend.s
zich afspeelt
leven van
van een
een fris
fris en
en
speelt in
in het leven
de moed
moed vindt
vindt
kerngezond meisje, dat de
zich geheel
geheel aaan
Jezus te
te geven.
geven.
zich
an Jezus
somVermoedelijk
Vermoedelijk zullen
zullen de
de lezers sommige uitdrukkingen
mige
uitdrukkingen en
en zinswendinzinswendingen wat
wat gemaakt
gemaakt vinden,
vinden,en
vooral
en vooral
gehinderd worden door
tussendoor de
de vele
vele tussenzinnen, tussen haakjes geplaatst. LaLazinnen,
zij dan
dan daartegenover
daartegenover stellen
stellen de
de
ten zij
verrassend-eenvoudige
waarop
verrassend-eenvoudige wijze, waarop
schr.
hogere gebedsgenaden
gebedsgenaden heeft
heeft
schr. hogere
weten weer te
te geven.
geven. Eén
Eén voorbeeld:
waar wij gewend zijn te horen: "Dewarijgendztho:„De
Heilige
kon niet
niet over
over de
de H.
H.
Heilige N.
N. kon
Maagd spreken
extase te
te
Maagd
spreken zonder
zonder in
in extase
geraken",
schrijft Jan
Jan Klein:
Klein:
geraken", daar
daar schrijft
"Maria
die de
de naam
naam
„Maria (Mazzarello)
(Mazzarello)...
...,, die
van
Jezus uitspreekt
uitspreekt en
en een
een stroom
stroom
van Jezus
van liefde
liefde verwekt;
verwekt; die
die over
over Onze
Onze
van
Vrouw haast niet
niet kan
kan spreken
spreken
Lieve
Lieve Vrouw
van
geluk. Over
Overdedehemelmoeder
hemelmoeder
v
an geluk.
zingtMaria
Maria..."
..."(p.
(p.44).
zingt
44) .
prachtig boekje!
boekje!
Een prachtig
S. Trooster.
Trooster,

THEOLOGIE EN PHILOSOPHIE
PHILOSOPØ
Werkgenootschap
Katholieke
Werkgenootschap van
van Katholieke
Theologen
Nederland. JaarJaar·
Theologen in Nederland.
boek 1950,
1950, Voordrachten
Voordrachten en
en GeGedachtenwisselingen. —
- N.V.
N.V. Gooi
Gooi
&
Sticht, Hilversum,
Hilversum, 1950,
1950, 254
254
& Sticht,
5,90 en ff 6,90.
pp., f 5,90
Voor
lezers v
van
dit Tijdschrift,
Tijdschrift,
an dit
Voor de
de lezers
die
enigszins theologisch
theologisch gevormd
gevormd
die enigszins
zijn
op de
de hoogte
hoogtewillen
willenblijven
blijven
zijn en op
van de
de actuele
actuele problemen,
problemen, waarmede
waarmede
de hedendaagse
hedendaagse katholieke
katholieke theologie
theologie
te worstelen
worstelen heeft,
heeft, kunnen
kunnen wij
wij dit
dit
Jaarboek
warm aanbevelen.
aanbevelen. Op
Op het
het
Jaarboek warm
gebied van
van de
deZedenleer
Zedenleer zijn
zijn studies
studies

als de
de „Morele
"Morele beoordeling
beoordeling van de
de
inseminatie" (Wagemans),
(Wagemans),
artificiële inseminatie"
„Overplanting van
van ledematen
ledematen en or"Overplanting
organen" (Van
ganen"
(Van Zunderen),
Zunderen), „Over
"Over de
de
zin
der maagdelijkheid"
maagdelijkheid" (Hoegen)
(Hoe gen)
zin der
hoogst
belangrijk. (De
twee eerste
eerste
hoogst belangrijk.
(De twee
werden trouwens
trouwens door
door de
uitwerden
de actieve uitgever in
in een
een aparte
apartebrochure
brochure gebungebundeld
gepubliceerd.) Op
Op het gebied
gebied
deld en gepubliceerd.)
van
deGeloofsleer
Geloofsleer verricht
verricht b.v.
b.v.
v
an de
Schoonenberg's
"De genade en
en
Schoonenberg's artikel „De
de
zedelijk goede
goede act"
act" baanbrekend
baanbrekend
de zedelijk
en pacificerend
pacificerend werk.
werk.
Malmberg
.;;~
F. Malmberg
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DrHermann
HermannSCHMIDT,
SCHMIDT, Bruckenslag
Brückenslag
Dr
zwischen den
den Konfessionen.
Konfessionen. —
zwischen
Verlag Ferdinand
FerdinandSchtiningh,
Schöningh,
Verlag
Paderborn, 1951,
1951, 292
292 pp.,
pp., DM.
DM.
Paderborn,
und DM.
DM. 9.50.
9.50.
7.60 und
7.60
"Mezich
zich al
alteteveel
veellaat
laatimponeren
imponeren
Wie
door de
de loftuitingen,
loftuitingen, op
op de
destofband
stofband
door
komt bedrogen
bedrogen uit.
uit.
aaangebracht,
angebracht, komt
Schr. zet
zet de
detheologie
theologie van
vanKathoKathoSchr.
licisme en
enLutheranisme
Lutheranisme naast
naastelkaar
elkaar
licisme
met de
debedoeling
bedoeling beide
beide confessies
confessies
met
nader tot
tot elkaar
elkaartetebrengen,
brengen,zonder
zonder
nader
echter de
de onoverbrugbare
onoverbrugbare tegensteltegenstelechter
lingen te
te verdoezelen.
verdoezelen. Op
Op zich
zich genogenolingen
men ongetwijfeld
ongetwijfeld nuttig
nuttig werk.
werk. De
De
men
wijze echter,
echter, waarop
waarop dit
dit gebeurt,
gebeurt, lijkt
lijkt
wijze
ons vrij
vrij oppervlakkig.
oppervlakkig. Wij
Wij willen
willen
ons
enkele tekorten
tekorten aanwijzen.
aanwijzen. Hoe
Hoe kan
kan
enkele
men het
het dogma
dogma vvan
hetonfeilbaar
onfeilbaar
an het
men
leergezag iin
de Kerk
Kerk als
als eerste
eerste en
en
n de
leergezag
voornaamste
geloofsbron uiteenzetuiteenzetvoo
rn aamste geloofsbron
ten zonder
zonder eerst
eerst een
eensamenvattend
samenvattend
ten
overzicht gegeven
gegeven te
te hebben
hebben van
van de
de
overzicht
katholieke leer
leer over
over de
de Kerk
Kerk?
Schr.
katholieke
? Schr.
gaat precies
precies tegenovergesteld
tegenovergesteld tewerk.
tewerk.
gaat
De katholieke
katholieke leer
leer over
over de
de rechtrechtDe
wordt uiteengezet
uiteengezet zonder
zonder
vaardiging wordt
ook maar
maar eenmaal
eenmaal het
het prachtige
prachtige
ook
iustificatie-decreet van
het Concilie
Concilie
iustificatie-decreet
van het
van Trente
Trente te
te citeren,
citeren, terwijl
terwijl juist
juist
van
een
gedegen commentaar
commentaar op
op dit
dit dedeeen gedegen
creet iedere
iedere goed-willende
goed-willende Lutheraan
Lutheraan
aan
het denken
denken kan
kan brengen.
brengen. WanWanaan het
neer gezocht wordt naar
naar de
de oorsprong
oorsprong
van
Luthers dogmatische
dogmatische afwijkinafwijkinvan Luthers
gen,
aandacht besteed
besteed aan
aan
gen, wordt veel aandacht
de
psychische onevenwichtigheid
onevenwichtigheid vvan
an
de psychische
de reformator; wij vinden echter zo derfomat;wijvnechrzo
goed
niets over
over de
detheologische
theologische
goed als
als niets
achtergronden
Luthers ketterij.
ketterij.
achtergronden van
van Luthers
En
toch, de
leer over
over de
de louter
louter exexEn toch,
de leer
trinsieke
rechtvaardiging isis niets
niets
trinsieke rechtvaardiging
anders
de erfenis
erfenis van
van Occams
Occams
anders dan
d an de
nominalisme,
verscheidene kanominalisme, langs
l an gs verscheidene
tholieke
G. Biel)
tholieke theologen
theologen (denk aan G.
tot
Luther gekomen;
gekomen; de
de ontkenning
ontkenning
tot Luther
van
de verdienstelijkheid
verdienstelijkheid der
der goede
goede
van de
werken
de grote
grote reformator
reformator
werken vond
vond de
reeds
de specuspecureeds pasklaar
pasklaar gemaakt
gemaakt in de
laties
een overdreven
overdreven AugustinisAugustinislaties van
v an een
me
(b.v. bij
bij Gregorius
Gregorius van
van Rimini)
Rimini)..
me (b.v.
Had
achtergronden dieper
dieper
Had schr.
schr. deze achtergronden
bestudeerd,
vermoedelijk ook
bestudeerd, hij
hij zou
zou vermoedelijk
anders
gegaan
in zijn
zijn
an in
tewerk zijn gega
anders tewer·kzijn
"Brückenslag",
„Bruckenslag",waarin
waarinnu
nu teveel
teveel nOog
nog
wOordt
traditiOonele diswordt gewerkt
gewerkt met
met traditionele
tincties,
tincties, waartegen
waartegen Luther
Luther juist
juist in
in
verzet
die zeker
zeker hedenhedenverzet kwam
kwam en
en die
daagse
meer zullen
zullen
niet meer
daagse Lutheranen
Luther an en niet
aanspreken.
a anspreken.
De
dit boek
boek
De vak-theoloog
vak-theoloogzal
zal in
in dit
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niet
niet veel
veelnieuws
nieuwsontdekken.
ontdekken.Zij
Zij echechter,
ter, die
die willen
willeningeleid
ingeleidworden
worden in
inhet
het
interconfessionele
interconfessionele theologische
theologische gegesprek,
sprek, zullen
zullen er
er toch
tochwel
welinteressante
interessante
gegevens
gegevens in
in vinden.
vinden. Deze
Deze laatsten
laatsten
echter
echter mogen
mogengewaarschuwd
gewaarschuwdworden
worden
voor
voor de
de enigszins
enigszins vage
vage titel
titel van
vanhet
het
boek:
boek: de
de confessies,
confessies, tussen
tussen welke
welkede
de
brug
brug geslagen
,geslagen wordt,
wordt, zijn
zijnKatholiKatholicisme
cisme en
enuitsluitend
uitsluitendLutheranisme.
Lutheranisme.
S.
S. Trooster
Trooster
Prof.
Prof. Dr
DrAASIZOO,
SIZOO, Geschiedenis
Geschiedenis der
der
se LetterOud-Christelijke
Oud-Christelijke Latijn
Latijnse
Letterkunde.
kunde. V.U.B.,
V.U.B., 2de
2de reeks,
reeks, Nr
Nr31.
3lo
—
De Erven
Erven F.
F. Bohn
Bohn N.V.,
N.V., HaarHaar- De
lem,
lem, 1951,
1951, 241
241 pp.,
pp., f f3,90.
3,90.
„Dit
"Dit boekje
boekje is ontstaan
ontstaan met
met de
de bebedoeling,
doeling, dat
dat het
het leesbaar
leesbaar zou
zouzijn
zijn voor
voor
iedere
en dat
iedere belangstellende
belangstellende en
dat het
het
tevens
tevens hen,
hen, die
die zich
zich uitvoeriger
uitvoeriger met
met
het
het onderwerp
onderwerp willen
willenbezighouden,
bezighouden.
zou
zou kunnen
kunnen dienen
dienen tot een
een eerste
eerste
oriënterende kennismaking."
kennismaking." (Uit
(Uit het
het
„Woord
"Woord vooraf")
vooraf"). . Het boekje
boekje moge
moge
met zulk
zulk een
een opzet
opzet slagen
slagen en
enruime
ruime
verspreiding
verspreiding vinden
vinden want
want inderdaad:
inderdaad:
niet alleen de vakwetenschap steltnietaldvkwschptel
groot
ang in
groot bel
belang
inde
deOud-Christelijke
Oud-Christelijke
letterkunde,
maar allen
letterkunde, maar
allen die
die gaarne
gaarne
een
op de
een terugblik
terugblik werpen
werpen op
de eerste
eerste
eeuwen van het
eeuwen
hetChristendom.
Christendom.
Zeer
Zeer terecht wijst
wijst Prof.
Prof. Sizoo
Sizoo erop
erop
dat het vooral
dat
vooral —
- maar
maar o.m.
o.m. —
- drie
drie
oorzaken geweest
geweest zijn
oorzaken
zijn die de
de literaliteratuur van
v an het
tuur
het oude
oude Rome
Rome deden
deden ververkwijnen. Voor
Voor een deel lopen zij paralkwijnen.
lel met
lel
met dezelfde
dezelfde invloeden,
invloeden, die
die ook
ook
de Oud-Griekse
literatuur op
op een helde
Oud-Griekse literatuur
lend vlak
vlak brachten,
brachten, n.l.:
n.l.: a) De
lend
De onderonderwerpen raakten
raakten uitgeput.
uitgeput. b) De
w«:rpen
De vrijvrijheid van het
heId
het woord
woord ging
gingverdwijnen.
verdwijnen.
c) De
c)
De smaak
smaak werd
werd bedorven.
bedorven. Het opkomende, geleidelijk
geleidelijk zich uitbreidenkomende,
uitbreidende Christendom
Christendom bood
bood aan
aan elk
elk van
v an die
de
die
oorzaken een
een tegenmiddel
tegenmiddel en
en dit alles
oorzaken
heeft een
heeft
een nieuwe
nieuwe krachtige
krachtige literaliteratuurlijst tot
tot fris
tuurlijst
fris en
en bloeiend
bloeiend leven
leven
gebracht. Behandeld
Behandeld worden:
worden: I.I. de
gebracht.
de
2de en
en 3de
3de eeuw
eeuw tot
tot het Edict
2de
Edict van
van
Milaan;Il.
II.de
de 4e
4e eeuw;
eeuw; lIl.
III. vóór
Milaan;
vóór en
na het
het jaar 400,
en IV.
IV. de
de 5de
na
400, en
5de en 6de
eeuw. De
De kundige
eeuw.
kundige en
en altijd
altijd boeiende
boeiende
schrijverheeft
heeft reeds
reeds lang
lang zijn
schrijver
zijn krachten gewijd
gewijd aan
a an de
ten
de bestudering
bestudering van
van
het oudste
oudste Christendom;
daartoe stistihet
Christendom; daartoe
muleert hij
hij blijkbaar
blijkbaar ook
ook zijn
zijn studenstudenmuleert
ten. Het
Het is wel zeer
ten.
zeer verheugend,
verheugend, dat
allerwegenintens
intens gewerkt
gewerkt wordt
wordt op
allerwegen
dat prachtige
prachtige terrein
terrein van
v an de
dat
de OudOudChristelijkecultuur.
cultuur. Gaarna
Gaarna wijzen
Christelijke
wijzen
wijhier
hierop
opde
de uitstekende
uitstekende vertalingen
vertalingen
wij
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Prof. Sizoo,
Sizoo, b.v.
b.v. op
op Augustinus'
Augustinus'
van Prof.
Belijdenissen (reeds
(reeds in 6de
6de druk),
druk), op
op
Belijdenissen
"Over de
staat" (vert.
(vert. v.
v. uitgelezen
uitgelezen
„Over
de Staat"
stukken).. Daarom
dit verb
verband
and
stukken)
Daarom zij
zij in dit
met name
name ook
ook gewezen
gewezenop
op de
de"Monumet
,,Monumenta christiana",
christiana", verschenen
verschenen bij
bij
menta
"HetSpectrum".
boekje vvan
an
„Het
Spectrum". Het
Het boekje
Prof. Sizoo is een uitstekende gids enProf.Sizsenutkdgi
van harte
harte aanbevolen.
aanbevolen.
wordt van
Theunissen.
W. Theunissen.
Dr M.
M. A.
A. BEEK,
BEEK, Aan
Aan Babylons
BabyIons
Prof. Dr
de
stromen. Hoofdmomenten
Hoofdmomenten uit de
stromen.
van MesopoMesopocultuurgeschiedenis van
tami~ in
in het
betOud-Testamentische
Oud-Testamentische
tamië
tijdvak. Met
meer dan
dan vijftig
vijftig
tijdvak.
Met meer
fotografische afbeeldingen.
afbeeldingen. —
fotografische
Kosmos, Amsterdam,
Amsterdam, Antwerpen
Antwerpen
Kosmos,
1951,
druk, 249
249 pp.,
pp., geb.
geb.
1951, 2de
2de druk,
19,50.
f 9,50.
Dit is
is geen
geen alledaags
alledaags boek.
boek. Het
Het
Dit
behandelt een
stof die
die even
evenboeiend
boeiend
behandelt
een stof
voor de
de meeste
meestelezers
lezersonbekend
onbekend
als voor
Hammurabi en
en .Assurbanipal,
Assur,banipal, Niis. Hammurabi
en Babel,
Babel, het
het zijn
zijn voor
voor hen
hen welwelnivé en
licht vertrouwde
vertrouwde namen
namen maar
maar meer
meer
(lok
Toch is
is er
erwonderlijk
wonderlijk veel
veel
ook niet. Toch
van bekend.
bekend. Er
Zijlll bij
bij wijze
wijze van
van
van
Er zijn
spreken
Baspreken meer
meer gegevens
gegevens over
over het Babel van
van Nabuchodonosor
Nabuchodonosor dan over
over het
het
Amsterdam.
middeleeuwse Amsterdam.
Het uitstekend
uitstekend gecomponeerde
gecomponeerde en
en
bovendien
zeer onderhoudend
onderhoudend gegebovendien zeer
schreven boek
van prof.
prof. Beek
Beek geeft
geeft
bo ek van
concrete
gestalte aan
aan een
een
concrete vorm
vorm en
en gestalte
oude
nu toe
toe voor
voor de
de
oude wereld
wereld die
die tot
tot nu
meesten ongrijpbaar
ongrijpbaar vaag en
en dus
dus ononinteressant
al een
een ververinteressantwas.
was. Dat
Dat is
is al
dienste.
Waardevoller is,is, dat
het
dienste. Waardevoller
dat het
Oude
levende achterachterOude Testament
Testament een levende
grond
krijgt. Het
Het waardevolste
waardevolste is
is
grond krijgt.
echter,
de schrijver
schrijver behalve
behalve als
als
echter, dat de
vakgeleerde
volledig mens
mens
vakgeleerde ook
ook als volledig
tegenover
staat.
tegenover zijn
zijn stof staat.
Hij
niet alleen
alleen een
eenandere
andere
Hij laat ons niet

bescha.ving zien,
zien, hij
hij speurt
speurt
stoffelijke beschaving
naar
naar de
de geest,
geest, naar
naar het
hettoenmalig
toenmalig
de eeuwige
eeuwige mens.
mens. We
We
aangezicht van de
horen
boren inderdaad
inderdaad iets van
van „de
"de melodie
melodie
der verten"
verten" welke
welke inspireert
inspireert „om
"om te
te
zoeken
zoeken naar
naar de einders
einders van
van tijd
tijd en
en
ruimte".
Ver boven
ruimte". Ver
boven het louter
louter wewetenswaardige
uit geeft dit
tenswaardige uit
dit boek
boek een
een
vorming
vorming waarmee
waarmee ieder
iedernadenkend
na.denkend
ns en
me
mens
en vooral
vooral de
destuderende
studerende jeugd
jeugd
hun voordeel zullen kunnen doen.
doen. Dat
inmiddels
inmiddels reeds een tweede
tweede druk
druk kon
kon
verschijnen, is
een even
evenverblijdend
verblijdend
verschijnen,
is een
veelzeggend verschijnsel.
verschijnsel.
als veelzeggend
H. Renckens
Prof.
Prof. Karl
Karl JASPERS,
JASPERS, Inleiding
Inleiding tot
tot
de philosophie.
philosophie. Pallas-reeks
Pallas-reeks 1.
1. —
N.V., Assen,
Assen, 1951,
1951, 177
177 pp.,
pp.,
Born N.V.,
f 3,90.
13,90.
Onder
deze titel verscheen een
Onder deze
een ververtaling van
van „Einfiihrung
"EinfUhrung in die
die PhiloPhiloling van
sophie", een
sophie",
een bunde
bundeling
van 12
12 radioradiolezingen van
van de
de bekende
bekende phychiaterphychiaterphilosoof.
philosoof. De scherpe
scherpe gedachte-uitgedachte-uitdrukking vvan
de schr.
schr. vond
vond in
in de
de
drukking
an de
vertaling vvan
Mr H. F.
F. Torringa
Torringa een
een
an Mr
andse weergave.
zuiver Nederl
Nederlandse
weergave.
De
De vakphilosoof
vakphilosoof wordt
wordt telkens
telkens
weer getroffen
weer
getroffen door
door een
een markante
markante
visie die
die hem
hem prikkelt
prikkelt tot
tot verder
verder
visie
doordenken,
voor hem
hem is
is dit boek
doordenken, voor
boek dan
dan
ook waardevol.
waardevol. Ditzelfde kunnen
kunnen we
we
niet zeggen
zeggen voor
voor een
een ruimere
ruimere lezerslezerskring:
bij een
een uitgewerkte
uitgewerktebeschrijbeschrijkring: bij
ving v
van
geloofsakt vinden
vinden we een
een
an de geloofsakt
pijnlijke
de inhoud
inhoud
pijnlijke vaagheid
vaagheid omtrent de
ervan. De tegenstelling tussen
tussen weten
weten
ervan.
wordt op
op de spits
en philosopheren
pbilosopheren wordt
spits
gedreven.
het leerleergedreven.De
De positie
positie van
van het
gezag
in het
bet geheel
geheel niet
niet t.o.v.
t.o.v.
gezag geldt in
de Katholieke
de
Katholieke Kerk
Kerk enz. Daarom
Daarom zal
zal
de lezing v
van
boek voor
voor menigeen
menigeen
an dit boek
gevaarlijk zijn en
en verwarrend.
verwarrend.
Wannemakers
H. G. Wannemakers

LETTERKUNDE
LETTER KUNDE
Frieda
OOSTERLINCK, Het
Bet bittere
Frieda OOSTERLINCK,
kruid. --- ErasmusErasmus-genootschap,
genootschap,
Gent, 1951,
pp., Fr. 25.
1951, 30 pp.,
Het
is een
een vreugde
vreugde voor
voor geest
geest en
en
Het is
:gemoed
de experimenten
experimenten waarwaargemoed tussen de
op
dichters ons vaak
vaak bij
bij hun
hun eersteeersteop dichters
an te
ling
vergasten, een
een bundel
bundel a
aan
te
ling vergasten,
an ver-treffen
deze, getuigend
getuigend vvan
vertreffen als deze,
'worven
Deze verzen
verzen zijn
zijn een
een
worven zelfbezit. Deze
-vrucht
van vrouwelijke
vrouwelijke ingekeerdheid.
ingekeerdheid.
vrucht van
_Het
sterkst --- en
en ook
ook wel
wel op
op zijn
zijn
Het sterkst
best gekristalliseerd
gekristalliseerd -— komt
uit
komt dit uit

in het eerste
eerste deel,
deel, in
inVlaanderen
Vlaanderen ge-

schreven verzen
verzen uit
uit de
de jaren
schreven
jaren 1942-19421945. Zowel
Zowel naar
naar vorm
vorm als naar
1945.
naar ininhoud
bundel.
houd zijn
zijn zij
zij de
de rijkste vvan
an de bundel.
Sterker gesloten,
Sterker
gesloten, breder
breder van
van adem
adem
en van sonoriteit
sonoriteit dragen
dragen deze
deze gedichgedichten
apart een
een rijker
rijker synthese,
synthese, in
in
ten elk apart
,beelden
gedacbtenstrijd, waardoor
waardoor
beelden en gedachtenstrijd,
ze „klassieker",
"klassieker", meer beheerst en
en ook
ook
--- in
inde
de praegnante
praegnante zin --- poëtischer
po~tischer
an die
van het
klinken d
dan
dde van
het tweede
tweede deel.
deel.
Kongo neerneerDeze werden nadien in Kongo
geschreven.
speelse rijkdom
rijkdom van
van
geschreven. De
De speelse
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de ffantasie
stierf hier
hier af
af onder
onder een
een
de
antasie stierf
matte levensmoeheid,
levensmoeheid, die
toon en
en
matte
die toon
rhythme tot doffe,
doffe, korte
korte zinnen
zinnen terterrhythme
neerdrukt en
op het
het einde
einde der
der zelfzelfneerdrukt
en op
ontleding de
de troosteloosheid
troosteloosheid van
van eeneenontleding
zaamheid en eigen
eigen armoe
armoe vindt.
vindt. Het
Het
zaamheid
is de
de schrijfster
schrijfster niet
niet gelukt
geluktdeze
deze eeneenis
zaamheid te
doorbreken, eerst
eerst en
en
zaamheid
te doorbreken,
vooral omdat
omdat ze dieper
dieper reikt
reikt in
in de
de
vooral
mens ddan
de poëzie.
poëzie. Ruwer
Ruwer vvan
zegan zegan de
en eentoniger,
eentoniger, blijven
blijven ook
ook deze
deze
ging en
gedichten volwaardig,
volwaardig, zowel
zowel op
op zuizuigedichten
lyrisch gebied
gebied als op
op dat
dat vvan
de
an de
ver lyrisch
,belijdenis.
persoonlijke belijdenis.
,bundel die
die getuigt
getuigt van
van poëtipoëtiEen bundel
sche zelfcritiek
zelfcritiekkan
verdere kritiek
kritiek
sche
kan verdere
wel ontberen.
ontberen.
wel
Heireman
K. Heireman

Marc M.
M. BRAET,
BRAE'l" Achttien
Achttien stappen
stappen
Marc
de storm.
storm. Gedichten.
Gedichten. —
- De
De
in de
Nieuwe Tijd,
Tijd, Antwerpen,
Antwerpen, 1950,
1950,
Nieuwe
pp., Fr.
Fr. 35.
35.
41 pp.,
De oorlogspoëzie
oorlogspoëzie heeft ons tot
tot nog
nog
toe niet
niet veel
veel genietbare
genietbare verzen
verzen gegetoe
schonken. De
meeste harer
harer dichters
dichters
schonken.
De meeste
reden als geharnaste
geharnaste ridders
ridders potsierpotsierreden
lijk rond
rond op
op „Pegasides
"Pegasides pleyn",
pleyn", vol
vol
lijk
strijdlust
goede of
of minder
minder goede
goede
strijdlust en
en goede
idealen.
Slechts nu en dan,
dan, en na
na jaren,
jaren, als
als
een frontsoldaat de
de scherven
scherven van
vanzijn
zijn
leven
overschouwde, kregen
een
leven overschouwde,
kregen we
we een
"gedicht".
andere kamp,
kamp, dat
dat
„gedicht". Uit
Uit het andere
van het verzet,
verzet, kwam
kwam in
inVlaanderen,
Vlaanderen,
onder de oorlog
oorlog en
en in
in tegensteltegenstelzelfs onder
ling met
met Noord-Nederland,
Noord-Nederland, maar een
een
karige
karige poëtische oogst.
Deze ,bundel
uit de
de parparbundel is gegroeid uit
tisanenstrijd
de weinige,
weinige,
tisanenstrijd en
en is een van de
die
kennen, uit deze
deze kring,
kring, waar
waar
die we kennen,
het menselijke,
menselijke, de
diepe toon
toon der
der ererde diepe
varing en het
het persoonlijke
persoonlijke het
het hebben
hebben
gewonnen
het programmatische.
programmatische.
gewonnen van het
Op
de auteur
auteur waar
waar hij
hij
Op zijn
zijn best
best is de
uitspreekt zonder
zonder meer.
meer.
zichzelf
zichzelf uitspreekt
an
"Nacht",
gedicht aaan
„Nacht", "Meidag",
„Meidag",het
het gedicht
de nagedachtenis van Kamiel Top denagchtisvKmelTop
onttrekken
daardoor
aan
rdoor aan
onttrekken zich
zich juist
juist daa
het
onpoëtische en
en worden
worden spiegelspiegelhet onpoëtische
beelden
mens tout-court.
tout-court. Ook
Ook
beelden van
van de mens
sommige
strijdliederen klinken
klinken perpersommige strijdliederen
soonlijk,
in
soonlijk,andere
anderedragen
dragennog
nog iets
iets in
zich
de te
te oppervlakkige,
oppervlakkige, te gegezich van
van de
makkelijke
trom.
makkelijke cadans
cadans van pauk en trom.
K.
K. Heireman
Albert
LONGIE, Het
Het innerlijk
innerlijk
Albert DE LONGIE,
spreken
(Nieuwe Stemmen-uitStemmen-uitspreken (Nieuwe
gave
NieuweStemmen,
Stemmen,
gave nr
nr3).
3) .- Nieuwe
Brussel,
20.
Brussel, 1951,
1951, 32
32 pp.,
pp., Fr. 20.
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an deze
Het
Het grootste
grootste gedeelte
gedeelte vvan
deze
bundel
elegisch. Geliefde
Geliefde en
en kind
kind
'bundel is elegisch.
zijn
zijn er
er het
het voorwerp
voorwerp van
van·een
een weeweemoedige,
ingetogen en serene
serene herhermoedige, ingetogen
denking.
De auteur
denking. De
auteur weet
weet wel
wel een
een
gedicht
gedicht te
te bouwen
bouwen maar
maar blijft
blij:f;t nog
nog
haken
haken aan
aan 't't geijkte
geijkte epitheton
epitheton en
en het
het
dichterlijke
woord. Men
Men leze
b.v. de
dichterlijke woord.
lezeb.v.
de
twee eerste
eerste strophen
strophen van
van „Kent
"Kent gij
gij
den diepen
...""
diepen weemoed
weemoed ...
Het best
best geslaagd
geslaagd nog
nog vind
vind ik
ik die
die
Het
gedichten,
die tot
tot het
gedichten, die
het essentiële
essentiële en
en
dan
dan ook
ook tot
tot hun
hunmeest
meestexpressieve
expressieve
vorm
zoals het
vorm werden
werden herleid,
herleid, zoals
het gegedicht
dicht „Ik
"Ik ken
ken alleen
alleen dien
dienzegen."
zegen:."
Ontdaan
Ontdaan van de poëtische
poëtische regelmaat,
regelmaat,
klinkt dit
dit meer
meer persoonlijk
persoonlijk en
en ongeongedwongen
dwongen op,
op, als groeiden
groeiden er
er vorm
vorm en
en
inhoud
in eens te
inhoud in
te samen.
samen.
Een niet
nietonverdienstelijke
onverdienstelijke bundel,
bundel,
toch graag
graag een meer
meer perperwaarin we toch
soonlijke
soonlijke klank hadden
hadden gevonden,
gevonden, die
die
in staat
staat zou
zou zijn
zijn het
het woord
woord te
te ververnieuwen.
K. Heireman

Michel
VAN DER PLAS,
Michel VAN
PLAS, De
De Schelp.
Schelp.
A. M.
M. Stols,
Stols, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage,
-— A. A.
1951, 44 pp.,
1951,
pp., f1 2,50.
De prins
De
prins van
van onze
onze jonge,
jonge, kathokathoan der
lieke
lieke dichters,
dichters, Michel
Michel vvan
der Plas,
Plas,
heeft een
„De
een nieuwe
nieuwe gedichtenbundel
gedichtenbundel "De
Schelp" het
het licht doen
Schelp"
doen zien.
zien.
Ten dele
dele slechts laat
Ten
laat hij
hij ons
ons hierin
hierin
weten, dat
dat zijn
zijnjeugd-periode
jeugd-periodevoorbij
voorbij
is; dat
dat hij
hij nu
nu man
man geworden
geworden is en
en
is;
dat
dat hij
hij nu,
nu, zoals
zoals hij
hij in
in zijn
zijn titeltitelgedicht ons mededeelt
gedicht
mededeelt „in
"in zijn
zijn volle
volle
bestaan
besta an ligt".
dele, omdat
omdat de
de banden
Ten dele,
banden met het
jongelingschapnog
nog niet
niet geheel
jongelingschap
geheel ververbroken zijn;
zijn; omdat
omdat er
er nog
broken
nog teveel
teveel
verse herinneringen
zijn aan
verse
herinneringen zijn
aan jaren
jaren
„dat hij
hij zong
zong in de
"dat
de kring
kring der
der kamekameraden".
Deze nieuwe
Deze
nieuwe bundel
bundel bevat
bevat een
een
aantal gedichten,
aantal
gedichten, die
die onderling
onderling sterk
sterk
verschillen, die
die over
verschillen,
over het
het algemeen
algemeen
somber van
van toon
toon zijn
zijn en
en die ons duisomber
duidelijk laten
laten zien,
delijk
zien, hoe
hoe de
de metamormetamorphose van
van knaap
knaap tot
tot man
phose
man tot stand
stand
kwam.
Michel van
van der
der Plas
Michel
Plas bewijst
bewijst met
met
deze bundel
deze
bundel over
over een
een geraffineerde
geraffineerde
vers-techniek te beschikken.
vers-techniek
beschikken.
Echter doet
Echter
doet het
het Aafjes-achtige
Aafjes-achtige
„Cabinet des
des estampes"
estampes" vreemd
vreemd aan
a an
"Cabinet

in deze bundel en in "De verloofden" indezbul„Dvrofden"
I, 11
II en
I,
en III
m staan
staan té
téveel
veeloverdreven
overdreven
sentimentele regels.
sentimentele
regels.
De dichter
dichter van „Dance
en
"Dance for you"
you" en
De
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„Goingmy
my way",
way", die
die nogal
nogal eens
eens een
"Going
keertje overschat
overschat wordt,
wordt, heeft
heeft met
keertje
met
zijn bundel
bundel "De
„De Schelp"
Schelp" in
in ieder
ieder geval
zijn
getoond, dat
dat hij
getoond,
hij tot
tot bijzondere
bijzondere presprestaties in
in staat is.
taties
Pierre Bogaers Jr.
Pierre
Dr Jos J.
Dr
J. GIELEN,
GIELEN, Beatrijs.
BeatrijIJ. MiddelMiddeleeuwse Marialegende.
Met inleieeuwse
Marialegende. Met
inleiding en
en aantekeningen.
aantekeningen. -— Dekding
ker en
en van
van de
ker
de Vegt,
Vegt, NijmegenNijmegenUtrecht. 1951,
1951, 2e
2e druk,
Utrecht.
druk, 52
52 pp.,
pp.,
1,90.
ff 1,90.
Van de schoonste Marialegende
Van
Marialegende ononzer Nederlandse
zer
Nederlandse letterkunde,
letterkunde, in 1931
1931
met aantekeningen
aantekeningen en
en inleiding
met
inleiding van
Dr Gielen
uitgegeven, is
is th
ans een
Dr
Gielen uitgegeven,
thans
een
tweede druk
druk verschenen.
verschenen. De
De tekst is,
is,
tweede
behoudens een
een aantal
behoudens
aantal verbeteringen
verbeteringen
naar de
naar
de artikelen
artikelen van Dr
Dr Stracke,
Stracke,
die van „Alle
"Alle Tijden"
Tijden" (uitg.
(uitg. Wolters)
Wolters)..
In het voetspoor van Stracke meent
ook Gielen
dat het laatste
ook
Gielen dat
laatste gedeelte
gedeelte
(vers 865-1038)
865-1038) der legende het werk
werk
is van een
is
een latere
latere dichter.
dichter. De
De beste
beste
kenner onzer
kenner
onzer middeleeuwse
middeleeuwse letteren,
letteren,
Dr van
Dr
van Mierlo
Mierlo heeft
heeft hiertegen
hiertegen een
een
krachtig protest
protest laten
krachtig
laten horen.
horen. In de
de
zeer smaakvolle
smaakvolle uitgave
uitgave der
der Beatrijs
Beatrijs
(uitgeg. door
door „de
"deVlijt",
Vlijt", Antwerpen,
Antwerpen,
1947) heeft
heeftvan
van1Viierlo
Mierlo een
een afzonderafzonderlijk hoofdstuk
an de
lijk
hoofdstuk gewijd
gewijd aaan
de vraag:
vraag:
„Is het
"Is
het slot van „Beatrijs"
"Beatrijs" niet ooroorspronkelijk?"
Nadrukkelijk wijst hij
spronkelijk?" Nadrukkelijk
hij
hierin
hierin deze
deze opvatting
opvatting van
van de
de hand.
hand.
Terecht
betoogt v.
v. M.
Terecht betoogt
M. dat
dat vele
vele der
der
vroeger of
of later
lateraangebrachte
aangebrachte emenemendaties of
of „ontdekte"
"ontdekte" interpolaties
interpolatiese.d.
e.d.
steunen
op een al
steunen op
al te
tewankele
wankele basis.
basis.
De grootmeester
grootmeester onzer
onzer M.
M. E.-se
E.-se letletterkunde kunnen
kunnen we
we hier
hiervolledig
volledigbijbijvallen.
an afgezien,
vallen. --- Hierv
Hiervan
afgezien, is
is de
de uituitgave, door
door Gielen
GieIen bezorgd,
bezorgd, een
een zeer
zeer
goede. Korte,
Korte, heldere
heldere verklaringen
verklaringen en
en
aantekeningen staan aan
aan de
de voet
voetder
der
bladzijden
wat het lezen,
bladzijden wat
lezen, zeker
zekervoor
voor
oningewijden,
oningewijden, ten zeerste
zeerste vergemakvergemakkelijkt.
kelijkt. Gielens
Gielens „Algemene
"Algemenebeschoubeschouwingen", die de tekst
tekstvoorafgaan,
voorafgaan, bebevatten
an
vatten een
een zeer
zeer goede
goede ontleding
ontleding vvan
an een
het gedicht en getuigen van
een hoho-hetgdicnuv
ge
ge waardering.
waardering. Bizondere
Bizondere lof
lofverdient
verdient
ook
hethoofdstuk:
hoofdstuk:„Bewerkingen"
"Bewerkingen"
ook het
waarin
t
waarin Gielen,
Gielen, na
na vermelding
vermelding van
van he
het
gebruik
gebruik der
der legende
legende door
door Poirters,
Poirters,aan
aan
een
een kritische
kritische beschouwing
beschouwing onderonderwerpt
werpt de
de dramatiseringen
dramatiseringen der
der legenlegende
de door
door Herman
Herman Teirlinck,
Teirlinck, Felix
Felix RutRutten
ten en
enOverbeke,
Overbeke, waarvan
waarvan hij
hij de
de laatlaatste
stede
debeste
besteacht.
acht.Bouten's
Bouten'sbewerking
bewerking
wordt
wordt terecht,
terecht, wijl
wijl de
demeest
meestbekende,
bekende,
.

uitvoeriger
uitvoeriger besproken.
besproken. Met
Met alle waardering
dering voor
voor het
het schone
schone van
van Bouten's
gedicht,
bewerking met
gedicht, wordt
wordt deze
deze bewerking
opgave
redenen aIs
een mislukmislukopgave van
van redenen
als een
king
gewaarmerkt. Inderdaad,
Inderdaad, hoe
hoe
king gewaarmerkt.
schoon
moge
schoon Bouten's
Bouten's Beatrijs
Beatrijs ook
ook moge
zijn,
legende is hem
hem
zijn, het
het wezen
wezen der
der legende
geheel
(Vgl. Studiën,
Studiän, 1934.
1934.
geheel ontgaan.
ontgaan. (Vgl.
deel 131.
131. „Beatrijs").
"Beatrijs").
66e
66e Jrg.
Jrg. deel
Niet
minst om
om de
de gedegen
gedegen IninNiet het minst
leiding
de uitgave
uitgave van
van Dr
Dr Gielen
GleIen
leiding is
is de
ons
welkom.
ons zeer welkom.
Joh.
Joh. Heesterbeek
Gastmaal
H.
Gastmaal der
der Eeuwen.
Eeuwen. Nr
Nr 10.
10. Dr H.
van
BRUGMANS,
BRUGMANS,De
De Bévolte
Révolte van
het
Gemoed. Rousseau
Rousseau en
het
het Gemoed.
en het
Sentimentalisme.
69 pp.
pp.
Sentimentalisme.- -- 69
het hart
hart
Geen
Geen enkele
enkele wijsgeer
wijsgeer heeft het
van
zijn tijd
tijd zozeer
zozeer in
in beroering
beroering gegevan zijn
bracht
Jean Jacques
Jacques Rousseau
Rousseau
bracht als Jean
(1712-1778).
dit prachtige,
prachtige, van
van
(1712-1778) . In
In dit
grote
eruditie getuigende
getuigende boekje,
boekje,
grote eruditie
maakt de schrijver
schrijver het
het ons
ons begrijpebegrijpelijk,
Rousseau zijn
gelijk, dat
dat Rousseau
zijn tijd
tijd heeft gezien
en beoordeeld
beoordeeld van een
een psychopsychozien en
logisch
geheel andere
andere beschouwing
beschouwing
logisch geheel
uit dan tot dan
dan toe veelal
veelal geschiedde.
geschiedde.
In
een periode
periode vvan
onnatuur heeft
In een
an onnatuur

Rousseau
alles gezet
gezet om
om
Rousseaualles
alles op
op alles
terug
keren tot
tot het
het zuivere
zuivere gegeterug te keren
voelsleven en
de zelden
zelden falende
falende ininvoelsleven
en de
tuïtie
van een
een warm
warmkloppend
kloppend hart.
hart.
tuïtie van
Wij zijn
"in medias res"
res" w
wanWij
zijn direct
direct „in
an
neer hij ons het 'grote succes toont-nerhijosetgr uceston
van de
de roman
roman „La
"La Nouvelle Héloise:
Béloïse:
Ie livre
livre de
de la
la passion
passion et
et de
de la
lavertu",
vertu" ,
le
naar Engels
Engels voorbeeld
voorbeeld in
in brieven
brieven
naar
(1761).. Hij
Hij analyseert
analyseert de
de rorovervat (1761)
man, geeft
man,
geeft duidelijk
duidelijk de
de vele
vele tekorttekortkomingen aan,
aan, laat zien
zien waarin
waarin onze
onze
komingen
tijd die
die smaak
smaak van
van toen
toen onmogelijk
onmogelijk
tijd
meer zou
zou kunnen
,kunnen delen,
delen, maar
maar ook
ook
meer
de roman
roman zulk
zulk een
een geweldige
geweldige
waarom de
beroering en
en ontroering
ontroering teweegteweegberoering
bracht. De
De vele
vele digressies
digressies worden
\Vorden
bracht.
verklaard, de
critiek op
op de
de maatmaatverklaard,
de critiek
schappij, op
cultuur, op
op vele toetoeschappij,
op de
de cultuur,
standen. Het sterk
sterksprekende
sprekende sociale
sociale
standen.
element --- gelijk
gelijk men
men weet
weet gaat
gaat het
het
element
de kern
kern om
om de
de liefde
liefde vvan
een adeladelin de
an een
rijk meisje en
en haar
haar arme
arme gouvergouverlijk rijk
neur en
en dus
dus onder
onder meer
meer over
over standsstandsneur
verschil --- wordt
wordt in
in de
de tijd
tijd geplaatst
geplaatst
verschil
en dat
dat is
ishet
hetmeest
meestboeiende
boeiende uit
uit het
het
en
boekje.
boekje.
heeft de
de menmenDe Nouvelle
Nouvelle Héloise
Héloïse heeft
De
sen enorm
'enorm gepakt
gepakt omdat
omdat het
het zoveel
zoveel
sen
bevat
bevat van
van het
hetpraeromantisch
praeromantisch sentisentimentalisme, omdat
omdat temidden
temidden van
van de
de
mentalisme,
vaak kille
kille verwachtingen
verwachtingenvan
vande
deVerVervaak
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lichting hier
hier een
een echt,
echt, soms
somszwaar
zwaar
lichting
melancholisch levensgevoel
levensgevoel spreekt.
spreekt.
melancholisch
De „Kopjes"
"Kopjes" der
der verschillende
verschillendehoofdhoofdDe
stukken zijn
zijn zeer
zeer suggestief
suggestief en
en het
het
stukken
portret van
van Rousseau
Rousseau wordt
wordt er
erorigiorigiportret
neel, zonder
zonder cliché's
c1iché's in
ingetekend.
getekend.
neel,
W.Th.
W.
Th.
Kenneth ALLOT
ALLOT and
and Miriam
Miriam FARF ARKenneth
RIS. The
The Art
ArtofofGraham
GrahamGreen.
Green.
RIS.
- Hamish
Hamish Hamilton,
Hamilton, London
London
—
1951, 252
252 pp.,
pp., 15
15 sh.
sh.
1951,
Het rumoer
rumoer veroorzaakt
veroorzaakt door
doorGraGraHet
ham Greene's
Greene's The
The Heart
Reut of
of the
theMatMatham
(1948),, dat
dat ook
ook zijn
zijn vroeger
vroeger ververter (1948)
schenen The
The Power
Power and
and the
the Glory
Glory
schenen
(1944) opnieuw
opnieuw in
in de
de belangstelling
belangstelling
(1944)
plaatste, maakte
maaktedeze
dezeromanschrijver
romanschrijver
plaatste,
land op
op slag
slag bekend.
bekend. Zowel in
in
in ons land
Engeland als
ons eigen
eigen land
land wer
werEngeland
als in ons
den deze
deze romans
romans aanleiding
aanleiding tot een
een
den
vernieuwde controverse
controverse wat
een kakawat een
vernieuwde
roman al
al dan
dan niet
niet behoort
behoort te
te
tholieke roman
zijn. Wij
Wij zijn
zijn van
van mening,
mening, dat
dat The
The
zijn.
End of the
the Affair,
Affalr, zo
zo juist
juistverscheverscheEnd
nen (September
(September 1951),
de status
status
nen
1951), de
questionis van deze
deze controverse
controverse nog
nog
questionis
scherper zal
gevolg
scherper
zal doen
doen stellen.
stellen. Het gevolg
is geweest
geweest dat
dat het
hetdoor
doorGreene
Greene bebehandelde thema
handelde
thema zulk
zulk een
een aaandacht
andacht
ging opeisen
opeisen dat
als fictie
fictie werd
werd
dat wat als
geschreven
werd besproken
besproken als werwergeschreven werd
kelijkheid;
gepaard
kelijkheid; en
en hiermede
hiermede ging gepaard
dat over
over het algemeen
algemeen critici te
te weiweinig aandacht besteedden aan de techtechnische
kant van
van Greene's
Greene's rom
romans,
ans,
nische kant
hun
taal en
en compositie.
compositie. Veruit
Veruit de
de
hun taal
meeste
die het
het Engels
Engelsbehoorbehoormeeste lezers die
lijk
beheersen zullen
de invloed
invloed ononlijk beheersen
zullen de
dergaan hebben
prohebben van
van dit
dit krachtige proza,
met zijn
zijn enorme
enorme suggestiviteit,
suggestiviteit,
za, met
zijn
zijn rijkdom
rijkdom aan sprekende beelden en
daarbij,
juister daardoorheen,
daardoorheen, zijn
zijn
daarbij, of
of juister
poëtische
velen zich
zich
poëtische ondertoon.
ondertoon. Of
Of velen
realiseren
zorg dergelijk
dergelijk
realiseren met
met welke zorg
proza
geproza werd
werd geschreven
geschreven en
en welke geraffineerde
de dag
dag
raffineerde vaardigheid
vaardigheid aan de
treedt
de bouw
bouw v
van
deze romans,
romans,
an deze
treedt in
in de
is
andere vraag.
hier te bebeis een andere
vraag. Het
Het hier
spreken
tekort
spreken boek vult
vult een dergelijk tekort
aait
en geeft
geeft enig
enig inzicht
inzicht in
in de
de kunkunaai en
stige
wijze waarop
waarop Greene
Greene zijn
zijn taal
taal
stige wijze
hanteert.
van
dit boek
boek is
is
an dit
hanteert.De
De winst
winst v
dat
dat Greene's
Greene's proza
proza de
de lezer
lezer meer
meer zal
aanspreken
wat hem
hem
aansprekenenendat
dat veel
veel wat
vroeger
vroeger ontging,
ontging, nu
nu voor
voor hem
hem staat
als
onderdeel dat mede
mede schoonheid
schoonheid
als onderdeel
geeft
het geheel.
geheel.
geeft aan
aan het
Toch
Toch houdt
houdt ook
ook deze
deze -— eerste
eerste en
uit
uit de
de aard
aard der
derzaak
zaakvoorlopige
voorlopige- -- studie
voornamelijk bezig
die zich
zich voornamelijk
bezig met
met het
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ans
thema
thema door
door Greene
Greene in
in zijn
zijn rom
romans
andeld. Hieren
en 'entertainments'
'entertalnments' beh
behandeld.
Hiertoe
toe worden
worden zijn
zijn boeken
boeken —
- inclusief
inclusief
zijn
zijn reisverhalen
reisverhalen --•
---< verdeeld
verdeeld in
in vier
vier
groepen,
groepen, respectievelijk
respectievelijk getypeerd
getypeerd
als
als The
The Divided
Divided Mind,
Mind, The
The Fallen
Fallen
World
World II en
en II
II (tot
(totdeze
dezederde
derdegroep
groep
behoort
behoort Brighton Rock,
Rock, algemeen
algemeen en
en
terecht
terecht o.i.
o.i. beschouwd
beschouwd als
als een
eenvoorlovoorloan
per
per van
van de
deberoemde
beroemde romans
romans vvan
.groep vier), en The Universe of Pity,groepvi),nThUrseofPity,
waartoe
waartoe dan
dan behoren
behoren The
The Power
Power and
and
the
the Glory
Glory en The
The Heart
Reut of
of the
the MatMatter. Het
Het geheel
geheelwordt
wordtvoorafgegaan
voorafgegaan
door
door een
een inleiding
inleiding getiteld:
getiteld: The
The TerTeran deze
ror of
of Life.
Life. De
De opsomming
opsomming vvan
deze
titels der
der groepen
groepen en
ender
dercorresponcorresponderende
derende hoofdstukken
hoofdstukken maakt
maakt duideduidelijk
lijk hoe
hoe zeer
zeer het
het thema
thema de
debelangbelangan de
stelling heeft vvan
de twee
twee critici;
critici; tetevens
vens ligt
ligt er
er ininopgesloten
opgesloten dat
dat zij
zij
Greene's
boeken wel
wel zeer
Greene's boeken
zeer sterk
sterk bebean diens
schouwen
als de neerslag
schouwen als
neerslag vvan
diens
houding
houding tegenover het
het leven,
leven, natuurnatuurlijk en bovennatuurlijk.
bovennatuurlijk. Dat aldus het
het
biografisch
biografisch element sterk
sterk naar
naar voren
voren
werd
werd geschoven
geschoven was
wasonvermijdelijk.
onvermijdelijk.
Vaak
Vaak geschiedt
geschiedt dit
dit op
op overtuigende
overtuigende
an de
wijze,
en wel
wijze, en
wel aaan
de hand
hand van
van wat
wat
Greene op
op het gebied
Greene
gebied van
van non-fictie
non-fictie
heeft geschreven
heeft
geschreven (reis-ervaringen,
(reis-ervaringen,
recensies, essays
essays e.d.)
recensies,
e.d.) maar
maar helaas
helaas
blijft het
het al
blijft
al te
te vaak
vaakbij
bijsuggesties
suggesties
die uiterst
die
uiterst moeilijk
moeilijkverificeerbaar
verificeerbaar
zijn. Wat
zijn.
Wat hiervan
hiervan echter
eçhter zij,
zij, deze
deze
vorm van
van critiek
vorm
critiek brengt
brengt een
een groot
groot
ans wornadeel met zich
zich mee
mee:: de rom
romans
den zo overwegend
den
overwegend gezien
gezien tegen
tegen de
de
achtergrond van
van Greene's
eigen erachtergrond
Greene's eigen
ervaring en
en eigen
varing
eigen opinies
opinies dat de
de lezer
lezer
de bomen
vaak door
door de
bomen het bos niet kan
kan
zien en niet meer
zien
meer weet of
of hij
hij bezig
bezig is
is
an Greene's lemet een reconstructie vvan
an referenties
ven naar
ven
naar aanleiding
aanleiding v
van
referenties
in diens romans
in
romans of
of met
met een
eenbeoordebeoordeling van zijn
ling
zijn romans
romans met referenties
referenties
naar zijn
naar
zijn leven.
leven.
Als geheel maakt dit boek
Als
boek dan ook
sterk de indruk van voorlopig
sterk
voorlopig te
te zijn.
zijn.
We kunnen
kunnen het
het gevoelen
gevoelen niet van ons
We
ons
andere maafzetten dat op
de een of andere
afzetten
op de
anschrijver aan
nier Greene
als rom
nier
Greene als
romanschrijver
de critici
critici toch
toch ontschoten
ontschoten is.
is. Een stede
stevige greep op
vige
op de
de schrijver
schrijver hebben
hebben ze
boek niet
niet
niet; hij
hij komt
komt althans
alth ans in dit boek
niet;
tot uiting;
uiting; een zekere
tot
zekere weifeling wijst
wijst
er op
op dat
dat ze faalden
er
faalden in het
het synthetisynthetiseren. Gedeeltelijk
Gedeeltelijkisis zulks
seren.
zulks zonder
zonder
twijfelte
te wijten
wijten aan
aan het
het feit
twijfel
feit dat
dat
Greene's ontwikkeling
ontwikkelingniet
niet af is:
Greene's
is:
maar behalve dat de critici ondermarbehlvdatecri onder
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deze h
handicap
is waarschijnwaarschijnandicap werkten is
lijk
diepere oorzaak
oorzaak van het
het niet
niet
lijk een diepere
geheel bevredigende
bevredigende vvan
toch zeer
zeer
an dit toch
interessante boek,
boek, het
het feit
feit dat
datGreene
Greene
als
artist te
te groot
groot is
is om
om netjes
netjes gegeals artist
analyseerd
worden en als
als christen
christen
analyseerd te worden
en rom
romanschrijver
te reduceren
reduceren
anschrijver niet
niet te
is tot een
een aaantal
thema's. Zijn
Zijn laatst
laatst
antal thema's.
verschenen rom
roman,
die natuurlijk
natuurlijk in
in
verschenen
an , die
dit boek niet
niet ter
ter sprake
sprake komt,
komt, is hiervan
weer een
een nieuwe
nieuwe bevestiging.
bevestiging.
v
an weer
Dr.
Dr. W. Peters.
Peters.
HORATIUS, Satiren en brieven, vert.
HORATIUS,
L. Elaut
Elaut (Helios-Reeks)
(Helios-Reeks).. —
van L.
De Brouwer,
Brouwer, BruggeBruggeDesclée
Desclée De
Amsterdam, 1951,
pp., ing.
ing.
Amsterdam,
1951, 146
146 pp.,
Fr.
32, geb.
geb. Fr.
Fr. 45.
45.
Fr. 32,
Met dit
dit tweede
tweede deeltje
deeltje heeft
heeft de
de
Met
heer
Elaut onze
onze literatuur
literatuur met
met een
een
heer Elaut
Horatius' vertaling
vertalingverrijkt.
verrijkt.
volledige Horatius'
Hierin
dan ook
ook de
de grote
grote ververHierin ligt
ligt dan
dienste
uitgave. In
In die
die briebriedienste van deze uitgave.
en satiren
satiren maakt
maakt de
de aandachtige
aandachtige
ven en
lezer kennis
kennis met
leven vvan
het
lezer
met het leven
an het
keizerlijke Rome onder Caesar Augustus. Al wie
wie bel
belang
stelt in
in de
de RoRotus.
ang stelt
meinse
kultuur zal met
met genoegen
genoegen die
die
meinse kultuur
bladzijden
De
bladzijdenlezen
lezenen
en herlezen.
herlezen..-- De
vertaling
in proza.
proza. In
In haar
haar geheel
geheel
vertaling is in
genomen
zij vloeiend
vloeiend en geeft
geeft zij
zij
genomen is
is zij
de gedachte
gedachte vvan
de dichter
dichter goed
goed
de
an de
De vertaling
vertaling is echter
echter niet
niet
weer. De
weer.
overal getrouw.
getrouw. Woorden
Woorden uit de
de LaLaoveral
tijnse
zijn hier
hier en
en daar
daar wegwegtijnse tekst
tekst zijn
gelaten,
in de
de
gelaten, elders
elders worden
worden er
er in
vertaling woorden
woorden bijgevoegd.
bijgevoegd. Het
Het
vertaling

rhythme
en de
de gemoedsgemoedsrhythme van
van de
de zin en
beweging van de auteur
auteur zijn
zijn evenmin
evenmin
in het Nederlands
Nederlands te
te achterhalen.
achterhalen. De
De
vertaler heeft de
de mogelijkheden
mogelijkheden van
van
vertaler
de
Nederlandse constructie
constructie niet volvolde Nederlandse
rhythme dat
doende
doende uitgebuit
uitgebuit om
om het rhythme
het Latijn
Latijn reeds
reeds in
in de
de woordwoordmen in het
schikking voelt,
zijn tekst weer
weer te
te
voelt, in zijn
geven.
- Toch zijn
zijn wij
wij de heer
heer Elaut
Elaut
geven. —
om
deze uitgave
uitgave dankbaar.
dankbaar. Zij
Zij k
kan
om deze
an
ons het oorspronkelijke meer doenonshetrpklijmdoen
apprecii!renen
aldus dichter
dichter bij
bij
appreciëren en ons aldus
Horatiusbrengen.
Horatius
brengen.
A. Vanderbunder
Vanderbunder
HOMERUS, De
Ilias, bewerkt
bewerkt naar
naar
HOMERUS,
De Bias,
de
van C.
C. Vosmaer.
Vosmaer. 2e
2e
de vertaling van
uitg.
(Helios-Reeks). —
- Desclée
Desclée
uitg. (Helios-Reeks).
De Brouwer, Brugge-Amsterdam,
Brugge-Amsterdam,
1950,
Fr. 32,
32, geb.
geb.
1950, 128
128 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
45.
Fr. 45.
In deze uitgave
uitgave werd
werd ongeveer
ongeveer een
een
derde
Vosmaers vertaling
vertaling overoverderde van Vosmaers
genomen.
doen uit
uit een
een
genomen. Een
Een keuze
keuze doen
meesterwerk is steeds
steeds een
eenmoeilijke
moeilijke
meesterwerk
en
ondankbare taak.
lezer vindt
vindt
en ondankbare
taak. De
De lezer
hier
echter de
de mooiste
mooiste bladzijden
'bladzijden zo
zo
hier echter
bijeengebracht dat
zij een
een goed
goed overoverbijeengebracht
dat zij
het gehele
gehele epos
epos geven,
geven, zonzonzicht van het
der
de vele herhalingen
herhalingen en met wegwegder de
lating van
van sommige
sommige episodes
episodes die
die voor
voor
het gevoel v
van
overan de moderne lezer overbodig lijken.
lijken. —
- Een
Een sobere
sobere inleiding
inleiding
bodig
en een verklarende
verklarende namenlijst
namenlijst vergevergebegrijpen en genieten
genieten
makkelijken het begrijpen
v an dit
van
dit werk.
werk.
A. Vandenbunder

KUNST
KUN
ST
Dr F. MOENS,
JamesEnsor
Ensorretrospectieve.
retrospectieve. 16
16 JuniJuniDr
MOENS,De
Degothische
gothischedoksalen
doksalen James
in
Belgiij (Maerlantbi:bliotheek,
15 Aug. 1951.
1951. Koninklijk Museum
in België
(Maerlantbibliotheek,
De Sikkel,
Sikkel,Antwerpen,
Antwerpen,
22). . -— De
22)
voor
Schone Kunsten,
Kunsten, AntwerAntwervoor Schone
1950,
afb., ing. Fr.
Fr. 95,
95,
1950, 48
48 pp.,
pp., 25
25 afb.,
pen.
- De
De Nederlandse
Nederlandse BoekBoekpen. —
120.
handel,
Antwerpen, 1951, 56
56 pp.,
pp.,
geb.
geb. Fr. 120.
handel, Antwerpen,
buitentekstpl., Fr. 85.
85.
95
95 buitentekstpl.,
De
lezer vindt
vindt hier
hier een
een studie
studie die
die
De lezer
alles
vroeger
alles wat
watover
overdit
ditonderwerp
onderwerp
vroeger Deze
Deze catalogus
catalogusvan
v de
de James
James EnEnan
verschenen
verschenenis,is,verzamelt
verzameltenenaanvult.
aanvult. sor
sor retrospectieve
retrospectieve 1951
1951 bevat
bevat een
een
Vooraf
Vooraf geeft
geeft de
de schrijver
schrijverde
debepaling,
bepaling, merkwaardige
merkwaardige inleiding
inleiding vvan
de hand
hand
an de
de naam
de
naam en
en de
de naamafleiding.
naamafleiding,Hierop
Hierop vvan
Walther Vanbeeselaere.
Vanbeeselaere. De AntAntan Walther
ontwikkeling werpse
volgt een schets van de
de ontwikkeling
werpsehoofdconservator
hoofdconservator situeert
situeert de
de
van het doksaal
doksaal in het algemeen.
algemeen. In
van
In kunstenaar
Europese
kunstenaarinindede
Europeseschilderschilderdetail worden
worden ddan
de nog
nog bestaande
bestaande kunst
an de
kunstvan
vandedevorige
vorigeeeuw
eeuwen
tracht
en tracht
gothische doksalen
doksalen in
in België
BelgiË!beschrebeschre- hierin
hierinzeer
zeer
objectiefdedeondergane
ondergane
objectief
ven,
gevolgd door
door een catalogus
catalogus van invloeden
ven, gevolgd
invloedenenendedeeigen
eigen
persoonlijke
persoonlijke
de verdwenen
verdwenen gothische
gothische doksalen
doksalen en
en
bijdrage van
te
bijdrage
van James
James Ensor
Ensor uit
uit te
men er van
van weet.
weet. Geheel
Geheel de
de uituitwat men
wegen. De
De criticus
criticus beschikt
beschikt hiertoe
hiertoe
wegen.
eenzetting
isvooral
vooralbeschrijvend.
beschrijvend. Een
Een
eenzetting is
over
een allerbelangrijkst
allerbelangrijkst gegeven,
gegeven,
over een
exhaustieve
exhaustieve bibliographie
bibliographiesluit
sluitdeze
deze dat
voorhanden
dat pas
pasdedelaatste
laatstetijd
tijd
voorhanden
hoogstaande wetenschappelijke
wetenschappelijke stustu- was:
hoogstaande
was:
schetsboekenvan
vande
dekunstekunstede de
schetsboeken
die.
A. Vandeoounder
die. A. Vandenbunder
naar, zorgvuldig
tot diens
dood
naar, zorgvuldig
tot diens
doodtoe
toe
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verborgen gehouden.
gehouden.Het
Het palet,
verborgen
palet, de
de
tonaliteit, de
de ,geest,
geest, en
tonaliteit,
en de
de evolutie
evolutie in
in
dit alles,
alles, worden
worden in
inenkele
enkelebladzijden
bladzijden
sober maar
maar raak
raak geschetst.
geschetst. Wat het
sober
het
meest in
in deze
treft is de
meest
deze studie
studie treft
de wewetenschappelijke objectiviteit
objectiviteit tegelijk
tenschappelijke
tegelijk
met de oprechte
oprechte bewondering
bewondering voor
voor de
de
nationale kunstenaar.
De reproductie
reproductie van de buitentekstbuitentekstplaten is minder
platen
minder goed
goed geslaagd.
geslaagd. Dit
Dit
gedeelte van de
gedeelte
de catalogus is
is een
een mismislukking, behalve
behalve dan de doeken in de
lukking,
de
hoge toonladder
en de
hoge
toonladder en
de werken
werken met
met
scherpe contouren
scherpe
contouren als De
De zonderlinge
zonderlinge
musici en De
musici
De rechtvaardige
rechtvaardige rechters.
rechters.
A. Vandenbunder
Robert GUIETTE,
Robert
GUIETTE, René
Renê Guiette
Guiette
(Monographieën over
over Belgische
(Monographieën
Belgische
Kunst) .--- De
Kunst).
De Sikkel,
Sikkel, AntwerAntwerpen,
1951, 16
pp., 24
24 platen
platen en
en
pen, 1951,
16 pp.,
11 gekl.
gekl. pl.,
pl., Fr.
Fr. 60.
60.
De
,broer van
van de
de schilder,
schilder, Robert
Robert
De broer
Guiette, hoogleraar
hoogleraar in
in de
Guiette,
de Franse letletterkunde a
an de
an
terkunde
aan
de universiteit
universiteit v
van
an deze
Gent, bespreekt het werk van
deze Gent,bsprkhwv
Antwerpse kunstenaar.
kunstenaar.Het
Het is geen
geen
Antwel'lpse
beschrijven v
an ieder
beschrijven
van
ieder doek
doek afzonderafzonderlijk maar een uittekenen
an een zeer
lijk
uittekenen vvan
persoonlijke ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang doorpersoonlijke
doorheen de verschillende
verschillende heersende
heersende strostromingen, die
die deze
mingen,
deze kunstenaar
kunstenaar wel
wel
geraakt hebben,
geraakt
hebben, doch
doch innerlijk
innerlijk vrij
vrij
an
lieten. Het grote
lieten.
grote proces
proces verloopt
verloopt vvan
de uiterlijke schijn naar het echtdeuitrljkschnaet
picturale,
van de
picturale, van
de tekening,
tekening, langs
langs de
de
arabesk en
en de
arabesk
de compositie,
compositie, naar
naar de
de
kleur.
Van een doek
Van
doek waar
waar de
de kleur
kleur vorm
vorm
en inhoud
en
inhoud is
is geworden,
geworden, kan
kan een
een
zwart-wit
zwart-wit reproductie
reproductie niets
niets anders
anders
d
an het
dan
het werk
werk verraden.
verraden. De
De vier
vier en
en
twintig
twintig illustraties
illustraties verliezen
verliezen aldus
aldus
veel
an hun
veel v
van
hun betekenis.
betekenis. De
Dequadriquadrichromie "la
„la Rascasse"
die de
chromie
Rascasse" die
de tekst
tekst
inleidt,
inleidt, vergoedt
vergoedt zoveel
zoveel mogelijk
mogelijk dit
dit
tekort.
Vandeilibunder
A. Vandenbunder
Dr J.
J. HELBIG
HELBIG en R.
R. VAN
VAN STEENSTEENBERGHE
BERGHE DE
DE DOURMONT,
DOURMONT, De
De
glasschilderkunst
in België.
glasschilderkunst in
Belgiä. ReRepertorium en
en documenten,
documenten, I.I.
U. —
De Sikkel,
Sikkel, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951, 108
108
pp.,
buitentekstplaten, ing.
ing.
pp., 75
75 buitentekstplaten,
Fr. 320,
320, geb.
geb. Fr.
Fr. 380.
380.
Dit tweede
tweede deel
deelvan
vanRepertorium
Repertorium
en Documenten
Documenten vervolledigt
vervolled1gt de
de algealgemene
v an wat
mene inventaris
inventaris 'van
wat wij
wij in
in ons
ons
land a
an schatten
aan
schatten hebben
hebben op het gege-
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bied
van de
de glasschilderkunst.
glasschilderkunst. De
De
bied van
evolutie
kunst werd
werd in het
het
evolutie van
van deze
deze kunst
eerste
deel geschetst.
geschetst. Bij
Bij wijze
wijze van
van
eerste deel
inleiding
de auteur
auteur hier
hier enkele
enkele
inleiding geeft
geeft de
aantekeningen:
en overbrenoveI1brenaantekeningen: Vervoer en
gen
van glasramen,
.glasramen, het
het Verstellen,
Verstellen,
gen van
Ondertekening
eigenlijke inOndertekening enz.
enz. De
De eigenlijke
houd
de publicatie
publicatie behelst
behelst Het
Het
houd van
van de
Register
der Glasramen
Glasramen (vanaf
(vanafn®
n'
Register der
2115
n° 2752)
2752) en
en een
een twee
twee honhon2115 tot
tot no
derdtal
fotograderdtal Afbeeldingen
Afbeeldingen die
die de fotografische
documentatie van
aanfische documentatie
van deel
deel II aanvullen.
Daarbij komen
komen nog
nog enkele
enkele
vullen. Daarbij
zeer
belangrijke indices:
indices: Index
Index der
der
zeer belangrijke
glasramen,
index der
der iconografische
iconografische
glasramen, index
onderwerpen,
technische
onderwerpen, naamlijsten,
naamlijsten, technische
terminologie.
,van het
het
terminologie. In
In de
de volle
volle zin van
woord: een
een standaardwerk,
standaardwerk, dat
dat onze
onze
nationale
geschiedvorsing eer
aannationale geschiedvorsing
eer aandoet.
dan ook
ook het
het driedriedoet. Mocht
Mocht het
het dan
voudig
het
voudig milieu
milieu 'bereiken
bereiken tot
tot welk het
zich
richt, wens
wens door
door de
de samenstelsamenstelzich richt,
lers
zelf geuit:
geuit: „Moge
"Moge de
dedocumendocumenlers zelf
tatie
in deze
deze twee
tweeboekdelen
boekdelen verzaverzatatie in
meld, ieder zijn taak helpen
helpen vervullen,
vervullen,
bewaarders vvan
onze oude
oude
zowel
zowel de bewaarders
an onze
kunstschatten, als de
de archeologen
archeologen die
die
ze bestuderen
bestuderen en
talentvolle glaglaen de talentvolle
zeniers die zorgen
zorgen voor
voor nieuwe
nieuwe meesmeesterwerken."
(p. 6)
6)..
terwerken." (p.
A. Vandenbunder
Komeel
GOOSSENS. Mechelen,
Mechelen, de
de
Korneel GOOSSENS,
heerlijke.
Wiek-op, Brugge,
Brugge,
heerlijke. --- Wiek-op,
1951,
gecart. Fr.
Fr. 50.
50.
1951, 60
60 pp.,
pp., 33
33 ill., getart.
Een dertigtal karakteristieke
karakteristieke stadsstadsgezichten,
door Lode
Lode van
gezichten, opgenomen door
Zeir,
de geheel
geheel
Zeir, brengen
brengen den
den lezer
lezer in de
eigene sfeer
sfeer van
van die
die„oude
"oude vrouwe
vrouwe
eigene
van Brabantsen
Brabantsen huize".
huize". Korneel
Korneel
van
Goossens schreef
schreef hiervoor
hiervoor een
een bonbonGoossens
waarin hij
hij doorheen
doorheen de
de
inleiding waarin
dige inleiding
hoofdgebeurtenissen van
sociale
hoofdgebeurtenissen
van de sociale
geschiedenis het
het eigen
eigen
en de politieke geschiedenis
karakter van
stad zoekt
zoekt te
te
karakter
van deze
deze stad
schetsen. „Mechelen
"Mechelen is een
een heerlijke
heerlijke
schetsen.
stad
voor allen,
allen, die
die haar
haar distinctie
distinctie
stad voor
aanvoelen. Mechelen
Mechelen is
is oprecht
oprecht en
en
aanvoelen.
bescheiden."
bescheiden. "
Voor den
- het
het werkje
werkje ververVoor
den toerist —
scheen ook
Frans, het
het Engels
Engels
scheen
ook in het Frans,
Duits —
- evenals
evenals voor
voor de
de MeMeen het Duits
zelf:: een aangename
aangename aantrekaantrekchelaar zelf
kelijke gids.
gids.
. A. Vandenbunder
Alexej
Alexej A. HACKEL,
HACKEL, Ikonen. Zeugen
Zeugen

Kunst und FriimFrömostkirchlicher Kunst
- Verlag
Verlag Herder,
Herder, FreiFreimigkeit. —
burg, 1951,
1951, 40
40 pp.,
pp., 16
16 gekl.
gekl. buibuiburg,
geb. DM.
DM. 5.80.
5.80.
tentekstplaten, geb.
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Geen directer en weldadiger contact voor ons, Westerse Katholieken,
met onze broeders uit het Oosten,
dan het vroom bekijken en inleven
van deze 16 Ikonen. Alexej A. Hackel
bereidt er ons op voor. In enkele
bladzijden geeft hij de geschiedenis
en de betekenis van de Ikone voor
de gelovigen der Oosterse Kerk. „Das
heilige Bild vermittelt die mystische
Schau des Gttlichen". Daa rn a bespreekt hij iedere Ikone afzonderlijk
en maakt ons aldus vertrouwd met

het geheel eigene van een spiritualiteit en Theologie.
De Ikone bestaat niet buiten de
kleuren. Deze hebben een religieusmystische betekenis. De reproductie
in kleurendruk is dan ook zonder
meer noodzakelijk. Jammer echter
dat die weergave niet altijd scherp
genoeg is, zodat noodzakelijke gegevens tot het begrijpen van de Ikone,
hier en daar verdwijnen. (Zo b.v. de
berg in de Heilige Drieëenheid van
Andrei Rubljow.)
A. Vandenbunder

GE SCUMDENIS
Prof. Dr Gustav SCHNuRER. De
Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok. -- N. V.
Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, 1951, 707 pp., f 8,90.
Men heeft de historici wel eens ingedeeld in twee groepen. Tot de eerste groep behoren zij, die het verleden
beschrijven v an uit hun verworven
kennis; hun beschouwingen blijven
vaak abstract en dor. De historici
v an de tweede groep zijn „er zelf bij
geweest"; hun verhaal is doorleefde
werkelijkheid. Tot deze tweede groep
behoort ongetwijfeld Gustav Schniirer. Hij geeft een evocatie van het
verleden, die ons de feiten van de
lang voorbije eeuwen doet beleven
als actueel, en voor de moderne mens
v an het uiterste bel an g.
G. Schniirer schrijft boeiend, concreet, in een sobere heldere stijl en
pakkende verhaaltr an t. In dit boek
geeft hij een rijk gedocumenteerd
synthetisch overzicht over de periode
van de barok, en eert daarmee op
voortreffelijke wijze dit tijdperk, waarin het zoeken naar een majestueuze
eenheid in denken en doen een nobel
ideaal was, dat helaas l ang niet altijd is verwezenlijkt. Op scherpzinnige, sympathieke wijze tekent Schniirer ons het edele idealisme van de
barok, dat als een gl anzende, maar
broze draad die zo vaak vóórtijdig
afbreekt, door deze periode heenloopt. Hij weet zijn boeiend geschiedkundig verhaal tot een dramatisch
hoogtepunt op te voeren, waardoor
wij ook de tragische ontgoocheling die
volgt, en welke Schntirer noemt: „de
uitholling der barokbeschaving", bijna als een reële pijn ondergaan.
Het is een goede gedachte geweest

om dit Duitse boek ook in het Neder-.

lands te vertalen, w ant ofschoon de
vakm an dit boek ongetwijfeld kan lezen in de oorspronkelijke taal, brengt
de vertaling het in een grotere lezerskring. Bovendien heeft deze Nederlandse vertaling de uitstekende verdienste, dat de bronnen- en literatuuropgave is bijgewerkt tot op onze
tijd. Hier zijn ook meerdere belangrijke werken uit het Nederl andse
taalgebied aan toegevoegd.
Dit boek is geen lichte, oppervlakkige, lectuur, maar de ernstige lezer
zal het toch gaarne lezen, w an t het
werpt over zovele actuele problemen
niet zelden een nieuw en verrassend
licht.
Het werk is eenvoudig, maar
smaakvol uitgegeven. Zo is het voor
iedere boekenliefhebber een kostbaar
bezit, en voor de minnaar v an de cultuurgeschiedenis een rijke bron van
geestelijke vreugde.
C. de Groot
Dr Honorius MOONEN O.E.S.A.,

Pelgrimsto cht der Christenheid.
— L. C. G. Malmberg, Den
Bosch, 1951, X -I- 404 pp., ing.
f 9,75.
Deze kroniek van de Civitas Dei
in terris, met al haar menselijke
spanningen, idealen en tekortkomingen, is een keurig verzorgd en geillustreerd werk geworden. Het is
echter niet geheel duidelijk of dit
boek bestemd is voor leerlingen van
middelbare scholen, d an wel meer de
vorm v an een leesboek heeft nagestreefd. Voor een schoolboek althans
mist het m.i. toch wel te veel het
overzichtelijke v an de indeling, de
beknoptheid en het praegnante van
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een
synthetische samenvatting.
samenvatting. JmImeen synthetische
mers,
ondanks de
de zeer
zeeruitgebreide
uitgebreide
mers, ondanks
stof
die hier
hier in
in een
een goede
goede 400
400 blz.
blz.
stof die
behandeld
de vorm
vorm die
die aan
aan
behandeld wordt,
wordt, is
is de
de
materie gegeven
wat vlak
vlak
de materie
gegeven is,
is, wel wat
en té vertellend.
vertellend. Hier
Hier en
en daar
daar echter
echter
is de
de schr.
schr. weer
weerbijzonder
bijzonder goed
goed gegeslaagd. Mogen
Mogen eveneens,
eveneens, bij
bij een
een eveneventuele tweede druk (die
(die wij
wij den
den Schr.
Schr.
tuele
van harte
harte toewensen),
toewensen), de
de proporties
proporties
van
tussen de
de verschillende
verschillende tijdperken
tijdperken
tussen
beter
in acht
acht genomen
genomen worden:
worden: de
de
beter in
laatste
drie eeuwen
eeuwen lijken
lijken ons
ons wel
wel
laatste drie
te zeer
zeermisdeeld.
misdeeld.
wat te
J. Rupert
Rupert
Prof. Dr
Dr G.
G. CASTELLA, Geschiedenis
Geschiedenis
van
de Pausen,
Pausen, vert.
vert. door
door Piet
Piet
van de
van Veen
Veen —
- Romen
Romen && Zonen,
Zonen,
Roermond, Maaseik,
20
Roermond,
Maaseik, 1951,
1951, In 20
afl. Per
Per ail.
afl. fi2,75.
2,75.
De
vertaler geeft
geeft meer
meer en
en meer
meer
De vertaler
blijk
de geschiedenis
geschiedenis incompetent
incompetent
blijk in de
te zijn.
zijn. Om
Om niet te
te spreken
spreken van
van „de
"de
kleine Wallachije"
Wfallachije" (blz.
(blz. 297)
297),, worworkleine
den
pausen en
en koningen
koningen meermalen
meermalen
den pausen
verward
(blz. 296,
296, 305,
305, 311)
311).. De achachverward (blz.
vertegenwoordigingen
tereenvolgende vertegenwoordigingen
de Franse Revolutie
Revolutie:: Constituante,
Constituante,
in de
Législative en
en Conventie
Conventie worden
worden zonzonder onderscheid
der
onderscheid „Wetgevende
"Wetgevende VergaVergadering" genoemd.
vertaling vvan
an
dering"
genoemd. De
De vertaling
het beroemde woord: "Sint ut sunthetbromdw:„Sintus
aut non
aut
non sint",
sint", luidend: „ze
"ze mogen
mogen
zijn
zoals zij
'zij zijn
zijn of
of ze
ze mogen
mogen niet
niet
zijn zoals
zijn",
door een
een beginnend
beginnend gymgymzijn", zou
zou door
nasiast geleverd
geleverd kunnen
kunnen zijn.
zijn.
De schrijver
schrijver zelf
vloeit niet
niet over
over
De
zelf vloeit
van waardering voor de Societeit.
Societeit. Hij
Hij
zegt: „De
"De pausen
pausen wisten
wisten wel,
wel, dat
dat een
een
hervorming
der Orde
Orde nodig
nodig was gehervorming der
geworden",
hetgeen lijnrecht
tegenworden", hetgeen
lijnrecht in tegenspraak
met het
hethierboven
hierboven aangeaangespraak is met
haalde woord
woord van paus
paus Clemens
Clemens XIII.
XIII.
Hij betreurt
dat Benedictus
Benedictus XIV
XIV
Hij
betreurt het,
het, dat
te vroeg
vroeg gestorven
gestorven is. Had
Had hij
hij llanger
anger
geleefd, dan
dan „had
"had hij
hij misschien
misschien een
een
geleefd,
ingrijpende
Socieingrijpende hervorming
hervorming in
in de Societeit
teit ondernomen".
ondemomen". „De
"De geest
geestder
derOrde
Orde
was voortreffelijk",
voortreffelijk", zegt
de Jong.
Jong.
was
zegt de
Castella vermeldt niet, dat
dat kardinaal
kardinaal
an
Saldanha
onder invloed
invloed vvan
Saldanha geheel
geheel onder
Pombal stond en zonder voldoende Pombalstndezrvo
onderzoek
eventuele schuld
schuld de
de
onderzoek naar
naar eventuele
Jezuieten
preken en
en biechthoren
biechthoren
Jezuieten het preken
verbood. (Zie
Jong-Post 3de
3de Dl,
Dl,
verbood.
(Zie de
de Jong-Post
blz. 433)
433). . De beschuldiging
beschuldiging van het
het
blz.
Franse
Parlement, dat de
de Jezuieten
Jezuieten
Franse Parlement,
verplicht waren geen
geen ander
te
verplicht
ander gezag te
erkennen
van
de paus
paus wordt
wordt
an de
erkennen dan
dan dat v
zonder commentaar
commentaar vermeld.
vermeld. Dat
Dat zij
zij
zonder
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pas
pas een
een eeuw
eeuw na
na 1674
1674 voor
voor de
de ververspreiding
de H.
H.Hartdevotie
Hartdevotie
spreiding van
van de
ijverden,
volkomen in strijd
strijd met
met de
de
ijverden, is
is volkomen
waarheid.
de
waarheid. Men
Men denke
denke slechts aaan
an de
Z.
de la
laColumbière.
Columbière.
Z. Cl. de
De
illustraties beperken
beperken zich
zich ditditDe illustraties
maal tot
tot grafmonumenten.
grafmonumenten.
K.J.D.
K. J. D.

Prof.
Dr A.
A.SIZOO,
SIZOO, Herleefd
Herleefd VerVerProf. Dr
leden. Schetsen uit het
het dagelijkse
dagelijkse
leven
2000 jaar
jaar geleden.
geleden. —
leven van 2000
J. H.
H. Kok
Kok N.V.,
N.V.,Kampen,
Kampen, 1951,
1951,
195 pp., fi 7,50.
7,50.
niet te
teontkennen
ontkennen dat
dat de
de
Het valt niet
intellectuelen
klassiek
meeste inte
llectuelen -— niet klassiek
geschoold
uit de Oudheid
Oudheid bijna
bijna
geschoold -— uit
steeds vernemen
vernemen over
over keizers
keizers en
en kokoningen, veldheren
veldheren en
en staatslieden,
staatslieden,
ningen,
redenaars
dichters. De
De gewone
gewone
redenaars en
en dichters.
alledaagse mens is
is echter
echter niet
niet minder
minder
"grijpbaar":
het zijn
zijn vooral
vooral de
de papyri
papyri
„grijpbaar": het
en
inscripties die
die zeer
zeer interessante
interessante
en inscripties
gegevens bevatten
bevatten over
over het
het doodgedoodgegegevens
wone leven
leven van
vandoodgewone
doodgewone mensen.
mensen.
Daarom is dit
ditpopulair
populair geschreven
geschreven
Daarom
maar wetenschappelijk
wetenschappelijk volkomen
volkomen ververantwoord
aanwinst in NeNeantwoord ,boek
boek een
een aanwinst
derland. Op
gebied zijn
zijn wij
wij in
in
derland.
Op dit
dit gebied
Nederland allerminst
allerminst verwend.
verwend. En
En
Nederland
toch: in de kringen van
"Ex Oriente
Oriente toch:indekrgv
an „Ex
Lux" en het
Lux"
het „Klassiek
"Klassiek Verbond",
Verbond" ja
ja
bij
tonen voor
~oor
bij allen die belangstelling tonen
de
klassieke Oudheid
Oudheid boeit
boeit steeds
steeds
de klassieke
datgene wat „oud"...
datgene
"oud"... en
en beslist
beslist„mo"modern" is.
is. Wat een
dern"
een leuke
leuke tafereeltjes
tafereeltjes
worden
dit boek
boek behandeld!
behandeld! Prof.
Prof.
worden in dit
Sizoo
allerlei interessante
interessante staalstaalSizoo weet allerlei
tjes „modern"
"modern" te belichten
belichten gelijk
gelijk hij
an
dat ook
ook zo
zo boeiend
:boeiend deed
deed in
in „De
"De antieke wereld en het Nieuwe Testa--tiekwrldnhetNiuwTestament" en
en in zijn „Uit
an
ment"
"Uit de
de wereld
wereld vvan
het Nieuwe Testament". Kort samen- hetNiuwTsamn".Kortegevat:
ook in
in de
de Oudheid
Oudheid „zegt
"zegt de
de
gevat: ook
gewone
er het
hetzijne
zijne van."
van." Voor
Voor
gewone man er
allen die belangstelling
belangstelling hebben
hebben voor
voor
allen
Oudheid een aanbevolen
aanbevolen boek.
boek.
de Oudheid
W. Theunissen
Bijdra.ge
de Kerkgeschiedenis
Kerkgeschiedenis van
van
Bijdrage tot de
an
Friesland, onder
Redactie vvan
Friesland,
onder Redactie
O.F.M., Drs
Drs M.
M.
Elpidius BRUNA O.F.M.,
VAN BUYTENEN,
BUYTENEN, Drs AmaAmaP. VAN
VANSTRAATEN
O.E.S.A.,
tus VAN
STRAATEN O.E.S.A.,
Pastoor E.
E. F.
F.SCHWEIGMANN,
SCHWEIGMANN,
Pastoor
YDEMA. —
- T.
T.
Pastoor M.
M. J. YDEMA.
Wever, Franeker,
Franeker, 1951,
1951, 264
264 pp.,
pp.,
Wever,
i6,90.
f 6,90.
Dit boek
boek isiseen
eenjubileum-uitgave,
jubileum-uitgave,
bezorgd naar aanleiding vvan
het vijfvijfbezorgd
an het
tig-jarig besta
an v
an het klooster
'bestaan
van
klooster der
der
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Paters Augustijnen
Augustijnen te
te Witmarsum.
Witmarsum.
Paters
toch zo
zo interessante
interessante KerkgeschieKerkgeschieDe toch
denis
van
Friesland
is helaas
helaas nog
nog
an Friesl
and is
denis v
veel te
te weinig
weinig bestudeerd.
bestudeerd. Reeds
Reeds uit
uit
dit oogpunt vormt dit werk een
een kostkostbare
bijdrage daartoe.
zijn de
de
bare bijdrage
daartoe. Wel
Wel zijn
an
verschillende
van
verschillende bijdragen
bijdragenniet
niet alle
alle v
hetzelfde gehalte, maar reeds een op-hetzlfdga,mresnopsomming
titels geeft
geeftvoldoenvoldoensomming van
van de titels
de
belang v
van
dit boek
boek aan:
aan: het
het
de het belang
an dit
behandelt De eerste
eerste Christianisering,
Christianisering,
behandelt
Het Middeleeuws
Middeleeuws Monastieke
Monastieke Leven,
Leven,
De KerkenKerken- en
en kloosterbouw,
kloosterbouw, Van
Van
De
Reformatie tot Revolutie,
Revolutie, Van
Van de
de BaBaReformatie
taafse Republiek
Republiek tot
de 20e
20e eeuw;
eeuw;
taafse
tot de
volgen
enige sociografische
sociografische en
en psypsyvolgen enige
chologische studies (waaronder
(waaronder voorvooral
het artikel
artikel van
vanDrs
DrsManfred
Manfred
al het

Staverman
O.F.M. -Hedendaagse
Staverman O.F.M.
-- Hedendaagse
godsdienst-sociografische
godsdienst-sociografischeschets
schets —
opvalt).
tenslotte enige
enige artikels
artikels
opvalt) . En
En tenslotte
over de Katholiek-oecumenische menmenen -oecumenische
-oecumenische arbeid.
arbeid. En
En
taliteit en
juist in
in deze
deze laatste
laatste studies
studies ligt
ligt de
de
juist
eigenlijke
reden en
en verantwoording
verantwoording
eigenlijke reden
van
werk, zoals Mgr
Mgr Prof. R. Post
Post
v
an dit werk,
terecht in
in zijn
zijnvoorwoord
voorwoord opmerkt.
opmerkt.
terecht
Dit boek
boek wil
wil tenslotte
tenslotte een
een getuigenis
getuigenis
zijn, een
een getuigenis
getuigenis van
de geest
geest
zijn,
van de
waarin
Friesland heden
heden ten dage
dage
waarin in Friesland
gewerkt
wordt en in
in dienst
dienst waarv
waarvan
gewerkt wordt
an
die andere
activiteiten —
- historie
historiedie
andere activiteiten
enz.
— sta an . Moge
enz. -staan.
Moge het schone
schone FriesFriesl and spoedig de weg
land
weg naar
naar de
de MoederMoederkerk terug
terug vinden!
vinden!
J. Rupert
.

ROMANS
ROMANS EN VERHALEN

Minus van
van LOOI,
LOOI, Het
HetLeeuwenhof.
Leeuwenhof.
Minus
HetThijmfonds,
Thijmfonds, 's-Graven's-Graven-— Het
hage, 1951,
1951, 268
268 pp.,
pp., ff 5,75
5,75 en
en
hage,
f 2,50.
f2,50.
De geschiedenis
geschiedenis van de
de onverzetteonverzettelijke Je
Jean
Baptist vvan
Leeuw, die
die
lijke
an Baptist
an Leeuw,
zich weet
weet op
op te
te werken
werken tot
tot gezeten
gezeten
zich
boer. De onverzette
onverzettelijke,
boer.
lijke, die ten slotte
zijn hoofd
hoofd buigt
buigt en
en aanvaardt
aanvaardt wat
wat
zijn
O.L.
beschoren heeft. Een
Een
O.L. Heer
Heer hem beschoren
goed-verteld verhaal
een ietwat
ietwat
goed-verteld
verhaal in
in een
abrupte
Een leesboek
leesboek
abrupte stijl geschreven. Een
voor de huiselijke
huiselijke kring.
Joh.
Joh. Heesterbeek
Johan
FABRICIUS, Mario
Mario Ferraro's
Ferraro's
Joh
an FABRICIUS,
ijdele liefde.
H. P.
P.Leopold,
Leopold,
ijdele
liefde. -— H.
4de druk,
druk,
's-Gravenhage,.
's-Graverhage,, 1951,
1951, 4de
326 pp.,
pp., ff 8,90.
8,90.
326
Een gave die
die Fabricius
Fabricius op
op vele
vele tijdtijdgenoten-auteurs vóór
zijn
genoten-auteurs
vóór heeft,
heeft, is zijn
Hij kkan
vertellevendige
levendige verteltrant. Hij
an vertellen
als geen
geenandere
andereschrijver.
schrijver. Hij
Hij
len als
boeit van
begin tot
tot einde
einde en
en kan
kan
boeit
van begin
literair
vergelijking met
met selebriselebriliterair de vergelijking
teiten onzer
onzer huidige
huidige letterkunde
letterkunde
teiten;
glansrijk
doorstaan.
glansrijk doorstaan.
Fabricius vertelt
vertelt van
van zuidelijke
zuidelijke
Fabricius
mensen,
naturen in
in wie
wie
mensen, reactie-snelle naturen
het bloed
bloed warmer
warmer en
en heftiger
heftiger
het
stroomt; hij
hij verwijlt
verwijlt in
in zuidelijke
zuidelijke lanlanden
zon straalt
straalt en
enblakert,
blakert,
den waar
waar de zon
waar het leven
leven rijk
rijk is
is aan
aanavontuur
lllVontuur
waar
en spontane
actie.
sp ontane actie.
Zo ook
ook in
inMario
Mario Ferraro's
Ferraro's ijdele
ijdele
Zo
een roman
roman die
die men
menwaarlijk
waarlijk
liefde;
liefde; een
leest om
om de
de spanning
spanning
voor zijn plezier leest
van
het verhaal,
verhaal, èn
èn om
om de
de zuiverzuivervan het
literaire waarde.
waarde.

Dat het boek
:boek in
in de
de smaak
smaak gevallen
gevallen
is,
bewijst wel
wel de
de thans
thansverschenen
verschenen
is, bewijst
vierde druk.
druk. —
- Volwassenen.
Volwassenen.
Joh. Heesterbeek
Heesterbeek
Arthur v
an SCHENDEL,
Pleiziervan
SCHENDEL, De
DePleizier- J.
J. Meulenhoff,
Meulenhoff, AmsterAmstervaart. —
dam,
1951, 199 pp.,
pp., ff 8,90.
8,90.
dam, 1951,
Een
an Van
Een bundel
bundel verhalen
verhalen v
van
Van
Schendel.
gezellig, soms
soms ernernSchendel . Licht en gezellig,
stiger van
van toon,
toon, dragen
dragen alle
alle vertellinvertellingen de
de typische
typische trekken
trekken vvan
de
gen
an de
auteur: ee
een
levenswijsheid,een
n zekere levenswijsheid,
een
ernstige
ondergrond in
een speelse
speelse
ernstige ondergrond
in een
vorm. De „voorname"
vorm.
"voorname" taal verraadt
verraadt
ogenblikkelijk
maker. Men
Men zou
zou
ogenblikkelijk hun
hun maker.
bijna kunnen
abbijna
kunnen spreken
spreken van
van de
de abstracte
toon in
in deze
deze verhalen.
verhalen. OpOpstracte toon
merkelijk draagt
bij het veelveelmerkelijk
draagt hiertoe
hiertoe bij
vuldtge
het bepalend
bepalend lidlidvuldige gebruik van het
woord, niet
alleen bij
bij de
de titels
titels doch
doch
woord,
niet alleen
evenzeer
de vertellingen
vertellingen zelf.
zelf. Men
Men
evenzeer in de
leest
deze speelse
speelse uitingen
uitingen vvan
een
leest deze
an een
fijn-voelende
lichte
fijn-voelende schrijver
schrijver met
met een lichte
glimlach.
Joh. Heesterbeek

Marie KOENEN,
KOENEN, Trouw
Trouw zal
zal blijken.
blijken.
Marie
Rom
an uit
Roman
uit de
deFranse
Franserevolutie.
revolutie.
Bode
van
de H.
H.Familie,
Familie,
Bode v
an de
Kaatsheuvel,
1951, 77
77 pp.,
pp., ff 1,90.
1,90.
Kaatsheuvel, 1951,
Een verhaal v
van
strijd der
der VenVenan de strijd
déeërs tegen
tegen de
derepublikeinen
republikeinen onder
onder
dØërs
aanvoering van
hem
v an de Leseure en na hem
Henri La
La Rochejaquelein.
Rochejaquelein. En
En hij
hij
van Henri
voert
zijn trouwe
trouwe Vendéeërs
Vendéeërs tot een
een
voert zijn
goed einde
strijd, al mag
mag hij
hij
goed
einde van
van de strijd,
de goede
,goede einduitslag
einduitslag zelf niet
niet meer
meer
de
beleven. Een
eenvoudige tr
trant
gebeleven.
Een in eenvoudige
ant ge-
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schreven verhaal
verhaal voor de
schreven
de eenvoudige
eenvoudige
man. Deze zal er
man.
er ongetwijfeld
ongetwijfeld boeienboeiende uren
de
uren mee
meedoorbrengen.
doorbrengen. Zonder
Zonder
opsmuk, men
men kan
kan zeggen:
zeggen: in ietwat
opsmuk,
ietwat
ouderwets-gezellige stijl
stijl is
is deze
ouderwets-gezellige
deze epiepisode uit de Franse
sode
Franse geschiedenis
geschiedenis meemeegegeven. Ridderlijkheid
en onvergegeven.
Ridderlijkheid en
onversaagde
dapperheid spelen
een
saagde dapperheid
spelen er
er een
grote
rol. Joh. Heesterbeek
grote
rol.
Joh. Heesterbeek

Fannie HURST.
HURST. De sloof. Geaut.
Geaut. ververtaling uit het
ans door
taling
het Amerika
Amerikaans
door
Jeanne van
Jeanne
van Schaik-Willing.
Schaik-Willing. -—
H. P.
P. Leopold,
Leopold, Den
Den Haag,
Haag, 1951,
1951,
8ste druk,
druk, 220
220 pp.,
pp., f12,90.
2,90.
Het levensverhaal
levensverhaal van Bertha,
Bertha, de
de
Amerikaanse dienstbode
an onbeAmerikaanse
dienstbode vvan
onbekende afkomst. Deze
kende
Deze eenvoudige
eenvoudige ziel
ziel
heeft de mensen
heeft
mensen met wie zij
zij in
in aanaanraking komt, lief
lief met
meteen
eenonzelfzuchonzelfzuchliefde. Verbittering kent
tige liefde.
kent zij
zij niet;
niet;
alleen goedheid
en zo
alleen
goedheid en
z6 doet
doet zij
zij velen
velen
wèl. Een
Een gaarne
gaarne aanbevolen
aanbevolen boek.
boek.
Joh. Heesterbeek
Joh.
Heest&rbeek
Prisma-Boeken. I.
I. Edmond
Prisma-Boeken.
Edmond Nicolas,
NicoJas,
De Heer
Heer van
van Jericho,
Jericho, 7de
7de druk.
druk.
II. Godfried
Godfried Bomans,
Bomans, Pileter
Pieter Bas,
11.
5de druk.
5de
druk. III.
m. Bruce
Bruce Marshall,
Marsha1I,
De vliegende
vliegende danstent,
danstent, 2de
2de druk.
druk.
IV. Godfried
IV.
GOOfried Bomans, Erik, 14de
14de
druk. -— Uitg.
druk.
Uitg. Het
HetSpectrum,
Spectrum,
Utrecht, 1951,
1951, resp.
resp. 272,
272, 229,
229, 216,
216,
208 pp.,
1,25 per
per deel.
deeL
208
pp., f11,25

Het is
is wel
welvoor
voor niemand
niemand meer
meer een
een
geheim, dat
geheim,
dat de
de uitgeverijen
uitgeverijen wegen
wegen
zoeken om
zoeken
om de
de hindernis,
hindernis, welke
welke de
de
gestegen papierprijzen
papierprijzen aan de
de ruime
ruime
verspreidingvan
vanhet
het boek
boek stelt,
verspreiding
stelt, te
te
omzeilen.
Dit
Dit heeft
heeft menig
menig uitgever
uitgever op
op het
het
idee
idee gebracht
gebracht om
om het
het Mnerikaans
Amerikaans
voorbeeld
te volgen
voorbeeld te
volgen en
en „pocket"pocketbooks"
books" uit te
te geven,
geven, d.w.z.
d.w.z.zeer
zeer.goedgoedkope herdrukken
herdrukken van succesvolle
succesvolle boeboeken.
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De
Prisma-boeken die
De 4 Prisma-boeken
die thans verschenen
geven een
een doorslaggedoorslaggeschenen zijn,
zijn, geven
vend
bewijs dat
deze methode
methode aaan
an
vend bewijs
dat deze
haar doel volkomen 'beantwoordt. hardoelvkmnbtwrd.
De
boekjes zien
zien er
er plezierig
plezierig uit,
uit,
De boekjes
zijn
tegenwoordige maatmaatzijn volgens
volgens de tegenwoordige
staven
spotgoedkoop (f
bestaven spotgoedkoop
(f 1,25)
1,25) en bevatten stuk voor stuk een
een uitstekende
tekst.
De Prisma-boeken
Prisma-boeken kunnen
kunnen van ononschatbaar
blijken om de
de fanschatbaar belang blijken
f antasie en
en het
het inzicht
inzichtvan
vantienduizenden
tienduizenden
te verrijken.
verrijken. Zij
in ieders
ieders
Zij liggen
liggen nu
nu in
bereik.
M. S.
bereik. M. S.
Graham GREENE, Het einde van het
spel,
vert. door
H. J.
J. ScheepScheepspel, vert.
door H.
maker. -— Uitg.
Uitg. Contact,
Contact, AmAmsterdam,
Antwerpen, 1951,
1951, 179
179
sterdam, Antwerpen,
pp.,
pp., f16,90.
6,90.
De vertaling van het veelbesproken
boek van Graham
Graham Greene
Greene „The
"The End
End
of the
the Affair",
Affair", verscheen bij
bij de
de Uitgeverij Contact te Amsterdam. Voor
een uitvoerige
uitvoerige bespreking
bespreking van deze
roman verwijzen
artikel.
verwijzen wij
wij naar een artikel
van
van Heugten
Heugten S.J.
S.J. in
in
van Pater Dr J. van
het Novembernummer van dit tijdschrift. Jrg 5, Dl
Dl I,
I, no.
no. 2,
2. November
November
1951,
pp. 166.
S.
1951,
pp. 166. M.M.S.
Pierre
Henri SIMON,
SIMON, De
De wrange
wrange
Pierre Henri
vruchten.
J. Verstraeten.
Verstraeten. -—
vruchten, vert. J.
H. Nelissen,
Nelissen, Biltlioven,
Bilthoven. 1951,
1951, 254
254
pp., f16,90.
pp.,
6,90.
De
heer J.
J. Verstraeten
Verstraeten heeft met
met
De heer
deze
vertaling van
van „Les
"Les Raisins
Raisins
deze vertaling
Verts"
Pierre Henri
Henri Simon,
Simon, een
een
Verts" :van
van Pierre
goed
werk geda
gedaan.
Wij verwijzen.
verwijzen
goed werk
an. Wij
naar een artikel in
in ons
ons tijdschrift
tijdschrift van
van
Pater E. J. Jansen getiteld „De
"De crisis
crisis
het christe
christelijke
Humanisme",
van het
lijke Humanisme",
waarin „Les
"Les Raisins Verts"
Verts" uitvoerig
uitvoerig
besproken wordt.
wordt. (K.C.T.
(K.C.T. Streven,
Streven.
besproken
Jrg IV,
IV, Deel
Deel II,
11, No.
No. 10,
10, Juli
Juli 1951,
1951..
Jrg
pp. 370). 370) . M. S..
M. S.
pp.

VARIA.
VABIA
André MAUROIS, Cours de bonheur
bonheur
conjugal.
conjugal. —
- Hachette,
Hachette, Parijs,
1951,
1951, 256 pp.
pp.
De bekende
bekende Franse
Franse schrijver werd
werd
uitgenodigd
een libretto
uitgenodigd een
libretto op te
te stellen
stellen
over echtelijk
echtelijk geluk,
geluk, voor
voor een
een serie
serie
over
hoorspelen
voor de Franse
hoorspelen voor
Franse radiouitradiouitzending.
Men krijgt
krijgt de indruk,
zending. Men
indruk, dat
dat
men de
de lessen
lessenin
inhuwelijksverhoudinhuweltJksverhoudingen volgt
volgt aan
aan een
eenAmerikaanse
Amerikaanse uniuni-

versiteit, en
dat de
deprofessor
professor daar
daar
versiteit,
en dat
a.ansohouweltJk voorstelt
voorstelt hoe
hoe men
menwel.
wel
aanschouwelijk
tot overeenstemming
overeenstemming
en hoe men niet tot
in het
hethuwelijk.
huweltJk. Maurois
Maurois heeft
heeft
komt in
naderhand dit
libretto uitgewerkt
uitgewerkt
naderhand
dit libretto
voor de
publicatie en
iets
voor
de publicatie
en heeft
heeft er iets
onderhoudends en
gezeer onderhoudends
en fijns
fijns van gemaakt, zonder
zonder de
minste diepte
diepte wel
wel
maakt,
de minste
is waar,
waar, maar
maar sprankelend
sprankelend van rake
rake
nuttige opmerkingen,
opmerkingen. die het leven
leven
en nuttige
tussen echtgenoten
echtgenoten gelukkiger
gelukkiger kun
kun-·
tussen
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nen
maken. De
De kennismaking,
kennismaking, de
de
nen maken.
huwelijksreis,
dewittebroodsweken,
wittebroodsweken,
huwe lij ksreis, de
de
verhouding tot
de vrienden
vrienden van
van
de verhouding
tot de
het gezin,
gezin, de
de kleine
kleineonenigheden,
onenigheden, de
de
manieren onder
onder elkander
elkander worworfijne
fijne manieren
den geestig
geestig verteld,
verteld, zoals
·zoals men
men het
het
den
moet doen en zoals men het niet
niet moet
moet
doen.
men man
man en
en
doen. Daarna
Daarna ontmoet
ontmoet men
vrouw
tien jaar
jaar huwelijk,
huwelijk, in
in de
de
vrouw na
na tien
grote stormen
stormen v
van
het leven,
leven, op
op het
het
grote
an het
de afgrond,
afgrond, in
in de
de ontrouw,
ontrouw,
rrandje
andje van de
maar d
dan
eindelijk weer
weer gelukkig
gelukkig
maar
an eindelijk
terug op
op hun
hun zilveren
zilveren jubilee.
jubilee. Het
Het
terug
boek biedt lichte, aangename,
aangename, nuttige
nuttige
lectuur,
zelfs voor
voor gehuwden,
gehuwden, al
al blijft
blijft
lectuur, zelfs
men helemaal
helemaal buiten
buiten het
het heiligdom
heiligdom
men
staan
van
het christelijk
christelijk huwelijk.
huwelijk.
staan v
an het
Snoeck
A. Snoeck
Docteur Jacques
SPAEY, Initiation aà
Jacques SPAEY,
médecine sociale (Coll.
(Coll. Lesons
Leçons
la médecine
familières).
- Casterman,
Casterman, DoorDoorfamilières) . —
nik, 1951,
1951, 284 pp.,
pp., Fr.
Fr. 84.
84.
Dr. Spaey is
is voorzeker
voorzeker beslagen
beslagen in
in
Dr.
de problematiek
problematiek v
van
de org
organisatie
anisatie
de
an de
van
gezondheid. Als
en socialisatie v
an de gezondheid.
kabinetchef
minister vvan
an
kabinetchefvan
van de
de minister
volksgezondheid heeft hij een over- volksgezndhiftjoverzicht
gekregen van
van de
de problemen
problemen in
in
zicht gekregen
ons
land en
en in
inhet
hetbuitenland.
buitenland. Hij
Hij
ons land
geeft
hier de
de lessen
lessen uit,
uit, welke
welke hij
hij
geeft hier
oorspronkelijk
,bestemd voor
voor
oorspronkelijkheeft
heeft bestemd
verpleegsters vvan
de dienst
dienst voor
voor sosoverpleegsters
an de
een eerste
eerste deel
deel
ciale
hygiëne. In
ciale hygiëne.
In een
spreekt
zeer algemeen
algemeen over
over de
de
spreekt hij
hij zeer
geneeskunde
over de
de gezondheidsgezondheidsgeneeskunde en over
toestand vvan
een bevolking.
bevolking.
an een
In
een tweede
tweede deel
deelbehandelt
behandelt
In een
hij
de gezondheidsorganisatie
gezondheidsorganisatie in
de
hij de
in de
gemeenschap
legt bijzondere
bijzondere nanagemeenschap en
en legt
druk
de preventieve
preventieve geneeskunde.
geneeskunde.
druk op de
Het derde
derde deel
deel verbreedt
verbreedt nog
nog zijn
zijn
Het
horizon
hij geeft
geeft zijn
zijngedachten
gedachten
horizon en
en hij
weer over
over de
de sociale
sooiale kwestie,
kwestie, de
de
weer
sociale
diensten, de
demedico-sociale
medico-sociale
sociale diensten,
diensten in het
het buitenland
'buitenland en
en bij
bij ons.
ons.
uiteenzetting is
noch schools
schools
Zijn
Zijn uiteenzetting
is noch
noch
streng wetenschappelijk,
wetenschappelijk, doch
doch
noch streng
biedt ons
ons een
een goede
goede eerste
eerste inleiinleizij
zij biedt
ding
in deze
deze problemen.
problemen. Bijna
Bijna elke
elke
ding in
bladzijde openbaart
heldere geest
geest
bladzijde
openbaart de
de heldere
van de arts,
arts, die
die open
open staat
staat voor
voor de
de
van
sociale
aspecten van
van zijn
zijn beroep,
beroep,
sociale aspecten
maar heeft moeten
moeten strijden
strijden tegen
tegen de
de
maar

moeilijkheden van
van de
de concrete
concrete verwezenlijking van zijn
zijn ideaal.
ideaal.
wezenlijking
Snoeck
A. Snoeck
Centrale Raad voor het
het Bedrijfsleven.
Bedrijfsleven.
Verslag van
van de
de Secretaris
Secretaris over
over
Verslag
de
van de
de Raad,
Raad, jaren
jaren
de activiteit van
1949-1950
(tweetalig).. —
Se1949-1950 (tweetalig)
Se.
cretariaat, Brussel, 1951, XXIV, cretai,Busl195XIV
70
74 pp.
pp.
70 en 74
De
Centrale Raad
Raad voor
voor het
het BeBeDe Centrale
drijfsleven,
van
drijfsleven, ingesteld
ingesteld door
door de
de wet v
an
28 September 1948, was op 1 Juli28Septmbr194,wasoJuli
1949
volledig samengesteld
samengesteld en ving
ving
1949 volledig
kort daarop
daarop zijn
zijn werkzaamheden aan.
aan.
De Secretaris
Secretaris beschrijft
beschrijft die
die werkwerkDe
tot einde
einde 1950
1950 om
om daarna,
daarna,
zaamheden tot
in zijn
zijn Slotbeschouwingen,
Slotbeschouwingen, een zakezakelijk
onderzoek in
stellen naar
naar de
de
lijk onderzoek
in te
te stellen
gevolgtrekkingen die
de
gevolgtrekkingen
die reeds
reeds uit
uit de
ervaring van anderhalf
anderhalf jaar gemaakt
gemaakt
kunnen worden.
blijkt, dat de
de
kunnen
worden. Het
Het blijkt,
Centrale
ernstige organisatoorganisatoCentrale Raad
Raad ernstige
rische leemten
leemten vertoont:
vertoont: de
de trage
trage
rische
werkwijze
en
werkwijze belette
belette vaak
vaak een
een vlug en
doeltreffend
van
zaken. Dit
Dit
doeltreffend afdoen
afdoen v
an zaken.
k
an echter
kan
echter verholpen
verholpen worden
worden en
en de
de
Secretaris wijst op
op mogelijke
mogelijke hervorhervormingen. Het essentiële
essentiële echter
echter blijkt
blijkt
mingen.
reeds verwezenlijkt.
verwezenlijkt. Oprechte
Oprechte samensamende werkgeverswerkgevers- en
en de
de
werking tussen de
werknemersorg anisaties, met
werknemersorganisaties,
met het
het doel
doel
algemeen welzijn
welzijn te
te bereiken,
bereiken, was
was
het algemeen
van
den beginne
beginne af
af aanwezig
aanwezig en
en
van den
kwam
gaandeweg sterker tot
tot uiting,
uiting,
kwam gaandeweg
meeste gevallen
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N.V. gesticht in 18 81 — H. R. v. Antw. Nr 1 16 3
Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934
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INSTiTUUT
SINT-AGNES

Katholiek Vlaamse Onderwijsinrichting voor Meisjes
Bestuurd door de Religieuzen Ursulinen

Beroepsschool van de Middelbare Graad
Normaalschool voor Kostuumnaaien en -knippen
Middelbaar en Lager Onderwijs
Kindertuin

Turnhoutsebaan 79 en 226 r Lammekensstraat 84 - B O R G E R H O ii T-

ANTWERPEN

1850-1950
EEN EEUW BESTAAN

ALGEMENE
SPAARK- EN LIJFI{ENTEK.AS
Onder Staatsgarantie

48, WOLVENGRACHT,

-

BRUSSEL

Voor veiligheid en welzijn in uw leven doe een beroep op de diensten
van haar Spaarkas, haar Levensverzekeringskas en haar Lijfrentekas die
sedert 1850 bestaan. Zij zijn te uwer beschikking.
ØR,SPAARKAS: Intresten op spaarinlagen:
3 % netto 's jaars op de eerste 50.000 frank;
1,50 % netto 's jaars op de 'tweede tranche van 50.000 fr;
0,50 % netto 's jaars boven 100.000 fr.
De Spaarkas neemt de belasting van 2 % op de intresten
te haren laste.

HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS:
Alle levensverzekeringen tegen uiterst gunstige voorwaarden.
SPAARVERZEKERING:
Nieuwe spaarformule die iedereen in de gelegenheid stelt,
zich bij vaste maandelijkse stortingen een bepaald kapitaal
te vormen, betaalbaar op een vastgesteld tijdstip en dat voor
een vooropgesteld doel kan worden aangewend: installatiekosten, persoonlijk aanvangskapitaal vereist tot het verkrijgen
van een lening voor aankoop of bouw van een woning,
bruidschat, huwelijk enz.
Wie maandelijks 100 fr. stort, vormt zich:
na 5 jaar, een kapitaal van fr. 6.430,—
na 10 j aa r, een kapitaal van fr. 14.257,--na 15 jaar, een kapitaal van fr. 23.803,--.
ØR LIJFRENTEKAS: biedt de mogelijkheid renten vast te zetten:
a. dade lijk inga ande, door middel van stortingen met afgestaan kapitaal
of
b. voor de oude dag, door middel van stortingen hetzij met
afgestaan, hetzij met voorbehouden kapitaal.
INLICHTINGEN:
Ten zetel van de Instelling, 48, Wolvengracht te Brussel;
In al de postkantoren van het Rijk.
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" .... Voor allen die bekommerd ziJn over Fatima eens iets te kun. dat
ontdaan is van alle lichtgelovigheid. en een gezonde kritisch(' ontleding is
van de feiten wordt hier het gewenste gegeven. kort. klaar zakelijk en
overtuigend . Het wordt stilaan een plicht dat elk priester zich ('en gezond
oordeel kan vormen over Fatima; beter en gemakkelijker inlichtlng zal hij
niet vinden".
(Studiecentrum voor Zielzorg en Predicatic)

raij tie bergcbijningen en bet
gebeim ban jf'atima
door Prof. Or Mag. E. DHANIS. S.J.

13

x 20.5 -

100 blz.

fl. 1.90 - 25.- fr.
"Wie een omstandig verhaal der feiten van Fatima verlangt. neme best
een ander boek ter hand; er zijn er meerdere. Doch of er veel cotische
studies zijn omtrent Patima. en of die bij onderhavige kunnen vergeleken
worden. durven WIJ betwijfelen. Strenge ontledingen van het pro en contra,
ziedaar wat Schrijver hier bezorgt . . .. Het strenge oordeel zal sommige
lezers ontgoochden. dat is vanzelfsprekend. Moet echter de waarheid ons
niet boven alles lief zijn. en wordt de waarheid niet best gediend door een
streng-critische onderzoeksmethode? Schrijver dient om deze gelukgewenst.
Of hij te streng geweest is in het beoordelen der moeilijkheden. zullen
verdere discussies wellicht uitmaken.
(Prof. A. Van Hove)
.. V cic mariologische geschriften van geestelijke auteurs en zelfs van theologen missen den gezonden critischen geest dien wij hier aantreffen .
Inzonderheid staat menig boek over Patima critisch niet zeer hoog en
verdoezelt het wel eens de storende bijzonderheden . Daarom dient de
degelijke studie van P. Dhanis met dankbaarheid onthaald en verdient zij
de ruimste verspreiding".
(Prof. W. Goossens)
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Nogmaals over dienstweigering
***

E

EN onzer lezers heeft enige moeilijkheden ondervonden bij het lezen
van het sterartikel van het Februarinummer. Dit handelde over de
dienstweigering. We hebben daar de stelling verdedigd, dat zuiver
logisch en objectief gezien, de dienstweigering in geval van rechtvaar
dige oorlog ook nu nog principieel ongeoorloofd is. Nochtans ligt er in
de dienstweigering, wanneer ze op authentieke, idealistische motieven
berust, een moment van waarheid of echtheid, waardoor zij niet als misdrijf of als misdaad kan bestempeld worden. De oorlog kan nooit iets
anders zijn dan een minder kwaad — dus een kwaad. „Er moet zo snel
mogelijk mee afgerekend worden," schreven wij. „De dienstweigeraar
anticipeert a.h.w. de ideale toestand, die heersen zal, wanneer het mensdom verenigd zal zijn tot een familie van volkeren" (453). Verder beweerden wij, „dat de grootste dienstweigeraar de Kerk is, die in haar
kerkelijk recht voor de clerici immuniteit opeist van de militaire plicht"
(454) . Zij ziet een tegenstrijdigheid tussen het oorlogsbedrijf en de
zending van de clerus, die het christelijk ideaal van menselijke broederlijkheid vertegenwoordigt.
De eerste moeilijkheid van onze correspondent raakt dit tweede punt.
Hij schrijft: „Geldt niet voor alle gedoopten, wat hier van de clerici
wordt gezegd? Hebben zij niet allen een bovennatuurlijke zending? Zijn
ook zij niet een priesterlijk geslacht?"
Op deze vragen kan een katholiek niet antwoorden met een ja of een
neen. Elke christen heeft ongetwijfeld een bovennatuurlijke zending
ook de christen in militaire dienst, en elke christen behoort eveneens tot
het priesterlijk geslacht, zoals het te lezen staat in de eerste Brief van de
door de
H. Petrus: „Nadert tot Hem (Christus) de levende steen,
en laat u
„mensen verworpen maar uitverkoren en kostbaar bij God,
„als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, bestemd voor
„een heilig priesterschap, dat geestelijke offers brengt, welgevallig aan
„God door Jezus Christus" (II, 4^--5) 1 ) .
Maar indien men alleen deze tekst zou beschouwen en al het overige
van het Nieuwe Testament zou negeren, om uitsluitend op deze waar1 ) Over deze deelhebbing van alle gedoopten aan het priesterschap van Christus
schreven nog onlangs P. Dabin. Le sacerdoce royal des fidèles dans la tradition
ancienne et moderne (Brussel, 1950) ; j. Lécuyer, Essai sur le sacerdoce des chrétiens
chez les Pères, in Maison Dieu, no. 27, 1951, pp. 7 50 en J. Congar, Structure du
sacerdoce chrétien, Ibid. pp. 51 435.
-

-
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heid de nadruk te leggen, dan zou men de H. Schrift verminken en de
lutherse idee over de kerk benaderen. In zijn brief van 1 Augustus 1520:
„Aan de christelijke adel van Duitsland over de Hervorming van de
christelijke staat" haalde Luther, naar eigen woorden de „drie muren"
neer van de Roomse leer. De eerste muur was het essentieel, sacramen-f eel en hiërarchisch verschil tussen priesters en leken --- een muur, die
=hij .omverwiérp met de oproerige leuze van het universeel priesterschap.
.Even oud als de traditie van het universeel priesterschap, leeft in de
Kerk de overlevering van het particulier priesterschap, waardoor enke-lén, daartoe speciaal geroepen en aangesteld, deel hebben aan de driedubbele macht (leergezag, heiligende of sacramentele macht, bestuursmacht), die Christus zelf aan de hiërarchie van de Kerk heeft mee.gedeeld. De Meester heeft enerzijds gezegd dat allen, die in Hem geloven, met Hem ,verenigd zijn zoals de druivenrank met de takken en de
stam. Allen hebben dus deel aan Zijn priesterschap, maar Hij heeft
alleen aan de Twaalf bepaalde machten gegeven, waardoor Hij hun
een priesterlijke waardigheid schonk, die hen in de ene Kerk een speciale
status verzekert, waardoor zij van de leken verschillen. Deze hiërarchi
sche structuur van de Kerk is van goddelijke oorsprong, zij berust op
Christus' expliciete wil. De Kerk kan er niet aan verzaken, zonder zichzelf te vernietigen.
De encycliek Mediator Dei van 20 November 1947 heeft deze beginselen nogmaals duidelijk uiteengezet:
„De Kerk is immers een maatschappij en als zo da nig vraagt zij een
,,eigen gezag en een Hiërarchie. Hoewel alle ledematen van het Mys„tieke Lichaam in dezelfde goederen delen en tot hetzelfde doel gericht
„zijn, beschikken .zij. niet alle over dezelfde macht en kunnen zij niet
,,alle dezelfde handelingen stellen. De Goddelijke Verlosser heeft im„mers zijn Rijk met een heilige orde willen inrichten en als met een
,,hecht fundament willen stutten; en deze orde draagt ook enigszins het
„beeld van de hemelse Hiërarchie.
„Alleen aan de Apostelen en vervolgens aan hen die op wettige wijze
„van hen en van hun opvolgers de handoplegging hebben ontvangen,
„wordt de priesterlijke macht verleend, waardoor zij voor het hun toer
„vertrouwde volk de persoon. van jezus Christus vertegenwoordigen en
„omgekeerd voor God de vertegenwoordigers zijn van het volk. Dit
„priesterschap wordt niet door erfrecht noch door lichamelijke afstam„ming overgedragen. Evenmin komt het voort uit de gemeente der
,,Christenen of uit delegatie door het volk. Alvorens namens het volk
„bij God op te treden, is de bedienaar van het heiligdom de gezant van
„de Goddelijke Verlosser; en omdat jezus Christus Hoofd van dat
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gemeenschap besturen een levenshouding past, welke haar geestelijke
idealen op een bijzondere wijze veraanschouwelijkt.
Tegenover deze verplichtingen staan ook voorrechten. In de geschiedenis van de Kerk kennen wij er voornamelijk drie 3 ) : de vrijstelling van
belastingen, een eigen kerkelijke rechtsspraak (privilegium f ori) en de
vrijstelling van militaire dienst en van alle . publieke ambten en civiele
verplichtingen, die niet met hun staat overeenkomen (Privilegium immunitatis) .
Het eerste voorrecht is gaandeweg uit het kerkelijk recht verdwenen;
in het jongste kerkelijk wetboek van Pius X wordt er geen melding meer
van gemaakt. In canon 120 van hetzelfde wetboek vinden we echter de
bepaling: „In alle rechtszaken zowel civiele als criminele moeten de
geestelijken voor een kerkelijke rechtbank worden gedaagd, tenzij in
bepaalde streken op een andere wettige wijze daarin is voorzien" 4 ) .
De volgende canon handhaaft uitdrukkelijk voor alle clerici de vrijstelling van de militieplicht, waaruit men mag besluiten, dat de Kerk
tot op heden het oorlogsbedrijf onverenigbaar acht met de functie van
de clericus. Hierdoor wordt op zichzelf geen veroordeling uitgesproken
over de oorlog, ook zoals hij nu bij gebrek aan een internationale orga
nisatie kan voorkomen. En het kan nog gebeuren, dat de mens in het
algemeen en ook de christenmens in geweten verplicht is de hoogste
waarden zelfs gewapenderhand te verdedigen. De Kerk wil echter dat
de clericus, wegens zijn functie, als officiële, zichtbare vertegenwoordiger van het christelijk vredesideaal, zich van het oorlogsbedrijf zal onthouden.
Op de ons gestelde vraag: „Geldt niet voor alle gedoopten, wat hier
van de clerici wordt gezegd", moeten we dus antwoorden: Neen! Evenmin als aan alle christenen het celibaat wordt opgelegd, evenmin kunnen alle christenen zich op de voorrechten van de clerici beroepen.
In de meeste landen wordt dit onderscheid tussen leek en clericus,
met betrekking tot de militaire dienst, vanzelf ingezien, en bijna overal
zijn de geestelijken van de dienstplicht vrijgesteld: in de Verenigde
Staten, in al de Zuid-Amerikaanse staten, in Engeland, in de Scandinavische landen, in Italië, Spanje en Portugal, in Nederland: in al die
landen wordt het „privilegium immunitatis" door de wetgeving geéerbie3) Cfr. Nicolas Jung, Le droit public de l'Eglise dans ses relations avec les Etats,
1948. pp. 203-281.
4) In het Commentaar van K. van Groessen en Cl. van Vlissingen lezen we in dit
verband:..Al is in Nederland en België het privilegium fora der geestelijken afgeschaft,
toch blijft een katholiek altijd gebonden door de natuurlijke plicht om de goede naam
van de geestelijke stand zoveel mogelijk te handhaven, vooral in criminele zaken..--Een geestelijke mag een ander geestelijke niet voor de rechtbank dagen zonder verlof
Ivan de kerkelijke overheid. (blz. 86).
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digd en door de algemene opinie als iets vanzelfsprekends aangevoeld.
Alleen in Frankrijk menen we, hebben het demagogische anticlericalisme en het marxisme de geest van het volk zodanig ongevoelig weten
te maken voor alle hogere geestelijke waarden, dat de geestelijken verplicht worden dezelfde militaire dienst te verrichten als de andere burgers. In België, waar het druppelt als het in Frankrijk regent, hebben
de bisschoppen onder de druk van een anticlericale hetze een tussenoplossing aanvaard. De Belgische clerici verrichten hun militaire dienst
als verplegers-brancardiers. Deze voorziening gaat rechtstreeks in tegen
canon 121, maar zolang men in België niet zal verlost zijn van een enghartig materialistisch anticlericalisme, zal het moeilijk zijn de volledige
eerbiediging van het kerkelijk recht op te eisen. Het ergste is, dat sommigen schijnen te menen, dat deze toestand vrij algemeen is en het vanzelfsprekend, ja het soms wenselijk achten, dat de jonge clerici gedurende hun vormingsjaren in de kazernen aan een half-militaire opleiding onderworpen worden. Iemand, die nog een gezonde eerbied heeft
voor het godsdienstige, en die zich enigszins bewust is van hetgeen de
priester of de geestelijke in de wereld vertegenwoordigt, zal het jammer
vinden, dat zij; al is het ook maar als brancardier, in de militaire dienst
worden betrokken. De enige dienst, die de priester aan het leger kan
bewijzen is die van legeraalmoezenier. En tot deze taak bereidt hij zich
niet voor in een kazerne, maar in zijn seminarie, door studie en gebed.
Met deze laatste bemerkingen meen ik ook reeds voldoende geantwoord te hebben op een tweede moeilijkheid van onze correspondent.
„Treft de clerici, zo schrijft hij, niet het argument, dat in de voorgaande
passus tegen de dienstweigeraar aangehaald wordt: dat ook het middel,
dat hij kiest, in feite weinig of geen invloed kan uitoefenen ... Heb ik
het goed voor, dan doen de clerici toch dienst als verplegers-brancardiers. De burgers, die anders deze dienst zouden waarnemen, maken ze
vrij voor het moordend bedrijf". Deze moeilijkheid zou vanzelf verdwijnen indien de Belgische wetgeving, zoals haast alle andere wetgevingen,
met het kerkelijk recht in overeenstemming was en de clerici van elke
dienstplicht eenvoudig ontsloeg. Maar nogmaals we begrijpen, dat dit
nu moeilijk zou worden geaccepteerd door een misleide opinie.
Door vrijstelling van militaire dienst voor clerici op te eisen handhaaft
de Kerk de gedachte, dat de oorlog, zelfs wanneer hij onvermijdelijk en
geoorloofd is, toch steeds een noodzakelijk kwaad blijft. Hetzelfde doet
zij overigens door haar leer over de universele broederschap in Christus,
door haar onverpoosde actie voor de vrede. Haar wezen zelf is, zoals
Pius XII verklaarde, een „macht voor de vrede". We twijfelen er niet
aan of deze macht zal tenslotte zegevieren.
.
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Wij moeten nog even stil staan bij een derde moeilijkheid van onze
correspondent. „Onaangenaam trof mij ook, schrijft hij, de tegenstelling:
vredelievendheid—pacifisme. Als het nu nog „passivisme" was! Beati
pacifici, heet het toch in de Bergrede". Het spijt ons, dat we het aangaande dit probleem van semantieke aard, niet eens kunnen zijn met
onze correspondent. Wij gaan van de veronderstelling uit dat hij, evenals wij, gesteld is op een duidelijke omschrijving van de begrippen, die
door onze woorden worden uitgedrukt. Anders verdwalen wij in dubbelzinnigheden en wordt elke gedachtenwisseling onmogelijk. Alleen wanneer het woord verwijst naar één begrip, en hetzelfde woord steeds met
hetzelfde begrip wordt verbonden is een zinvol gesprek mogelijk. Zo
hebben wij zelf wel enig bezwaar tegen de uitdrukking „moordend bedrijf" waarmee onze correspondent hierboven de oorlog heeft bedoeld.
Het woord „moorden" in zijn algemeen aanvaarde betekenis wijst op
een schuldige daad, waardoor iemand wederrechtelijk een aanslag pleegt
op het leven van een ander. Hierdoor verschilt het essentieel van het
woord doden, dat betekent het leven aan iemand ontnemen. Alhoewel
men niet kan moorden zonder te doden, toch is niet elk „doden" een
moord. Indien men nu de oorlog een „moordend bedrijf" noemt, dan
heeft men dat bedrijf meteen als een misdrijf veroordeeld, en moet men
consequent elke militair, officier en soldaat, een moordenaar noemen.
Stelt men „doden" gelijk met „moorden", dan is ook de beul een moordenaar. Daarom lijkt ons de qualificatie van ,moordend bedrijf' niet
juist en zouden wij deze term liever vermijden in een discussie waarin
wordt gezocht naar een dieper inzicht in de realiteit door heldere en
duidelijk omschreven begrippen.
We menen dat volgens dezelfde beginselen het onderscheid tussen
vredelievendheid en pacifisme moet gehandhaafd blijven. Het woord
pacifisme wordt over het algemeen gebruikt, om een theorie aan te duiden, volgens welke in de huidige internationale verhoudingen elke oorlog, dus ook de verdedigingsoorlog, a priori moet veroordeeld en gebannen worden. De vredelievendheid daarentegen stelt de vrede als
doel, ook wanneer een oorlog noodzakelijk zou zijn om de ware vrede
te handhaven. De vredelievendheid tracht een internationaal recht te
scheppen, dat eenmaal de oorlog onmogelijk zal maken. Vredelievendheid en pacifisme zijn dus woorden, die twee verschillende begrippen
dekken en met het oog op een verhelderend inzicht zorgvuldig moeten
worden onderscheiden.
Maar staat er niet in het Evangelie: Beati pacifici? Zeker, dat staat
er te lezen. Maar ik zou deze woorden niet willen vertalen door „Zalig
de pacifisten". Een dergelijke vertaling zouden wij enigszins als een
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heiligschennis aanvoelen; want Christus bedoelt zeker niet diegenen
zalig te verklaren, die wij nu pacifisten noemen, tenzij wij het Evangelie
willen interpreteren, zoals Tolstoi het deed, de geestelijke diepte van de
evangelische leer vervlakkend en misbruikend voor een persoonlijke
theorie. Ook vinden we nergens deze vertaling. In de Canisiusbijbel Mt.
5, 9 lezen we: „Zalig de vreedzamen, want ze zullen kinderen Gods
worden genoemd". Bij P. Poukens vinden wij: „Zalig die vrede stichten", hetgeen de letterlijke vertaling is van de oorspronkelijke, griekse
tekst. De vrede rechtstreeks door Christus bedoeld is niet de sociale of
de internationale vrede, maar de vrede tussen de mens en God, door de
volmaakte overeenstemming van de menselijke met de goddelijke wil.
Wat het woord ,passivisme' betreft, dit hoort thuis, dunkt ons in een ,
geheel andere sfeer. Terwijl zowel vredelievendheid als pacifisme bewuste, actieve houdingen zijn van de menselijke geest, slaat passivisme
eerder op karakter en temperament. Terwijl de vreedzame en de pacifis t.
elk op eigen wijze de objectieve vrede willen, snakt de passivist naar de
subjectieve rust. Daarom kan de passivist een oorlog alleraardigst vin
den, als deze zich maar bij de geburen afspeelt en hijzelf met rust wordt
gelaten.
We hebben hier niet bedoeld aan het „privilegium immunitatis" een
absolute waarde te hechten: het behoort tot het kerkelijk en niet tot het
goddelijk recht. Alleen wilden we aantonen, dat het zin heeft dit voorrecht te handhaven voor de geestelijken, zonder dat men daaruit enige
conclusie kan trekken voor een algemene dienstweigering, tenminste in
de huidige omstandigheden.
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klanken op zichzelf voor het zintuig aangenaam zijn, in eigenlijke zin
schoon zijn zij slechts als zij iets betekenen voor de geest. In overeenstemming hiermee geven dieren op generlei wijze blijk van enige
schoonheidszin.
In het algemeen kent het verstand het wezen der dingen met behulp
van de abstracte begrippen, waarin het uit een veelheid van zintuiglijke
waarnemingen het wezenlijke abstraheert, en die het met behulp van
de functies van oordeel en redenering tot verheldering brengt. Diepere
kennis van het wezen der dingen verwerven wij in het wetenschappelijk
en wijsgerig denken, en alsdan neemt deze kennis de vorm aan van een
beredeneerbaar en bewijsbaar inzicht.
De kunstenaar nu bezit het bijzondere vermogen de natuur te herscheppen op een dusdanige wijze, dat het verstand in een enkele zintuiglijke waarneming deze begripsverheldering deelachtig wordt, die het
elders slechts vermag te verwerven uit een veelheid van zintuiglijke
waarnemingen ten koste van moeizame denkarbeid. De kunstenaar verlicht het verstand a.h.w. vanuit de stof door hieraan een schittering van
begrijpelijkheid te verlenen. Dit verklaart de bijzondere vreugde, die
het verstand aan het schone beleeft. Daarnaast is het duidelijk dat een
kennis, die in een zintuiglijke waarneming tot stand komt en niet door
een verstandelijke analyse, ook niet zonder meer in een verstandelijke
analyse is uit te drukken. Meestal vermag men het gekende slechts aan
te duiden. Ook is het duidelijk, dat niet deze kennis zelf, maar de wijze
waarop zij tot stand komt, oorzaak is van het behagen, dat het verstand
vindt in het schone. De genieting van het schone is dan ook gebonden
aan de zintuiglijke waarneming van het schone. In deze rechtstreekse
begripsverheldering in een enkele zintuiglijke waarneming, zonder redenering, zonder denkarbeid, ligt de wezenheid van het schone.
„Die Kunst redet nicht, bildet nur," zegt Goethe. Dit ,,bilden" is
echter geen afbeelden maar verbeelden. Verbeelden is tot beeld maken
d.i. tot object van zintuiglijke waarneming maken --- datgene wat dit
van nature niet is, dit zijn de abstracte begrippen. Niet elke tot' beeld
gemaakte abstractie is schoon. Het conventionele op afspraak berustende symbool is evenmin schoon als het geschreven of gesproken
woord, dat een begrip aanduidt. Schoon noemen wij het zintuiglijk
waarneembare, dat door de natuurlijke intuïtieve werking der kenvermogens rechtstreeks een heldere kennis in het verstand veroorzaakt.
Wanneer een werk iets anders veronderstelt dan de natuurlijke werking
der kenvermogens, b.v. wanneer het slechts begrijpelijk is in verband
met iets, dat geheel buiten het werk staat, m.a.w. als er een toelichting
bij nodig is, dan beschouwen wij dit intuïtief als een gemis aan schoon-
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heid in het werk. Directe begrijpelijkheid is wezenlijk voor het schone.
Daarnaast behoort ook tot 't wezen van het schone een helder kenbeeld in het verstand te veroorzaken. Ook omwille van de vervolmaking
van onze kennis, zegt Jacques Maritain, hebben wij de kunst en de
kunstenaars zeer van node. Duidelijkheid en volledigheid zijn eisen, die
men intuïtief aan het schone stelt, in de verwachting dat men het niet
behoeft te ontcijferen als een geheimschrift, dat het geen twijfel laat
aangaande zijn betekenis, en geen vragen doet opkomen, waarop het
't antwoord schuldig blijft.
Dit alles is geheel in overeenstemming met de definitie, die
St. Thomas gaf van het schone, en die wij hier als duidelijk oriëntatiepunt voor het denken over deze materie laten volgen. Deze definitie
dan omschrijft het schone als de schittering van de vorm over de geevenredigde delen van de stof 1 ) .

Het schone is dus een mededeling aan het verstand. Al hetgeen is,
alle zijnde, is object van het verstandelijk kenvermogen en houdt dus
in potentie een mededeling in aan het verstand. Daar alle zijnde zijn
oorzaak vindt in het Goddelijk verstand, houdt het een mededeling
in van het Goddelijk verstand aan dat van zijn schepselen. In metaphysische zin is al het zijnde schoon. Deze metaphysische schoonheid
blijft echter verborgen voor het gebrekkige licht van het mensenverstand, zij is voorbehouden aan de engelen, de zaligen, en zij was zichtbaar voor het eerste mensenpaar, voordat de zondeval een ongeneeslijke wonde sloeg in de menselijke natuur. De kunstenaar komt aan
het gebrekkige licht van het mensenverstand te hulp door de dingen
der natuur te herscheppen op de wijze van het kunstschone.
Het inzicht dat het schone naar zijn wezen behoort tot de orde van
het verstandelijke kennen, is door de moderne aesthetica wel algemeen
uit het oog verloren. Steeds echter heeft .--- en het schijnt van belang
dit, in verband met de denkbeelden van de woordvoerders der moderne
i) Voor de met de terminologie der scholastieke philosophie niet vertrouwde lezer
willen wij trachten deze definitie enigszins te verduidelijken. Aan de natuur van onze
kenvermogens is het eigen, dat wij het onstoffelijke in casu het verstand — slechts
vermogen te begrijpen met behulp van analogieën in de stof, daarbij vaststellende in
hoeverre er gelijkheid is en in hoeverre verschil. Voor ons begrip van het verstandelijk
kenvermogen zijn wij aangewezen op de analogie met het gezichtszintuig, in zekere
zin het prototype van al onze kenvermogens. De taal geeft hiervan duidelijk blijk in
uitdrukkingen als inzien, doorzien, een helder betoog enz. Zoals nu het zintuiglijk kenbeeld is de gelijkenis in het zintuig van de stoffelijke vorm, zo is het verstandelijk
kenbeeld (het abstracte be grip) de gelijkenis in het verstand van de onstoffelijke vorm,
van de wezenheid van het ding. De vorm is dus het wezensbepalende beginsel, maar
tege lijkertijd het beginsel van (verstandelijke) kenbaarheid. Met de term schittering
bedoelt Thomas vanzelfsprekend de schittering voor het verstand. De term geëvenredigd verstaan wij als: geordend met betrekking tot de vorm die uitschittert over
de stof.
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kunst, uitdrukkelijk vast te stellen --- de metaphysische aesthetica in het
verleden, van welk wijsgerig stelsel zij ook deel uitmaakte, als evident
beschouwd dat het schone van verstandelijke orde is 2 Het zou te ver
voeren hier op deze plaats er nader op in te gaan. In het voorafgaande
hebben wij het schoonheidsbegrip geheel belicht vanuit de Aristotelisch
Thomistische zienswijze, die, steunend op de hecht gefundeerde Aristotelische kenleer, tot een duidelijke begripsbepaling van het schone
kon geraken. De neiging deze zienswijze als tegengesteld te beschouwen
aan de neo-platonische, met dien verstande, dat het bij de laatste om de
„idee" te doen is, terwijl de eerste het schone zoekt in bepaalde uiterlijke
hoedanigheden, moet wel aan een zeer oppervlakkige kennisname van
Thomas' schoonheidsleer worden toegeschreven. In de neoplatonische
denkbeelden, zoals die o.m. te vinden zijn in Plotinus' geschriften, ligt
op gelijke wijze als in de neo-aristotelische zienswijze, het intelligibele
aan het schone ten grondslag. De schoonheid van het kunstwerk, evenals dat van andere stofdingen, wordt hier beschreven als een afstraling
van de absolute schoonheid, het waarachtig zijnde, de Waarheid, waarnaar zij heenwijst. Hier blijft echter het schoonheidsbegrip enigszins in
de ruimte zweven, waaraan het voor het moderne denken een groter
bruikbaarheid schijnt te ontlenen.
Dat het schone niet onmiddellijk duidelijk als behorende tot de orde
van het verstandelijk kennen wordt ervaren, vindt zijn oorzaak ten dele
hierin, dat de schoonheidswaarneming een in wezen irrationeel kenproces is. De begripsverheldering door het schone tot stand gebracht,
geschiedt niet langs de weg der redenering, maar langs de weg der
intuïtie. Het moderne anti-intellectualistische denken vertoont de neiging
de intuïtie, naar het voorbeeld van Bergson, als een afzonderlijk
kenvermogen naast of boven het intellect te plaatsen, en hierin schijnen
veel waandenkbeelden der moderne aesthetica hun grond te vinden. De
intuïtie . vindt, zoals Jacques Maritain in „La philosophie Bergsonienne"
heeft uiteengezet, volledig haar verklaring in een vruchtbare samenwerking tussen het verstand en de zintuiglijke kenvermogens, die als inwendige zinnen worden onderscheiden. Zintuiglijk geheugen, zintuig) .

2) Merkwaardig in verband met Thomas' definitie zijn enkele regels uit het gedicht
Kunstler" van de dichter-wijsgeer Friedrich Schiller. In dit gedicht lezen wij:
vs. 34 e.v.
Nur durch das Morgentor des Schonen
Drangst du in der Erkenntnis Land.
An htihern Glanz sich zu gewohnen,
ubt sich am Reize der Verstand.
en vs. 65, 66
Was wir als Schánheid hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.
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menselijke gemoedsbewegingen. Beter dan elke psychologische uiteenzetting leert ons de muziek van Bach, Mozart of Chopin wat opgetogenheid is of inkeer, begeestering, deemoediging of heimwee en al die
zielstoestanden, die niet in woorden zijn weer te geven.
Deze voorbeelden mogen volstaan om duidelijk te maken, dat het
steeds een abstract begrip is, dat aan het schone ten grondslag ligt. Uit
een volslagen gebrek aan inzicht in de wezenheid van het schone, uit
een kortzichtigheid, die niet verder vermocht te zien dan het direct zintuiglijk waarneembare, die in het schilderij niets anders meer zag dan
het tafereel dat er op stond afgebeeld, is het verlangen geboren naar die
hogere kunstvorm, die men abstracte kunst heeft genoemd. Aan het
streven der abstracte kunst ligt een reusachtig misverstand ten grondslag. Abstracter dan abstract is alleen het niets, en dit is dan ook
doorgaans wat deze kunst, in de consequente doorvoering van haar
beginsel, aan de geest biedt.

***
Hetgeen in de voorafgaande uiteenzettingen aangaande de kunst betoogd werd, had betrekking op de kunst der geëvolueerde cultuur.
Wezenlijk hiervan onderscheiden is de kunst der primitieve volken. Aan
de onderzoekingen van Lêvy-Briihl en anderen danken wij enig inzicht
in het geestesleven van de primitief. Vooropstellende, dat de ziel van de
primitief met geheel dezelfde vermogens is uitgerust als die van de
cultuurmens, constateren wij een diepgaand verschil in de wijze waarop
deze vermogens in het zieleleven zijn ingeschakeld. Het zieleleven van
de primitief staat geheel in het teken der verbeelding. De verbeelding
is het alles overheersende vermogen. De primitief denkt niet in begrippen, maar in beelden, die deze begrippen vertegenwoordigen, zonder
dat hij ze als zodanig onderscheidt. De verbeelding als zodanig is een
zintuiglijk vermogen. Bij de mens, en dit geldt ook voor de primitief, is
haar werking echter geheel doorlicht door het intellect. Maar bij de
primitief, anders dan bij de cultuurmens, is de werking van het intellect
geheel gebonden aan de verbeelding. Hij kent de waarheid inzoverre zij
vervat is in zijn ervaring van de werkelijkheid, hij kent haar niet expliciet, vermag haar niet te beschouwen in abstracto, om haarszelfs wil.
Inzoverre hij denkt over de waarheid geschiedt dit in beelden; zijn
eerste behoefte tot begrijpen krijgt gestalte in de aetiologische mythe.
Naarmate de primitieve cultuur zich verder ontwikkelt, voltrekt zich het
proces der vrijmaking van het intellect van de gebondenheid aan de
verbeelding. Het verstandelijke leven krijgt een groter mate van zelfstandigheid en een eigen taak: het critisch beschouwen van de waar-
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heid. Het primaat van de Mythos maakt plaats voor dat van de Logos.
Aan dit diepgaande onderscheid tussen het geestesleven van de primitief en dat van de cultuurmens, beantwoordt een diepgaand onderscheid tussen de primitieve kunst en die der geëvolueerde cultuur. De
eerste richt zich tot de verbeelding, de tweede tot het verstand. Eerst
wanneer de cultuur het ontwikkelingsstadium bereikt heeft, waarin het
intellect bevrijd is van de gebondenheid aan de verbeelding, vermag de
kunstenaar intuitief te onderscheiden tussen zintuiglijke gegevens die
teken zijn voor de verbeelding, en andere, die teken zijn voor het verstand. Alsdan vermag hij zijn werk geheel toe te spitsen op de tekenfunctie voor het verstand, en de stof te doorlichten met het licht der
schoonheid, het licht van de geest. De primitieve kunst heeft haar tehuis
in het schemerige rijk der verbeelding. Zij is in wezen suggestief.
Het geestesleven van de primitief en dat van de cultuurmens zijn
twee verschillende functioneringstoestanden van eenzelfde wezen: de
menselijke ziel; zij zijn opeenvolgende toestanden in het groeiproces der
beschaving. In dit ontwikkelingsproces is de verdringing van de primitieve mentaliteit door de Logos nimmer volledig, het primitieve denken
blijft deel uitmaken van het geestesleven van de cultuurmens. Het trekt
zich terug in de regionen van het halfbewuste en het onbewuste, en van
hieruit kan het in hoge mate bevruchtend blijven werken op het logische
denken. Daarnaast ziet men echter ook bij de cultuurmens het bewuste
denken nog vaak doorkruist door het primitieve. Allerlei vormen van
bijgeloof en allerlei dwanghandelingen vinden hierin hun grond, terwijl
in het bijzonder het religieuze denken van minder ontwikkelden vaak
nog in sterke mate in het teken staat van het magisch-primitieve, waar
overigens zelfs de meer ontwikkelde zich niet steeds boven vermag te
verheffen. Een sterk op de voorgrond treden van het primitieve denken
zien wij in vele patho-psychologische desintegratieprocessen. Als zodanig zou men ook kunnen qualificeren de wijze waarop in onze dagen
de moderne mythen het denken van hele volken zijn gaan beheersen.
Wij noemden de primitieve kunst in wezen suggestief. Het suggestieve blijft voor de kunstenaar der geëvolueerde cultuur een der meest
waardevolle middelen. De kunstenaar van het woord maakt dankbaar
gebruik van de suggestieve tegenwoordig spreekt men gaarne van
magische --- kracht, die in het woord besloten ligt. Hij kiest zijn woorden zodanig, en ordent ze zodanig, dat ze met een maximum aan beeldende kracht geladen worden. Deze opgeroepen beelden nu ordent hij
op zulk een wijze, dat een verstandelijk kenbeeld er een schittering van
begrijpelijkheid in ontvangt, en hiermee leidt hij ons binnen in de wereld
van het schone. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de plastische
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kunsten en de muziek. De levendige verbeelding van de primitief gaat
bij de cultuurmens vaak geheel en al verloren, en dit is zeker niet alleen
als winst te beschouwen. Voor de kunstenaar is een levendige phantasie
onontbeerlijk. Haar bestemming in de kunst is echter dienstbaar te zijn
aan de schoonheid.

***
Komende tot het onderwerp van het schone stelde St. Thomas vast,
dat schoon is „id quod visum placet", hetgeen geschouwd zijnde behaagt. Het schone is, zoals wij zagen, een aan het natuurlijk streven
van het verstand in bijzondere mate aangepast object, derhalve vindt
het verstand in het schone een bijzonder behagen. De schoonheidsgenieting is echter geen aangelegenheid van het verstand alleen. Door
de samenhang van de vermogens der ziel in een unum per se, vindt deze
verstandelijke vreugde haar terugslag in de andere vermogens in een
zeer bijzondere belevenis: de schoonheidsontroering. Wat wij als schoonheidsontroering gewaarworden is een toestand van innerlijke vrede in
de ziel, een toestand, die iets wonderbaarlijks heeft, tegelijk iets werkelijks en iets onwerkelijks, een toestand van opgetogenheid vermengd
met een element van droefenis, een verlangen naar een onbestemd geluk, waarvan wij het bestaan vermoeden, maar waarvan wij het wezen
niet vermogen te onderscheiden, een inkeer tot het diepste in onszelf.
Het vermogen van het schone om de mens tot in zijn diepste wezen te
ontroeren is naar wij menen geworteld in het dualisme van de menselijke
natuur, in het substantieel gebonden zijn van de geest aan de stof. De
mens bemerkt in zichzelf het leven van de geest. Hij bemerkt ook hoezeer de geest de gevangene is van de stof, hoezeer de geest in zijn
aspiraties wordt gehinderd door zijn gebondenheid aan de stof, hoezeer
de harmonie tussen geest en zinnen is gestoord. Het schone, dat zoals
wij zagen, door de intuïtie der zintuigen rechtstreeks een heldere kennis
in het verstand veroorzaakt, heft de innerlijke gespletenheid der menselijke natuur a.h.w. een ogenblik op, verstand en zinnen genieten in
wonderlijke harmonie van een en hetzelfde object. Dit geeft aan het
schone de smaak van het verloren paradijs, maar wekt tegelijk het
heimwee naar het paradijs. Het schone geeft de mens een vage intuïtie
van een ongekend geluk waartoe hij de potentie in zich draagt: het
rechtstreeks schouwen van de Waarheid in al Haar heerlijkheid. Aan
deze bewustwording verbindt zich onmiddellijk het besef, dat dit geluk
niet van deze wereld is. De hieraan geëvenredigde gevoelens vreugde
en droefenis vermengen zich in de ziel.
Deze bijzondere ontroering, die een inkeer is tot het diepste in ons
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In het licht der voorafgegane uiteenzettingen kunnen wij dus zeggen
dat essentieel voor de kunsthabitus is in de eerste plaats een goede ontwikkeling van het verstandelijk kenvermogen, een scherpe intelligentie,
die in een helder kenbeeld direct het wezen der dingen weet te grijpen
en intuitief ziet, hoe dit zich manifesteert in de stof. Dit intuïtieve inzicht stelt de kunstenaar in staat een stofding te scheppen, waarin hij al
datgene samenbrengt, dat in de dingen der natuur bij gedeelten een
bepaalde wezenheid aan het verstand onthult. Hierdoor verleent hij aan
de stof die ongewone transparantie, die wezenlijk is voor het schone.
Dat in het intuitieve kenproces, dat aan de schoonheidswaarneming ten
grondslag ligt, de zintuiglijke kenvermogens, met name de inwendige
zinnen, een belangrijke rol spelen, werd reeds in het licht gesteld, zodat
het belang van een goede ontwikkeling der zintuiglijke kenvermogens
zonder meer duidelijk is. Het wezen van de kunsthabitus te zoeken in
een uitzonderlijke gevoelsbegaafdheid, een veel gehuldigde opvatting,
die afkomstig is uit het vervaltijdperk der romantiek, is een fundamentele misvatting. Een zekere gevoelsbegaafdheid van de kunstenaar zal
aan de menselijkheid van zijn werk zeker ten goede komen. Een gevoelsbegaafdheid, die meer op zintuiglijk beleven dan op verstandelijk
kennen is ingesteld, zal hem licht van de weg der schoonheid doen afdwalen. Voor zover het zijn werk betreft zal de kunstenaar een bewust
irrationalisme moeten nastreven. Zeer zeker heeft het kunstwerk óók
een logisch aspect, dat echter geheel in het verborgene bijdraagt tot de
schoonheid van het werk. Een anti-intellectualistische geesteshouding,
een aan het kennen vijandige, op gevoelsmatig beleven ingestelde mentaliteit, lijkt wel allerminst geschikt om ware schoonheid voort te brengen. Het is deze geesteshouding die naar onze mening de moderne
kunst gevoerd heeft op de dwaalwegen, waaruit zij thans vergeefs een
uitweg zoekt. In een derde en laatste artikel zullen wij deze zienswijze
nader motiveren.

2C

Het Waarheidsserum
door Dr K. VAN ACKER
Psychiater aan het Guislain- Instituut te Gent

ET het zgn. waarheidsserum is niet iets wezenlijk nieuws onder de
M
zon verschenen en men kan moeilijk over zijn practische waarde
spreken, zonder dat ook over die van de gelijksoortige procédés te doen.
De procédés, waartoe het inspuiten van het waarheidsserum behoort,
kunnen worden ingedeeld in methoden, die het onopgemerkt liegen
onmogelijk zouden maken en in andere, die het liegen überhaupt zouden uitschakelen.
Onder de eerste categorie vallen physiologische en psychologische
methoden. Bij het zoeken naar physiologische leugen-detectoren, waarmede begonnen werd rond 1890, werd uitgegaan van de hypothese, dat
het liegen een psychisch gebeuren is, dat, evenals zovele andere, vergezeld gaat van onwillekeurige en specifiek-onwillekeurige lichamelijke
verschijnselen. Men dacht natuurlijk niet aan grove manifestaties, maar
aan fijnere zoals: veranderingen van de polsslag, (sphygmagrafische),
van de ademhaling ( pneumografische) , van de bloeddruk in de extremi
teiten (plethysmograf ische) , van de drukkracht der handen ( dynamografische ) , van de hefkracht der vingers ( ergograf ische) en van de electrische conductibiliteit der huid ( galvanometrische) .
De enige methode, die nogal uitvoerig en wetenschappelijk medegedeeld wordt, is die van de Italiaan Benussi, Die Atmungssymptome der
Luge, verschenen in 1914. De techniek was, in het kort, de volgende: aan
de proefpersonen werden achtereenvolgens enkele plaatjes getoond met
cijfers, letters, plus een figuurtje; op sommige van die plaatjes stond een
rood sterretje, op andere niet; was er geen sterretje, dan mocht de proefpersoon alleen juiste mededelingen omtrent het hem getoonde geven; was
er wèl een sterretje dan mocht hij slechts onjuiste inlichtingen verstrekken. Geregistreerd werden de laatste drie ademhalingen vóór het getuigenis en de eerste drie ademhalingen na het getuigenis.
Wat constateerde Benussi? Wanneer de proefpersoon niet loog, werd
er vóór het getuigenis sterker in- dan uitgeademd en na het getuigenis
sterker uit- dan ingeademd; wanneer de proefpersoon wél loog werd er
vóór het getuigenis sterker uit- dan ingeademd en na het getuigenis
sterker in- dan uitgeademd. En dat was „ausnahmslos" en hoe ze er zich
ook voor inspanden, geen proefpersoon slaagde erin de verhoudingen om
te keren.
De belangstelling voor Benussi's experimenten is zeer kortstondig geweest. Men kan zijn proefpersonen toch moeilijk voor leugenaars houden,
maar zelfs indien men ze als zodanig wil beschouwen, dan zijn het toch
maar laboratoriumleugenaars, leugenaars van wie het getuigenis steeds
volkomen onwaar is, en leugenaars die op een bepaald, door de psycholoog vastgesteld, moment aan liegen gaan denken. De werkelijke leugen
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er niet minder, waarin geen of een verkeerde diagnose viel. Buiten het
laboratorium was dit falen der methode in hoofdzaak te wijten aan de
enkel door het verdacht zijn verwekte emotie. Daarbij komt, dat de Tatbestandsdiagnostik een methode is waarvoor blijkbaar slechts weinig gevallen in aanmerking komen; wanneer we weten, dat er minstens 20 com-plexwoorden nodig zijn, betekent dit, dat alleen dié delicten in aanmerking komen, die tenminste uit 20 elementen bestaan, en dan nog wel uit
20 elementen, die de dader bekend moeten zijn en alléén de dader, een
eventualiteit, die zich zeker niet dikwijls voordoet.
Het oudste middel om het onopgemerkt liegen onmogelijk te maken is
wellicht de beëdiging geweest; bij de primitieven was deze gebaseerd op
de overtuiging, dat iemand, die onder ede loog, vroeg of laat, maar gewoonlijk onverwijld, zichtbaar door de godheid gestraft werd. Bijzonder
veel zal deze detector niet waard geweest zijn, vooral niet omdat de
primitieve mens ook overtuigd was, dat hij door een of ander ceremonieel de door meineed over zichzelf afgeroepen straf kon afleiden.
Tot voor de eerste wereldoorlog werden nog dergelijke praktijken gesignaleerd in Duitsland, Polen, Joego-Slavie en Rusland. De voornaamste hiervan waren: de meinedige houdt de vingers der linkerhand naar
de grond gericht, zodat de straf, die langs de vingers der rechterhand
in hem is binnengevaren, langs deze weg zijn lichaam weer verlaat; hij
houdt het vlak der opgeheven hand naar de rechter gekeerd, zodat de
op hem afkomende straf teruggekaatst wordt; hij steekt een steen onder
de oksels zodat de straf hierop terugkaatst; of hij trekt eenvoudig zijn
hemd averechts aan.
We kunnen thans overgaan tot het bespreken der procédé's, die het
liegen überhaupt onmogelijk willen maken. Het lijdt geen twijfel, dat de
mens niet onder alle omstandigheden even gemakkelijk liegen en verzwijgen kan.
Ten eerste valt hem dat moeilijker wanneer hij ervoor lijden moet,
wanneer hij door te spreken een eind kan maken aan een ondraaglijke
lichamelijke of psychische toestand. Hierop steunt de tortuur.
Over de waarde der tortuur behoeven we hier slechts weinig te
zeggen; al deed ze ook menige schuldige bekennen, ze heeft even vaak
een onschuldige tot het afleggen van bekentenissen gebracht. En dat
geldt niet alleen voor de folteringen, die, algemeen als onmenselijk worden beschouwd; ook in zekere zin toelaatbare en onmisbare praktijken,
zoals het dagenlang isoleren en het urenlang ononderbroken ondervragen, dwingen af en toe valse auto- en heterobeschuldigingen af, die
pas na weken teruggetrokken worden.
Een tweede toestand, waarin het de mens moeilijker valt te liegen en
te verzwijgen is de hypnose. Dank zij de verminderde zelfcontrole krijgt
men van gehypnotiseerden antwoorden, die ze bij normaal bewustzijn
niet zouden geven. Is dan onder de hypnose de zelf controle in die mate
{opgeheven, dat de mens tot het openbaren van onverschillig welke geheimgehouden bewustzijnsinhoud kan worden gebracht? Menig crimir
nalist heeft het gehoopt, maar de algemene ervaring is, dat de gehypnotiseerden nooit ware, werkelijk compromitterende geheimen mededelen
,en dat ze in staat blijven even knap te liegen en te fantaseren als bij

HET WAARHEIDSSERUM

309

normaal bewustzijn. Alleen voor uiterst suggestiebele personen wordt
door sommige hypnotiseurs een uitzondering gemaakt, en nog niet zo
lang geleden zou in Italië een vrouw door deze methode, een viervoudige moord hebben bekend. Speculerend op een minder gecontroleerd
associëren tijdens de hypnose kwamen Duitse deskundigen op de interessante gedachte gehypnotiseerden aan de Tatbestandsdiagnostikproef
te onderwerpen, maar zelfs dat heeft blijkbaar niets gegeven.
Is ook de gewone slaap een toestand waarin de mens moeilijker liegen
en zwijgen kan? Men leest wel eens dat hardop dromenden gemakkelijk
kunnen worden uitgehoord. Hoe het zij, het middel om verdachten naar
willekeur hardop te laten dromen, zal niet zo spoedig gevonden worden;
er zijn echter experts die menen, dat ze meer uit hun gehypnotiseerden
halen, wanneer ze die tijdens de nachtslaap ondervragen. Volgens het
volksgeloof zou de mens tijdens de slaap ook soms spontaan geheimen
aan het daglicht brengen. Zo wakkert bij Shakespeare, Iago Othello's
jaloersheid aan, door hem wijs te maken dat hij de slapende Cassio over
zijn schuldige betrekkingen met Desdemona heeft horen spreken. Er
zijn geen criminaalpsychologen, die de raad geven te gaan neerzitten
aan het bed der verdachten, maar er zijn er wel die het verkeerd vinden
helemaal geen belang te hechten aan wat verdachten in hun slaap vertellen; en zij steunen op feiten, al zijn het er niet méér dan twee, waarvan het ene al meer dan honderd jaar oud is.
Toestanden waarin het de mens zeker moeilijker valt te liegen en te
zwijgen — hoofdzakelijk ten gevolge van een abnormaal verhoogde
expansiviteit zijn infectieuse en toxische toestanden van bewustzijnsverlaging en vooral die welke het gevolg zijn van intoxicatie door narcotica.
Het is algemeen bekend, dat alcohol doet spreken en, meer in het
bijzonder, een neiging tot reveleren verwekt, die meestal terug te voeren
is tot de behoefte om zich te laten gelden. Dank zij dit feit kwam achthonderd jaar geleden, Reinaert ,--- naar hij tenminste beweerde te
weten, dat er een complot gesmeed was tegen koning Nobel niet ver
van hier, „tusschen Hij f te ende Ghent". Een van de vijf samenzweerders was Grimbeert de das en, alzo sprak Reinaert:
„Eens morghins harde vroe
Gheviel dat mijn neve die das
Van wine een deel in hoghe was
Ende hijt in rade minen
Wive, miere vrauwen Hermelinen,
Al van pointe te pointe seide,
Daer si liepen an die heide."
Maar om tot de werkelijkheid terug te komen: plegen daders of getuigen van onbekende of onopgehelderde misdrijven, wanneer ze onder
invloed van sterke drank verkeren, de neiging te voelen hun geheim te
openbaren? Het is een feit dat alhoewel lang niet alle daders en getuigen alcoholisten zijn — dank zij dronkemanspraat, vrij geregeld misdaden aan het licht komen of opg eh elderd worden. Zijn er criminalis-
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ten, die hun toevlucht tot de alcohol genomen hebben? Ik heb niet méér
kunnen vinden, dan dat er hypnotiseurs zijn, die dat gedaan hebben, en
er is er één, die beweert dat ,,es manchmal gelingt durch kleine Gaben
geistiger Getránke wahrend der Hypnose geschmeidigere Assoziationsverbindungen zu schaffen". Het behoeft ons niet bijzonder te verbazen,
dat de alcohol zo weinig vertrouwen inboezemt; alcohol verwekt niet bij
iedereen of niet altijd een drang tot reveleren, en die drang is bovendien zo weinig onweerstaanbaar, dat de mededelingen slechts aan
vrienden, in vertrouwen op een eeuwig zwijgen, gedaan plegen te wor
den. Dat wist reeds Willem die den „Madoc maecte"; het was aan een
nicht en „in rade" dat de das het „al van pointe te pointe seide" en
de nicht
„Gaf Grimbeerte hare trauw c
Dattet verholen bliven soude"
Andere narcotica, die doen spreken, zijn chloroform, aether, hyoscine,
scopolamine, cocaïne, haschisch, chloorethyl en mescaline. Er blijken
geen redenen te zijn om aan te nemen, dat de door deze stoffen verwekte spreekdrang of drang tot reveleren, algemener en regelmatiger
zijn zou dan wanneer alcohol werd gebruikt. En ook hier wordt de
expansiviteit door een euphorische, manische gemoedsstemming bepaald, zodat het maar moeilijk tot andere dan erotische, lachwekkende
en malicieuse openbaringen schijnt te kunnen komen. Voor zover mij
bekend, werd in de criminologie alleen de hyoscine geprobeerd, jaren
geleden, en ook, samen met de hypnose, het chloorethyl. Ik heb één
ogenblik gemeend, dat de oude Azteken, die ons in zoveel vóór zijn
geweest, zich misschien wel van narcotica bedienden, nl. van het peyotl,
om getuigen en verdachten aan het spreken te krijgen. Men leest immers dat onder de vragen, welke de eerste missionarissen daar aan hun
biechtelingen plachten te stellen, ook deze voorkwam: „Hebt gij peyotl
gedronken of aan anderen te drinken gegeven om geheimen te ontdekken of gestolen goederen terug te vinden?" Tot mijn spijt, zag ik echter
dadelijk in, dat het peyotl hier als een gewoon tovermiddel werd gebruikt, dat het eenvoudig iets was als het „cruut" dat Elegast „coninc
Karel die edel man" in de mond stopte, opdat hij zou verstaan „wat
hanen craien ende honden bilen in hun latijn". Wel zijn de Azteken
ons vóór geweest in het tortureren door middel van narcotica. Een hunner eerste missionarissen schrijft: „Er is een plant, coati xoxouhqui geheten. Zij brengt een zaad voort, ololiuhqui. Dit zaad maakt dronken
en krankzinnig. Men ' doet het in het drinken van degenen die men
kwaad wil. Die het innemen krijgen schrikwekkende hallucinaties".
Tenslotte hebben we de barbituurzuurderivaten en daaronder de zgn.
waarheidssera, het amytal en vooral het pentothal. Zijn barbituurzuurderivaten in het algemeen narcotica die het liegen en verzwijgen zeer
bemoeilijken? Blijkbaar niet; ten bewijze daarvan wijs ik op de ervaringen met de dial- en somnifeenslaapkuren. Zo érgens, dan is het wel
tijdens deze behandelingen, waarin de mens dagen lang sterk geïntoxiceerd wordt, dat zich roestoestanden met uitgesproken expansiviteit
moeten voordoen; in " feite zijn roestoestanden hier zeldzaam, is de
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expansiviteit steeds gering en van louter hypermnestische, erotische of
malicieuse aard. Maar desniettegenstaande wordt beweerd, dat pentothal de mens in een toestand brengt, waarin hij niet eens meer in staat
is een misdaad geheim te houden. Door wie wordt dat beweerd? Zeker
niet door de psychiaters, die het pentothal gebruiken om van hun patiënten méér te vernemen dan deze in een toestand van normaal bewustzijn
kunnen, willen of durven zeggen. Alle narco-analisten — en meestal zijn
dit psychoanalisten, die anders nogal gauw menen een geheim te ontdekken — zijn het erover eens 1° dat tal van patiënten helemaal niet
mededeelzamer worden, 2° dat velen onder degenen die wèl mededeelzamer worden, niets vertellen wat ze niet ook bij normaal bewustzijn
zouden willen vertellen, 3° dat geen patiënten iets vertellen wat voor
hen waarlijk compromitterend zou kunnen zijn. Door wie wordt dan
wèl beweerd, dat het pentothal de mens in een toestand brengt, waarin
hij niet eens meer in staat is een misdaad geheim te houden? Zijn het
politiebeambten? Blijkbaar wel, maar die zullen wel minder zuiverwetenschappelijk te werk gaan dan psychiaters en al dan niet bewust
hun speciale middeltjes gebruiken. Hoe het zij, • de psychiaters, die ernaar hebben gezocht, geven ons de verzekering, dat er tot nog toe door
de politie niet één betrouwbaar document werd voorgelegd. Alleen een
zekere pers doet alsof. Al zijn er dan ook geen gevallen bekend van
gepenthothaliseerde misdadigers, die tot bekentenissen overgingen, er
werden er wel gesignaleerd van misdadigers, die dat niet deden. Om
één enkel voorbeeld te noemen: ondanks verpletterende bewijzen en een
vroegere bekentenis aan een medegedetineerde, bleef een moordenaar
uit Karlsruhe, tijdens een vrijwillig aanvaarde narcoanalyse die moest
uitmaken of hij al dan niet schizophreen was, hardnekkig alle schuld
ontkennen. En we hebben ook allen de geschiedenis van de Franse
journalist gelezen, die zich van een misdaad liet beschuldigen, bij zijn
aanhouding ontkende, de narcoanalyse aanvroeg en tijdens deze alles
zeggen kon wat hij wilde.
Hier nu nog enige persoonlijke ervaringen met het waarheidsserum.
Een eerste geval: vóór enkele maanden penthothaliseerden we in het
Guislaingesticht te Gent een patiënt van wie we vermoedden, dat hij
zekere waandenkbeelden dissimuleerde. In medisch opzicht gaf de narcoanalyse niets, maar toen vroegen we de zieke op de man af: „Hebt ge
nooit gestolen?" „Ja" antwoordde hij „Wat?" „Een velo"
Was dit een bekentenis, die hij bij normaal bewustzijn niet zou hebben
afgelegd? Geen kwestie van, want toen we hem vroegen of die diefstal
uitgekomen was, antwoordde hij bevestigend en voegde eraan toe, dat
hij er vier maanden voorwaardelijk voor had gekregen. Dat die bekentenis allerminst aan het pentothal te danken was, blijkt nog uit het volgende: acht dagen later vroegen we de zieke: „Hebt ge nooit iets anders
dan een velo gestolen?" en hij antwoordde „Ja, ook 'ne keer een spade".
—

Een tweede geval: tijdens de narco-analyse vroegen we aan een onzer
patiënten, van wie bekend is dat hij talloze diefstallen op zijn kerfstok
heeft: „Hebt ge nooit gestolen?" — „Ja" antwoordde hij ^-- „Wat?" .-„Ne keer 40 fr" „Zijt ge daarvoor gestraft geweest?" „Ja, door
Broeder X" - „Maar ge hebt toch nog veel meer gestolen?"
„'k en
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doe" en hoe we ook aandrongen, we slaagden er niet in hem ook maar
één der vele andere diefstallen te doen bekennen. Een laatste geval:
voor enkele weken werden op een onzer zalen vier diefstallen gepleegd;
een van 17 fr., een van 40 fr., een van 50 fr. en een van twee repen
chocolade. De dader werd spoedig ontdekt, maar hij gaf alleen de diefstal van de 17 fr. toe. Hij wordt gepentothaliseerd, maar vergeefse
moeite; de drie niet-bekende diefstallen bleef hij ontkennen en toen we
hem niet geloofden stak hij zowaar de rechterhand op en zei „Ik zweer,
dat ik niet anders dan die 17 fr. gepakt heb" „Zweert ge dat bij God
en al zijn Heiligen?" „Ja, bij God en al zijn Heiligen". Dat was een
eerste tegenvaller voor het waarheidsserum, maar acht dagen later kwam
er een tweede bij, die nog erger was. Toen spraken we de zieke aan
op het werk en zeiden hem: „Waarom bekent ge niet, daar kan toch
niets van komen?" --- Hij antwoordde „Ik hou me aan die 17 fr." We
drongen niet verder aan, maar toen we enkele stappen verder waren,
kwam hij ons achterna gelopen en zei: ,,Hewel ja, ik heb dat ander
dings ook gepakt, aan dat bed 40 fr., aan dat bed 50 fr. en aan dat bed
de chocolade".
Tot besluit: onder de verschillende procédé's die het mogelijk zouden
maken de leugens te ontdekken of de mens in een toestand te brengen,
waarin hij alleen waarheid kan spreken, is er niet één betrouwbaar en
zeer zeker is het zgn. waarheidsserum volkomen waardeloos.

De ontwikkeling van T. S. Eliot
als toneeldichter I
Een poging tot aaneensluiting van zijn experimenten
door MICHEL VAN DER PLAS

S er op het ogenblik in Engeland een renaissance van het drama
in verzen? Voor wie de recente kassuccessen van spelen als Eliot's

Cocktailparty en Fry's Venus observed of A sleep of prisoners heeft
gezien, schijnt deze vraag slechts met een volmondig „ja" te beantwoorden. Toch mag men, in het licht van de contemporaine Engelse
letterkundige geschiedenis, aannemen dat het te vroeg is om van een
renaissance in de ware zin van da t woord te spreken. Als men hierover een oordeel moet uitspreken lijkt het veeleer dat enkele belangrijke dichters in onze itijid op schitterende wijze geëxperimenteerd
hebben, — zodanig echter dat men mag verwachten dat na hen
inderdaad een renaissance van het drama in verzen gaat komen. Toen
de toneelschrijver Stephen Phillips (1868---1915) aan het begin van
deze eeuw zijn eerste drama's in Shakespeareaanse verzen deed verschijnen, werd hem uitbundige lof toegezwaaid; ook toen verwachtte
men de aanvang v an een renaissance. M aar zijn Paolo and Francesca,
Ulysses en Nero bleken, om er enkele van te noemen, niet tegen de
tijd bestand en verloren zelfs hun betekenis in het licht van de
ontwikkeling die het poëtische toneelstuk in Engeland zou ondergaan.
Zal dat met de vele stukken geschieden die vanaf 1900 de merkwaardige weg hebben getekend welke voor ons ophoudt bij Eliot
en Fry, de dichters die geroepen schijnen als eindelijke hoogtepunten
te fungeren? In het bestek van dit opstel wil ik trachten de verworvenheden van de dichter T. S. Eliot ten opzichte van het drama
in verzen te schetsen. Door dat te doen tegen een historische achtergrond hoop ik duidelijk te kunnen maken, waarom ik hem nog als
voorloper wil zien: als voorloper van de volgens velen reeds ingeluide
renaissance. Eliot's geschriften verzekeren ons ervan dat hij zichzelf
als experimentator beschouwt. Men kan hem de dichter noemen die
de belangrijkste resultaten heeft geboekt in de pogingen, het versdrama te herstellen; de schets van zijn ontwikkeling zal echter
inhouden dat met zijn beste werk nog geen voldoening schenkend
hoogtepunt is bereikt. Dat hij het echter voornamelijk is geweest
die het drama in verzen weer tot de massa heeft doen spreken, —
dat hoop ik in dit opstel 66k te kunnen zeggen.
Sinds Milton — hij bouwde, naar een woord van T. S. Eliot, „een
Chinese muur rond de Engelse taal" bestaat er in Engeland een
moeilijk te overbruggen kloof tussen de dichter en de massa. Deze
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ontstond door het feit dat de taal der dichters teveel ging verschillen
van de omgangstaal. Hoe langer de dichters in hun ivoren torens
gezeten bleven, hoe wijder de kloof werd. De toneelschrijver die
zich van het proza bediende vond een onvergelijkbaar groter gehoor
dan d e schrijver in verzen: Sheridan, Congreve, Goldsmith, Wilde,
Shaw, zij werden begrijpelijkerwijs verkozen boven Byron en Shelley
en Swinburne; de eerste kon men spelen, de tweede moest men lezen.
Wanneer men nu de geschiedenis van het Engelse toneel in de
twintigste eeuw overziet, dan bemerkt men dat de dichters daarin
onophoudelijk op queeste zijn gegaan naar de enig juiste, adaequate
taal die een naar het proza gekeerd publiek terug zou kunnen winnen.
Van Stephen Phillips tot Eliot en Fry is het één naarstig experimenteren geweest, één zoeken naar de juiste vorm waarmee de kloof
te overbruggen zou zijn.
De Ieren zijn hierin voorgegaan. Rond het Abbey Theatre te
Dublin, onlangs jammerlijk door brand verwoest, bewogen zich de
eerste belangrijke experimentators, nadat men in de voorgaande
eeuwen vergeefs had gepoogd de sinds Milton „dood-geprate" jambische vijfvoeter nieuw leven in te blazen. Wat een dichter als
William Butler Yeats voor de vernieuwing van het versdrama heeft
gedaan is nu nog niet geheel te overzien; dat hij, ondanks veelvuldig
falen, echter de eerste stoot tot een nieuwe ontwikkeling heeft gegeven staat onherroepelijk vast. Vanaf 1899 heeft hij allereerst getracht
een nieuw romantisch drama te schrijven, dat, naar zijn mening, zeer
gespannen lyrisch van karakter moest zijn; de romantische kracht
van „de ouderen" diende erin behouden te blijven en tevens moest
het drama wortelen in de zuivere Ierse volkstraditie, op de volkssagen
en oeroude liederen. Drama's als The Countess Cathleen (1899) , Cath.leen Hi Houlihan (1902) en The Hour Glass (1903) waren op deze
principes opgetrokken, geschreven in een taal die afscheid had genomen van Shakespeare en Milton, in een nieuwe, charmante muziek.
Vanaf 1920 schreef de onvermoeibare experimentator stukken in verzen
van een geheel ander karakter, georiënteerd op het Japanse No-spel;
Yeats voerde in zijn Four plans for dancers maskers in, No-dansen,
en introduceerde op verdienstelijke wijze een sterk retrospectief
element, waardoor hij drama's in verzen schiep die geheel verschilden
van wat in het Westen in de mode was. Na Yeats hebben toneelschrijvers als Gordon Bottomley, Lascelles Abercrombie en John
Drinkwater geëxperimenteerd. Tot aan de dertiger jaren had geen
van hen een stuk geschreven dat geslaagd kon heten; en toch hadden
deze Ieren iets losgeslagen: de drift naar een volmaakte vernieuwing,
die het publiek zonder afkeer of vooringenomenheid zou doen luisteren naar moderne verzen in de twintigste eeuwse schouwburg.
Toen, in 1928, schreef de dichter T. S. Eliot een Essay of poetic
drama dat baanbrekende theorieën verkondigde. Straks zullen zijn
stellingen worden belicht. De voornaamste is echter voor de verdere
ontwikkeling van het drama in verzen voor Engeland van zulk een
verstrekkende betekenis gebleken, dat zij hier dent genoemd als
ee n der bases van het werk zijner jongere mede-experimentators.
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Eliot ging' en gaat er van uit dat het publiek bewezen moet worden
dat de poëzie de mensen niet vijandig is, dat de dingen beter en
schoner en dieper in poëzie kunnen worden gezegd dan in proza.
De dichter dient dan ook, om dat te bewijzen, naar het publiek te
komen, zijn toneelverzen zó te vormen dat zij even aannemelijk
klinken als prozavolzinnen, ja, dat zij ten laatste aannemelijker, aangenamer, overtuigender klinken . dan prozavolzinnen. Hij moet zijn
taal wijzigen. Hoe hij dat zelf heeft gedaan zullen wij zo aanstonds
zien. Vast staat echter dat Eliot's denkbeelden in praktijk zijn gebracht
door een reeks van dichters die er zich thans met hem op mogen
beroepen dat het Engelse drama in verzen aan populariteit heeft
gewonnen, ja, voor een groot deel van het publiek zelfs reeds zó
populair is geworden, dat thans vele waarnemers durven spreken van
een renaissance. Gelijk gezegd, dit oordeel lijkt te voorbarig. De
resultaten van Eliot zelf en van sommige andere toneelschrijvers zijn
echter op zijn minst opzienbarend. In hetzelfde jaar waarin Murder
in the Cathedral voor het eerst werd opgevoerd, verscheen het eerste
toneelstuk in druk van W. H. Auden en Christopher Isherwood, The
dog beneath the skin in 1935. Deze twee schrijvers, waarvan de eerste
de poëtische gedeelten en de ander de prozafragmenten schreef, vervolgden hun experimenten nog met The ascent of F. 6 (1936) en
On the Frontier (1938). Zij schreven --- een v an Eliot verschillende
poging om tot herleving van het drama in verzen te komen fantastische satires, meestal gebaseerd op politieke :stromingen. Hun vormgeving is uiterst gevarieerd. Zelfs door balladeske „songs" trachtten
zij de massa te bereiken;maar omdat in elk v an hun stukken een sterk
thema ontbreekt, bereikten zij veel minder dan Eliot. Dorothy L.
Sayers, de schrijfster van detectiveromans, verraste met een goed
geschreven drama The zeal of thy house, een in 1937 opgevoerd stuk
voor het Chapter House van de kathedraal van Canterbury; haar
spel The devil to pay (1939) heeft minder kwaliteiten. Andere dichters die in deze jaren experimenteerden met toneelpoëzie waren Lo uis
Mac-Neice, die behalve enkele zeer goede radiohoorspelen als Christopher Columbus voor de dag kwam met Out of the picture (1937)
en Stephen Spender wiens Trial of a judge (1938) een felle, niet goed
geslaagde aanval op het fascisme betekende. Dat het drama in verzen in
deze dertiger jaren tot aan de dag van vandaag aan betekenis won, is ook
voor een zeer , groot gedeelte te danken aan de regisseur en acteur E. Martin Browne. Deze heeft voor Eliot's ontwikkeling veel betekend; maar in
niet mindere mate ijverde Browne voor de verbreiding van de poëtische
drama's van anderen. Gedurende de oorlogsjaren maakte hij mept zijn
Pilgrimplayers vele tournée's door Engeland. In dezelfde jaren, en
ook na de vrede, maakte hij van het Mercury Theatre te Londen een
Mekka voor het toneel in verzen. Norman N icholson's Old man Erom
the mountain, Ronald Duncan's This way to the tomb en Anne Ridler's
Shadow Factory werden onder zijn bekwame leiding successen, zozeer
dat hij mettertijd sommige sterren-acteurs en actrices wist te interesseren. En zo werden de toneelstukken in verzen na de oorlog in
grotere West End-schouwburgen gebracht door spelers als Laurence
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De dichter die voor het toneel schrijft, heeft tot opgave in zijn verzen
een wereld te scheppen waarin het publiek gewoon kan leven, waarin
het ook terugkeert als het de schouwburg heeft verlaten: geen onwerkelijke wereld van waaruit hij terugkeert als met een kater. De dichter
dient zich, om dat te bereiken, te onttrekken aan die thema's die altijd
de geëigend geachte thema's waren in verzen: de religie en de historie.
De religieus-historische spelen in verzen zijn altijd geduld; maar
thans dient hij te bewijzen dat ook stukken die die thema's missen
adaequater gestalte kunnen krijgen in verzen dan in proza: ook het
gewone leven van deze eeuw, van ons eigen milieu, met zijn eigen
platvloerse momenten dient in verzen als aanvaardbaar te worden
gehoord. Prozafragmenten zullen clan ook geweerd moeten worden.
Ideaal zou het stuk zijn, waarin het publiek bewogen zou worden
door rhytmen, vervoerd door - een taal waarvan het' - niet bemerken
zou dat zij poëtisch waren: ideaal ware het vers waaraan niet te horen
zou zijn dat het vers was; slechts op intensieve momenten • mag het
publiek poëzie horen, maar die poëzie moet dan zo verweven zijn met
de intrinsieke dramatische ontwikkeling, dat het publiek niet beseft
verzen van T. S. Eliot te horen, maar verzen die bij de voorgestelde
personen zelf natuurlijk naar de mond komen, zó natuurlijk dat het
publiek kan gaan geloven dat het zelf poëtisch, in verzen kan spreken.
De dichter was verheugd toen de critici na afloop van de première van
The Cocktailparty in het ongewisse waren of zij verzen dan wel proza
hadden beluisterd. De volgende punten zijn, tenslotte, volgens Eliot
de dingen die de poëzie op het proza voor heeft, in het drama: de
versrhytmen dringen zich in de geest van de toeschouwers; de poëzie
kan de dramatiek verdiepen, verhevigen, verhelderen; en: het vérs
heeft een grotere actieradius, er kunnen door versregels verborgener
gevoelens worden uitgedrukt.
Wat heeft Eliot als toneelschrijver zelf bereikt? Heeft hij met zijn
toneelverzen een „gewone wereld" geschapen, die althans zo dicht
mogelijk benadert aan de werkelijkheid van alledag? Heeft zijn poëzie
de dramatiek in zijn spelen verdiept? Heeft hij nieuwe, boeiende,
inwerkende rhytmen gevonden? Deze en andere vragen die men naar
aanleiding van zijn theorieën kan stellen, zullen beantwoord kunnen
worden in een beschouwing van zijn dramatisch werk, mede met
behulp van de eigen overwegingen die hij daarover in het genoemde
essay ten beste heeft gegeven.
Het is merkwaardig dat Eliot in dat stuk niet zijn allereerste pogingen als toneelschrijver noemt, ik bed oel de fragmenten van Sween 'u
Agonistes en de koren voor The Rock. Waarschijnlijk heeft hi slechts
zijn volledige stukken in aanmerking willen nemen. Toch zijn juist die
eerste experimenten interessant, omdat zij duidelijk het karakter van
„oefeningen" dragen.
In de Collected Poems vindt men de zogenaamde „Unfinished
Poems"; daarin opgenomen is Sweeney Agonistes. met de bemerking:
„f ragments of an Aristophanic melodrama". -Bezien wij de vorm van
deze drama-fragmenten; dan merken wij allereerst op dat Eliot slechts
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twee elementen van de Aristophanische comedie heeft verwezenlijkt.
De meeste spelen van Aristophanes hadden zes delen: een proloog,
waarin een expositie van het te behandelen thema werd gegeven en
waarin tevens de hoofdpersonen werden voorgesteld; de parodos,
waarin het koor zijn entree maakte; de agon, ofwel het dispuut tussen
de twee hoofdpersonen; de parabasis, waarin v oornamelijk het koor
tot het auditoriumspreekt en het gegeven in de actualiteit betrekt; de
episodes, waarin de agon volledig wordt uitgewerkt, tot het conflict
zijn beslag krijgt; en, tenslotte, de exodos, een meestal met blijde
noten samengestelde slotbeschouwing. Vóór Eliot kan men de invloed
van Aristophanes op ,de Engelse letterkunde niet slechts naar de vorm,
maar ook naar zijn inhoud, opmerken in het werk v an schrijvers als
Jonson, Middleton en Fielding.
In Eliot's Sweeney Agonistes vindt men een fragment voor een
proloog en een fragment voor een agon. In beide delen is de vorm
ongeveer gelijk. Eliot bezigt een versregel met als basis vier heffingen, zonder bepaalde, vaste versvoeten te gebruiken. Hij verlaat
dus al onmiddellijk de jambe, niet alleen de jambische vij f voeter, het
„blank verse" dat zolang geregeerd had, maar ook de jambe als
zodanig. Door vier heffingen per regel te bezigen, ontwikkelt hij een
„los", vrij, somwijlen haast jazz-achtig rhytme met een zeldzame
vaart 1 ) .De dialoog flitst heen en weer, en hoe die rhytmiek de dramatische handeling onderstreept, zal straks blijken: zij is hier geëigend.
Deze vorm zal hij, enigszins gewijzigd, hierna in bijkans al zijn poëzie
gebruiken; somt varieert hij het aantal heffingen per regel; in The
Cocktailparty wordt nog uitsluitend het vierheffingenvers gebezigd.
Maar hier, in Sweeney Agonistes, verbijzondert de dichter zijn vorm
door de gehele dialoog te laten steunen op rustpunten die hij merkt
door rijmen op één en dezelfde klank: de „oe" van „do". Een voorbeeld:
Doris : You can't trust him!
Dusty : Well that's true.
He's no gentleman if you can't trust him
And if you can't trust himThen you never know what he's going to do.
Doris : No it wouldn't do to be too nice to Pereira.
Dusty : Now Sam's a gentleman through and through.
Doris : I ilke. Sam
Dusty : I like Sam
Yes and Sam's a nice boy too.
In het gehele volgende stuk blijven deze eindrijmen op „do" terugkeren, soms met grote tussenpozen (meestal om een woordenstroom
te beëindigen en weer in het verband terug te brengen) en tevens
met oneindige, soms zeer geestige variaties. In het tweede fragment
is Eliot erin geslaagd hetzelfde procedé te volgen; ook hier is „do"
het rijmwoord, waarnaar zich de zinnen regelen. Men mag zich
afvragen of het zijn bedoeling is geweest het gehele voorgenomen
stuk op een dergelijke wijze te schrijven. Het zou een gigantische
technische onderneming zijn geweest; reeds nu is het een verblinr
1

) Men zegt dat hij in deze tijd met slagwerk oefende op nieuwe rhytmes.
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dende getuigenis van Eliot's technische kracht. Want hij heeft er
nog iets anders mee bereikt dan zo oppervlakkig blijkt: iets waar men
als men de inhoud van de fragmenten nagaat, in bewondering kennis
van neemt. Dit stuk, althans het fragment gebleven stuk, heeft als
thema onmiskenbaar de verschrikking en de afschuwlijkheid van het
gemene in alle betekenissen van dat woord, ook de pejoratieve. Wij
zien in het eerste fragment, de proloog, twee meisjes, Doris en Dusty
die praten over Pereira, „who pays the rent", en enkele andere
mannen die zij kennen. Verveling brengt hen tot roddel, een haastig
over en weer uitwisselen van denkbeelden of waanvoorstellingen
zonder zin dan dat zij daarmee de tijd passeren. Dit „sociaal" gekwebbel heeft als steunpunten de rijmen op het telkens terugkerend
woord „do", en dit woord en de rijmen die er steeds weer naar wijzen
suggereren treffend het gevoel „ dat er iets gedaan moet warden" of:
„kon er maar lets gedaan worden": leegheid, besluiteloosheid , die afschuwelijk wordt. Zij krijgen bezoek van de heren Wauchope, Horsfall, Klipstein en Krunpacker, equivalenten van uit oudere gedichten
bekende figuren als Burbank, Bleistein of Sir Alfred Mond. In de
agon verschijnt Sweeney ten tonele, ook een reeds uit vroegere verzen
bekende figuur. Thans wordt de bedoeling van de visite duidelijker,
althans het dramatisch conflict. Men heeft daartoe een sleutel in de
twee citaten die Eliot aan de fragmenten doet voorafgaan; het eerste
is genomen uit Aeschylus' Choephoroe, het tweede deel van zijn
Oresteia. Men weet dat Orestes daarin zijn moeder Clytemnestra
doodt. Het citaat luidt nu: „You don't see them, you don't — but I
see them: they are hunting me down, I must move on." Deze woorden
warden gesproken door Orestes. (Het is interessant te wijzen op in
The Family Reunion voorkomende regels als: „they "are roused again,
the sleepless hunters", maar daar zullen wij zo aanstonds nader op
wijzen) .
Het tweede citaat is genomen uit Sint jan van het Kruis en luidt:
„Hence the soul cannot be possessed of the divine union, until it
has divested itself of the love of created beings." Naarmate het in
de agon nu duidelijk wordt dat de figuur Sweeney met schrik en
afschuw vervuld wordt voor het sociale milieu waarin hij verkeert
( iets wat hij verhevigt door een sarcastisch moord-verhaal uit een
bron als de News of the world te vertellen, waarbij Doris en Dusty
en de andere heren aan zijn lippen hangen) , krijgt men in Sweeney
langzaam maar zeker een moderne Orestes te zien, die zichzelf van
de ziekte van dit milieu denkt te kunnen genezen door een representant ervan, Doris, te vermoorden. Sweeney is immers een agonistes,
een strijker. Als het fragment eindigt met een herhaald „Knock
Knock Knock" ziet men de Furiën reeds komen, althans, Sweeney
Orestes ziet ze komen: „you don't, but I see them"; en thans
heeft het woord „do" (gedramatiseerd door de erop rijmende woorden ) een scherper klank gekregen: het kondigt als een magische bezweringsformule een herstel-daad aan; in casu: een moord. Men zou
in het „Knock Knock Knock" ook de heren van de politie kunnen zien, maar dit verandert niet veel aan deze interpretatie.
-
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Maar het tweede citaat? zal men opmerken. Men dient dan te zien
naar de overheersende gedachte die in alle dramatische werken van
de dichter Eliot aanwezig is. Het is deze: de mens (of een mens)
wordt daarin getoond als een figuur die door een nacht van leegte,
onrust, vervolging, wanhoop gaat, om daaruit als het ware weder
geboren te worden tot het bovennatuurlijke leven. Het kan een
, gewone man" zijn, het kan een mystisch begaafde mens zijn; allen
(de hoofdpersonen) worden in deze stukken gekweld, gelouterd door
hun direct milieu, zoeken in hun afschuw en zelfkennis naar een
uitweg, een daad, en komen zo tot onthechting die zijn voltooiing
vindt in de eenheid met God. De ziel kan geen deel uitmaken van
de Goddelijke eenheid, tenzij zij zich onthecht heeft aan de liefde
(of haat) van de medemensen, ziedaar de uiterste consequentie
van Sint Jan van het Kruis. In Murder in the Cathedral is het Aartsbisschop Thomas die die weg gaat, en die die weg wijst aan de vrouwen van Kantelberg en aan de medepriesters; in The Family Reunion
is het Harry die zich onthecht; in The Cocktailparty is het Celia
Coplestone die God vindt op deze wijze en daardoor o.a. het echtpaar
Chamberlayne die weg voorhoudt. En in de onderhavige fragmenten
van Sweeney Agonistes? Sweeney stelt, in zijn poging een uitweg te
vinden uit het verrotte, gemene milieu, eveneens een daad, zij het een
verkeerde. De moord op Doris zou; wellicht, in de ontbrekende fragmenten in een ander licht geplaatst kunnen zijn; maar zoals zij thans
wordt voorgesteld, in die suggestieve dialoog met zijn jazz-rhytmen,
is zij als verkeerd te beoordelen.
Wie is die Sweeney, waar Eliot zo menigmaal op terugkomt? Toen
men de dichter daar eens naar vroeg antwoordde hij: „Ik geloof dat
hij een man is die in zijn jonge jaren misschien een beroepsbokser was
met tamelijk veel succes; toen hij ouder werd zal hij een cafébaas
geworden zijn." Dit is natuurlijk een persoonlijke benadering. In elk
geval staat hij gewoonlijk als symbool voor de middelmatige mens, die
warm noch koud is, de „lauwen die uitgespuwd zullen worden", zo
zij zich niet veranderen. In zijn voortreffelijk boek New England:
Indian Summer, het laatst verschenen deel van zijn grote Amerikaanse
literatuurgeschiedenis, wijst Van Wijck Br ooks er op dat de figuur
Sweeney ook wel als representant kan worden opgevat voor de Ierse
katholieken die het moderne Boston in New England overheersend
zijn gaan bevolken en die Boston's traditionele Puriteinse cultuur
hebben ontworteld; zodoende zou Sweeney voor Eliot een symbool
zijn voor de vulgariteit van het twintigste eeuwse bourgeoisie-leven.
In zijn eerste gedichten haat Eliot deze Sweeney; hier, in de Agonistes
ziet hij hem als Orestes achtervolgd door de Furiën; nog later, in
The Family reunion zal Harry hem rechtvaardigen.
Sweeney Agonistes bestaat slechts uit fragmenten. Zoals zij voor
ons liggen bevatten zij weinig wat voor het toneel openbarend is. Maar
wat deze fragmenten belangwekkend maakt is het feit dat op de eerste
plaats een nieuwe, volkomen oorspronkelijke versvorm is gebruikt,
welks rhytme en kracht misschien nog mogen geïllustreerd worden
door een citaat als dit:
,

.

DE ONTWIKKELING
ONTWIKKELING VAN
VANT.T.S.
'ELIOT ALS
ALS TONEELDICHTER
TONEELDICHTER 321
321
DE
' S. 'ELIOT
Sweeney:: I'll
I'U carry
carry you
you off
oH
Sweeney
To aa cannibal
cannibal isle.
isle.
To
Doris
You'Ubebethe
thecannibal!
cannibal!
Doris
: You'll
You'l1bebethe
themissionary!
missionary!
Sweeney:: You'll
Sweeney
You'U be
be my
my little
littleseven
sevenstone
stonemissionary!
missionary!
You'll
I'U gobble
gohhle you
you up.
up. I'll
I'U be
hethe
thecannibal.
cannihal.
I'll
You'Ucarry
carryme
meoff?
off?To
Toa acannibal
cannibalisle?
isle?
Doris
: You'll
Sweeney:: I'll
I'Ubehethe
thecannibal.
cannibal.
Sweeney
I'Ubehethe
themissionary.
missionary.
Doris
: I'll
1'11 convert you!
you!
I'll
Sweeney:: I'll
I'Uconvert
convertyou!
you!
Sweeney
Into aa stew.
stew,
nice little,
little, white
whitelittle,
little,missionary
missionary stew.
stew.
A nice
Youwouldn't
wouldn'teat
eatme!
me!
Doris
: You
Sweeney:: Yes
Yesl'd
I' deat
eatyou!
you!
Sweeney
nice little,
little, white
whitelittle,
little,soft
softlittle,
little,tender
tenderlittle
little
In aa nice
right little,
little, missionary
missionary stew.
stew.
Juicy little, right

op de
de tweede plaats
plaats is Sweeney Agonistes
Agonistes belangrijk
be~angrijk als
als
Maar op
eerste
gestalte van
van Eliot's,
Eliof s, later
later in
in voltooide drama's uitgewerkte,
uitgewerkte,
eerste gestalte
Igenerale
,thema: de
degan.g
tot God
God doorheen de aan de
de mens vijandige
vijandige
generale thema:
gang tot
bij deze
deze fragmenten
fragmenten lang
lang stil.
stil. VolVol~
maatschappij. Daarom
maatschappij.
Daarom stond
stond ik
ik bij
ledigheidshalve voeg ik
ik hieraan toe dat
dat Sweeney Agonistes
Agonistes is opgeopge~
ledigheidshalve
jaren na
nadat
in 1930 opgerichte
geschreven was, in het in
dat het ,'geschreven
voerd, enkele jaren
Group Theatre,
Theatre, onder regie
reg1ie van Rupert
Ruperrt Doone,
Doone, nadat
n,adat er
er reeds
reeds het
het
Group
eerste experimentele
experimentele werk van dichters als Auden, Isherwood,
Isherwood, Spender
Spender
en MacNeice
MacNeice (de
(de dertigers
walS gebracht.
dertigers dus) ten tonele was

Agonistes is kennelijk
kennelijk een
geweest. Voordat
Voordat Eliot
een oefening
oefening geweest.
Sweeney Agonistes

zich echter
echter waagde aan
aan het schrijven van zijn
zijn eerste volledige
volledige toneeltoneel~
zich
stuk, voltooide
voltooide hij
hij nog
nog een ander
ander e:x:periment.
Hij wilde zich
zich namelijk
namelijk
experiment. Hij
oefenen in het
het schrijven van koorstukken
Langzaam
koorstukken voor het toneel. Langzaam
Engeland zich als machtig
maar zeker was de Kerk van Engeland
machtig lichaam
lichaam gaan
gaan
zijn daar belangrijke voorbeelden
"bemoeien"
het drama..
drama. Ook later zijn
voorbeelden
„bemoe ien" met het
„vrienden
van de
van te
geven: zo
zo wordt
wordt ererjaarlijks
jaarlijks in opdracht van
de "vrienden
te geven;
van de kathedraal van Canterbury"
Canterbury" een toneelspel in verzen gevraagd
van jongere,
g'af de pastoor van een kerk
kerk
jongere, veelbelovende
veelbelovende auteur.s:
auteurs; zo
zo gaf
Graham Suther~
Sutherte Wolverhampton behalve opdrachten aan
aan de schilder
schilder Graham
tot het
land
de dichter
H. Auden opdracht tot
het schrijven van een
dichterW.
W. H.
land de
sleep of
ofprisoners
pl'isonel's gedurende
kerstoratorium:
is Fry's laatste stuk A sleep
kerstoratorium; zo is
dertiger jaren
In het
hetbegin
maanden
begin der
der der,tiger
jaren
kerken opgevoerd. In
maanden slechts in kerken
„pageantplay", The
vroeg Martin
zijn scenario
scenario van een "pageantplay",
Martin Browne voor zijn
dichter
Rock.
Rock, vervaardigd in opdracht van het Diocees van Londen, de di<:hter
spel een
Eliot om
koren, reien,
reien, teneinde
teneinde het spel
een poëtisch
poëtisch accent te
om koren,
geëigende vorm
geven en tevens
aan te
te tonen
tonen dat
dat poëzie
poëzie dé geëigende
vorm was
tevens aan
spel werd
dramatische gedachte. Het spel
voor
een verdieping
verdieping van
de dramatische
werd
van de
voor een
later opgevoerd in
De stukken behoefden
Sadler's Wells
Wells Theater. De
in het Sadler's
„pageant play"
play" is meer
onderling
samen te
te hangen;
hangen: een
een "pageant
onderling niet
niet geheel samen
gelegengreep
deze
een
aaneenschakeling
van
losse
taferelen.
Eliot
greep
getegen~
taferelen.
een
eerst leerde hij
heid graag tot zijn
Thans voor
voor het eerst
hij
zijn oefening
oefening aan.
aan. Thans
toneel; hij
samen
werken met mensen van
het toneel:
hij leerde
leerde de eisen
van het
samen te
te werken
van
de regisseur.
kennen, voorts de speciale
behoeften van
van grote
speciale behoeften
regisseur kennen,
van de
stuk voor een grote
het stuk
groepen
grote
tekst. Voorts
Voorts moest het
groepen voor
voor een zegbare tekst.
•

21
21

322 DE ONTWIKKELING VAN T. S. ELIOT ALS TONEELDICHTER

volksmassa gebracht worden, wat weer speciale eisen stelde aan
verstaanbaarheid, duidelijkheid, zonder aan waardigheid of diepte
te verliezen. Hij beperkte de verzen voor The Rock tot een tekst voor
een onpers oonlijk koor. Hij behoefde dus niet te karakteriseren. Eerst
Tater, in Murder in the Cathedral zou hem die eis gesteld worden.
Welnu, in deze koorstukken leverde Eliot weer een bewijs van de
, houdbaarheid" zijner technische vernieuwingen. Wederom wordt de
jambische vij fvoeter, ja, de jambe in het algemeen, verlaten. Een nieuw,
zeer krachtig thytme wordt ingevoerd.
Bezien wij de aanhef van het eerste koorstuk:
?

The Eagle soars in the summit of Heaven,
The Hunter with his dogs pursues his circuit.
O perpetual revolution of configured stars,
O perpetual recurrence of determined seasons,
0 world of spring and autum, birth and dying!
Men ziet hoe hij hier weer, maar nu zonder rijmen, per regel vier heffingen invoert;
in de eerste regel bijvoorbeeld:
The Eagle soars in the summit of Héaven,
enzovoorts. Het staat hem toe, hiermede eindeloos te variëren, wat betreft het aantal
„dode" tussenvoeten. Talloze regels worden versterkt door veelvuldige alliteraties.
Niet alleen hierom wordt deze vorm eigentijds, modern, gemakkelijk aansprekend.
Ook door het invoeren van moderne, meest aan de techniek of sport ontleende,
beelden, brengt hij het vers gemakkelijker over op de toehoorders; bijvoorbeeld:
I journeyed to the suburbs, and there I was told:
We toil for six days, on the seventh we must motor
To Hindhead, or Maidenhead.
If the weather is foul, we stay at home and read the papers.
Soms voegt de dichter daartussen langere regels door met zes, zeven, en soms acht
heffingen, waardoor hij bijzondere effecten weet te bereiken.
Voorts openbaart zich hier een ander belangrijk element: het verwerken van
schriftuurteksten. Voor wie de Heilige Schrift goed kent is het een openbaring, na te
gaan op welke wonderlijke manieren Eliot de klassieke woorden van de psalmist, van
de profeten of van de evangelisten heeft actueel weten te maken tussen moderne
beelden; vooral een spel als Murder in the Cathedral levert daar tientallen voorbeelden van. In de koren van The Rock treffen tussenvoegingen als:
No man has hired us
of:
We build in vain unless the LORD build with us.
of:

I have loved the Beauty of Thy House, the peace of Thy sanctuary
of:
The heathen are come into thine inheritance,
And thy temple have they defiled.
Men lette ook eens op het knappe echorijm vol betekenis in regels als deze in het
tiende en laatste koorstuk:
The great snake lies ever half awake, at the bottom of the pit of the world, curled
In folds of himself until he awakens in hunger and moving his head to right and
left prepares for his hour to devour.
But the Mystery of Iniquity is a pit too deep for mortal eyes to plumb. Come
Ye out ....
enzovoorts. Dit laatste koorstuk biedt nog een ander aspect dat in verband met
Eliot's latere verworvenheden interessant te noemen is: het is een parafrase op het
Liturgische Gloria. Op gelijkt wijze weet Eliot in Murder in the Cathedral straks de
liturgische gezangen „Dies Irae" en „The Deum" in zijn koorstukken op te vangen.
Zo zijn deze koorstukken bij The Rock belangrijke oefeningen te noemen, een aanloo p
tot de eerst voltooide spelen.

.
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In zijn reeds genoemde essay: „Die Aufgaben des Versdramas" uit de
Neue Rundschau wijst Eliot zelf op de kwaliteiten en gebr eken van
Murder in the Cathedral als dramatische verworvenheid. Hij zegt
daarin dat hij op de eerste plaats nog niet geslaagd was met zijn
poging om een dergelijke, aan l'art pour l'art vreemde poëtische taal
te schrijven, dat zijn toeschouwers zouden vergeten dat zij naar verzen
luisterden. Voorts behielp hij zich nog met koorstukken die de nog
zwakke dramatische handeling moesten verlevendigen. Dan had hij
in Murder in the Cathedral prozafragmenten opgen omen. En tenslotte
bewoo g zich dit spel op historisch-religieus terrein, terwijl zijn ideaal
een eigentijds én profaan stuk was. Toch lijkt Murder in the Cathedral
voor ons een buitengewone, ook historische prestatie van vooral
letterkundige betekenis. En dit geldt de vormgeving. Wederom wordt
het heffingenvers ingevoerd, thans echter met betekenisvolle variaties.
Het koor krijgt voor zijn bespiegelingen een vrije, vier of meer
heffingen hebbende versregel, met vele binnenrijmen en alliteraties.
De spelers bedienen zich van een eveneens op vier heffingen gebaseerd vers, dat echter menigvuldige rijmen kent, soms „doggerelrhyme", een andere maal zuiver rijm. Het koor: eerst zes heffingen
per regel:
Return. Quickly. Quietly. Leave us to perish in quiet.
You come with applause, you come with rejoicing, but you come bringing death into
Canterbury:
A doom on the house, a doom on yourself, a doom on the world.
Daarna, om haar overpeinzing te betonen; drie heffingen per regel:
We do not wish anything to happen.
Seven years we have lived quietly,
Succeeded in avoiding notice,
Living and partly living.
Dan, na de dood van Thomas, terwijl achter het toneel het „Dies Irae" gezongen,
het rhytme van die hymne:
wordt,
Numb the hand dry the eyelid,
Still the horror, but more horror
Than when tearing in the belly.
En aan het eind van het spel in een parafrase op het „Te Deum" een los, tot
jubeling overgaand rhytme met een overspoelende vaart van dactyli:
They affirm Thee in living; all things affirm Thee in living; the bird in the air,
both the hawk and the finch; the beast on the earth, both the wolf and the
lamb; the worm in the soil and the worm in the belly.

Een voorbeeld van de dialoog in de doggerel- rijmen: de eerste verleider:
You see, my Lord, I do not wait upon ceremony:
Here I have come, forgetting all acrimony,
Hoping that your present gravity
Will find excuse for my humble levity
Remembering all the good time past.
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De prozastukken zijn in dit stuk op hun plaats onvermijdelijk. De
preek in het tussenspel moest noodzakelijk haar echtheid in het proza
behouden,:terwijl de toespraken van de vier ridders aan het einde
van .het spel te betogend -van inhoud zijn om poëzie te gedogen.
Voor wie dit spel naar zijn poëtische kracht beoordeelt is Murder in
the Cathedral een lavende prestatie. De verzen hierin zijn zo treffend,
ik doel voornamelijk op de koorstukken, zij bewegen zich tegelijkertijd
om hun beeldvorming, herhalingen en andere specifieke elementen op
een dergelijk zuiver dichterlijk plan, dat men ongetwijfeld spreken
kan van een uiterst belangrijke • versterking van Eliot's poëzie als
zodanig. Met recht wordt dit spel een ommekeer in het versdrama
genoemd. Aanleunend tegen klassieke, Griekse én middeleeuwse voorbeelden, weet het toch de toeschouwer van de twintigste eeuw om zijn
moderne klank te boeien. Naar zijn dramatische kracht moet men
echter Murder in the Cathedral niet op een plan verhef fen • waar het
niet behoort. Groot toneel is het niet. Dit komt omdat er binnen
het spel geen beweging in de zin van verandering voorkomt: er is
geen verandering in de gemoedsgesteltenis van de hoofdpersoon of
de bijkomstige figuren. Wanneer het spel begint, is Thomas reeds
de onthechte die onder het zwaard zal bukken. De vier verleidingen
zijn niet op te vatten als elementen die zijn positie tegenover God
kunnen aantasten; veeleer moet men ze zien als laatste overwegingen,
als recapitulaties van verleidingen die Thomas in het verleden reeds
heeft overwonnen. Zijn eerste woorden geven reeds volledige overgave aan God te kennen, en de verleiders noch de ridders kunnen
nog van enige invloed zijn. Zekerheid en vastberadenheid kenmerken
Thomas onmiddellijk; de structuur van het stuk die het doet voorkomen als zou de Aartsbisschop gaandeweg de handeling in het reine
komen met zichzelf is eerder een noodzakelijk exposé voor een aanvaardbaar „plot", dat dramatisch-technisch gezien echter niet aanvaardbaar genoemd kan worden. De toeschouwer ziet niets gebeuren
dat Thomas in conflict zou doen komen; dat is er vóór geschied. Ook
de bijfiguren ondergaan geen verandering. De werkelijk dramatische
conflicten ontwikkelen zich alleen in de vrouwen van Canterbury:
het koor. Zij veranderen, zij komen van angst tot aanvaarding.
Karakterisering is ook niet het sterkste punt van dit spel. Thomas
is, naar mij lijkt, voor een niet-gelovige geen sterk aanvaardbaar
karakter. Hij die niet vertrouwd is met bovennatuurlijke begrippen
zal in Thomas' houding motieven aanwezig vinden die hij niet begrijpt
en zodoende niet zonder meer aanvaarden kan; Voor een gelovige
is Thomas een duidelijk door het bovennatuurlijke gegrepene „karakter", dat daarom een „menselijk gezicht" heeft verloren, opgenomen
reeds in de mysterieuze eenheid met God. In hem ziet hij, zij het
slechts bespiegelend retrospectief, de mens die de wereld overwonnen
heeft, die zich onthecht heeft aan de liefde en de haat van de
medemensen en nog slechts kan getuigen voor zijn liefde voor en
in God. De grote scene met de vier verleiders moet voor deze mens
Thomas zijn voltooiing vinden in de prachtige monoloog aan het eind
van het eerste bedrijf:
•
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zijn dichterlijke aandrift het meest kunnen botvieren. Hun teksten
zijn lyrisch-bespiegelend. Zoals zij zich aan het publiek voorstellen
maken deze vrouwen een belangrijke dramatische verandering door.
Aanvankelijk doen zij zich kennen als de kleine christenen die schuw
zijn voor het mysterie, die genoeg hebben aan het leven van alledag,
die „niet veel werkelijkheid kunnen verdragen" en die „leven en
ten halve leven". Zij weten en weten niet. Zij weten dat „er iets
gaat gebeuren", dat hun Aartsbisschop vervolgd wordt en hen gaat
verlaten en dat zij, gelijk de apostelen toen hun Meester gevangen
genomen werd, zullen lijden omdat zij zonder hun herder zijn. Maar
zij weten niet dat God van de mens volledige overgave eist bij al
wat Hij met hem voorheeft, dat het God is die zichzelf verheerlijkt
in de getuigen , die voor hem sterven. Thomas' eerste woord tot hen
is „Vrede!" Zelf kent hij die vrede, „niet zoals de wereld die kent";
hier wenst hij haar aan de vrouwen toe. Maar het wordt door de
dichter aanvaardbaar gemaakt dat deze zelfde vrouwen aan het eind
van de dramatische . gebeurtenissen een jubelend Te Deum kunnen
zingen, waarin zij hun zwakheid blijken te kennen doordat zij zingen:
We fear the injustice of men less than the justice of God.
In deze vrouwen schiep Eliot onnavolgbare beelden van de lauwe
christenen van onze dagen, van ons verburgerlijkt geloof dat geen
grote schok binnen de werkelijkheid kan verdragen. „Fear in the
way", zo luidde de oorspronkelijke titel van dit Canterbury-spel voor
1935. Het was de vrouw van Martin Browne op wier instigatie de
naam veranderde `in Murder in the Cathedral. Maar „Fear in the
way" legde de nadruk op het koor, en het i s de vraag of het alles bij
alles niet juist het koor is 'dat ons in dit spel het meest boeit. Wik
voelen ons zo nauw bij hun „weidegang" betrokken, dat het hoofdr
thema: het conflict tussen kerk en staat erdoor op de achtergrond
geraakt.
Murder in the Cathedral laat zich gemakkelijk onderbrengen in de
geestelijke ontwikkeling van de dichter. Het stuk vertoont grote af f i-niteit met het weinig jaren ervoor gepubliceerde gedicht Ash Wednesp.
day, dat een ommekeer in Eliot's gemoedsleven betekende. Ash
W ed nesd a y gis een gedicht waaraan kennelijk een di ep persoonlijk
lijden aan ten grondslag ligt, een beleven dat in ons verband niet ter
zake doet. Maar de sfeer v an spijt en boete, van diep verlangen naar
heiligheid, van aanvaarding van discipline, van volkomen zelfonthechting, in de geest van het woord van St. Jan van het Kruis, is ook in
Murder in the Cathedral evid ent aanwezig, en als zodanig treffend
dramatisch gestalte gegeven.

Indrukken en suggesties
uit de Diaspora
door P. FRANSEN S.J.

C CHLESWIG-HOLSTEIN is een oud cultuurland, met als hoofdstad het mooie Schleswig aan de Schlei, een fohr, of stille fjord,
die tot diep in het land reikt. Haithabu, tegenwoordig Haddeby, een
met dijken omgeven akker- en weideland aan de overkant van de
moderne stad, was in oude tijden een van de belangrijkste centra van
de beschaving van de Vikingers en Denen. In de moorgraven heeft men
munten gevonden uit alle landen van Europa, uit Byzantium, Georgië
en Klein Azië. Op enkele km van Schleswig ziet men nu nog puinen
van het eerste zware baksteenwerk in Noord-Europa, het „Danewerk",
een 7 meter hoge en 15 km lange muur, dwars door het land getrokken
van de Schlei aan de Baltische Zee tot in Husum bij de Noordzee.
Deze vestingmuur moest het aloude Denenland verdedigen tegen de
invallen van de Germanen uit het Zuiden. Uit Haithabu vertrokken
ook de Vikingers, die de Russische stammen tot een eerste staatkundige
eenheid wisten te brengen, zodat het nu nog graag door Russen wordt
bezocht, althans door diegenen, die nog ouderwets genoeg zijn om aan
te nemen, dat niet alles op Russische bodem werd uitgevonden.
Haithabu werd reeds vroeg tot het Christendom bekeerd door de
H. Anschar, die er in 826 aankwam. Bij deze nu verlaten plek vindt men
nog een zeer oud Romaans kerkje aan deze heilige toegewijd. Men beweert zelfs, ten onrechte echter, dat het door hem werd gebouwd. Op
zijn laatst in 948 werd aldaar een der eerste noordelijke bisschopszetels
gevestigd, van waaruit het Christendom zich toen heeft verspreid over
alle andere noordelijke landen. Zo werd Schleswig een bekende bisschopsstad, en heden nog kan men er de resten van de vergane katholieke glorie bewonderen in de St Petridom, nu de voornaamste Evangelische kerk; in het stille Franciscanenklooster, nu stadhuis; in het schilderachtige St Johannisklooster voor adellijke dames, nu nog altijd toevluchtsoord voor adellijke vrouwen op jaren, en tenslotte in het grootse
slot Gottorf. In dit slot werden na de oorlog, na de vernieling van het
landelijk museum van Kiel, al de vroegere schatten van SchleswigHolstein geborgen en tentoongesteld: sober en stoer beeldhouwwerk,
rijke kelken en liturgische gewaden, alles uit de katholieke tijd, samen
met de runenstenen der oude Denen en de 20 m lange Vikingerboot.
Het land werd altijd betwist door de Denen en de Duitsers. Deense
Mark onder Karel de Grote, kwam het land in de XIde eeuw aan Knut
de Grote, koning van Denemarken. Toen Schleswig later een leengoed
van het graafschap Holstein geworden was, kozen de standen bij het
uitsterven van deze grafelijke familie, de koning van Denemarken tot
hertog. Na vele wissélvalligheden werd Schleswig eindelijk in 1864 door
Pruisen geannexeerd of bevrijd - - dat hangt er van af met wie men
-
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spreekt! In de laatste oorlog is deze netelige kwestie weer naar voren
gekomen en nog niet opgelost. De Denen voeren een geweldige propaganda om het volk, dat voor een gedeelte Deens spreekt, nog meer te
„verdeensen": kinderen krijgen kosteloos vervoer, voedsel en kleding,
als zij maar naar de Deense school komen, waarvoor ze dan door de
andere Duitsers smalend , ;Speklonen" worden genoemd.
Met de hervorming werd het hele land bij decreet van de Deense
koning protestants gemaakt naar het bekende principe van toen: cuius
regio, illius et religio! Dat schijnt ook erg rustig en haast ongemerkt
gebeurd te zijn, zonder beeldenstorm, noch vernieling van heiligdommen
en kerkelijke schatten. Daar de Deense koning echter niet alle contact
met het katholieke Europa wilde verbreken, hield hij Nordstrand, een
der Friese eilanden, voor handelsbetrekkingen vrij. Daar mocht men
vrijelijk elke godsdienst aanhangen. Men vindt er nu nog de meest bonte
verzameling van secten. Daar zijn ook steeds katholieken gebleven, en
jezuieten hebben er lange tijd de pastoralia uitgeoefend. Van daaruit
is steeds een zeer discrete, maar toch altijd werkzame katholieke invloed
op het ganse vasteland blijven uitstralen. Daar de Pruisische administra..
tie gewoon was katholieke ambtenaren en officieren te sturen naar
protestantse streken, en omgekeerd, ontstond met het Pruisisch beheer
een nieuwe en belangrijke aanwas van katholieken. Toen werden ook de
eerste nieuwe katholieke kerken gebouwd, kleine, hardrode neo-gothische gebouwen in de afschuwelijke smaak van toen. Dit neemt niet weg,
dat de katholieken in deze noordelijke gebieden steeds een onbelangrijke
en nooit „einheimische" minderheid vormden. 't Bleef echte diaspora.
Doordat na 1946 ongeveer 10 millioen vluchtelingen uit het Oosten
over de Britse en Amerikaanse zones verspreid werden — de Fransen
hadden de grenzen van hun zone gesloten werd de grotendeels landelijke bevolking van Schleswig-Holstein verdubbeld. In januari 1948
telde men 1.147.400 „Ostvertriebenen", d.i. 42.6 % van de ganse bevolking. Vele gelovige boeren en arbeiders uit door en door katholieke
landen als Silezië en sommige streken van Pruisen en Pommeren, kwamen zo midden in protestantse gemeenten terecht. Zij werden samen
met de andere vluchtelingen ondergebracht in vroegere kazernes, in
oude kampen voor vreemde arbeiders of verspreid over de dorpen.
Zoals wij hierboven even opmerkten, schijnt de reformatie in de
XVIde eeuw in deze streken niet zo hevig gewoed te hebben als in
andere delen van Duitsland, waar ook nu nog de oude haat tegen Rome
bitter is en hard. De kerken aldaar hebben geen beeldenstorm gekend.
Zo bezit de St Petridom uit Schleswig nog een wonderbaar retabel in
half relief van 1521, het beroemde Bordesholmer altaar van meester
Hans Bruggeman, alsook een groot en machtig St Christof f elbeeld van
dezelfde. ,beeldhouwer. Wat er ook van zij, het protestantisme is er in
brede lagen van de bevolking, op enkele uitzonderingen na zoals in de
streek tussen Flensburg en Schleswig, onder de liberale invloed van
hun „pastoren"' tot een praktisch heidendom vervallen. De traditieevangelischen vooral blijven weliswaar trouw aan een zeker anti-rooms
affect, dat de laatste tijd enigszins werd verscherpt door de dogmaverklaring van Maria Hemelvaart, en door het feit dat in de Bundes-
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regierong de C.D.U., waar veel katholieken in zitten, zoveel te zeggen
heeft en onlangs nog een katholiek tot gouverneur . aanstelde over het
land. Deze vijandigheid is echter nooit zo scherp als in andere streken
van Duitsland, in Hannover b.v. Het bestaat vooral in een aangeboren
afkeer voor de katholiek, die behoort tot een Kerk, welke volgens het
oude onverwoestbare protestantse vooroordeel een 120 millioen ongeletterden telt, zoals ik onlangs las in een Schots propagandaboekje.
Wij mochten nochtans ook in Schleswig-Holstein treffende voorbeelden vinden van de huidige protestantse heropleving met een dieper
besef van het sacramentele en kerkelijke leven, een hernieuwd geloof in
de voornaamste dogma's van het Christendom, en meteen een grotere
eerbied voor het katholicisme. De gelovige protestanten, wie het echt
om Christus en Zijn genade gaat, weten zeer goed, dat zij in Rome de
beste medestrijder vinden tegen het moderne heidendom en het dreigende communisme. Dat hebben velen onder hen ervaren in de concentratiekampen, waar zij samen met katholieke priesters en leken geleden
hebben voor het geloof in broederlijke trouw en wederzijdse waardering.
Een der meest markante figuren van deze wederopleving is wel de
nu wereldbekende proost van Kid, Hans Asmussen. Onversaagd strijder
voor de vrijheid en het geloof van zijn Kerk, samen met M. Nierroller
en Karl Barth in de dagen van de nazigezinde Duitse Christenen van
Bisschop L. Whiner, kwam hij zelf terecht in de gevangenis, waar hij vele
katholieken leerde kennen. Zo was hij de persoonlijke vriend geworden
van de bekende bisschop van Munster, Prins von Galen. Nu heeft hij
beslist . de Barthiaanse richting verlaten. Samen met zijn hoogbegaafde
vrouw werkt hij aan de hernieuwing van de Evangelische Kerk van
Duitsland, en werd hij zelfs genoemd het „katholieke geweten" van het
Duitse protestantisme. Zijn laatste boeken over de Lutherse Kerk, over
de sacramenten, zijn commentaar op de encycliek „Mediator Dei" van
Pius XII, en vooral zijn laatste werkje over „Maria, Mutter Gottes",
hebben hem tot een teken van tegenspraak gemaakt in eigen Kerk 1 ) .
Onlangs werd hij aangevallen op een synode in Bremen, en zijn geschriften worden thans door een commissie van theologen uit zijn Kerk
onderzocht onder de leiding van zijn bisschop in Kiel. De vraag naar
zijn Lutherse orthodoxie is steeds hangende. Verscheidene „pastoren"
en leken ondersteunen zijn zienswijze, of althans zijn actie.
Hij zelf is een buitengewoon begaafd en beminnelijk man, met een
ascetisch voorkomen, op het ogenblik nogal vermoeid en overspannen
onder de druk van zijn vele bezigheden als proost van Kiel en theoloog.
Zijn voornaamste zorgen gelden de vele vernielde kerken en de „pastoren", die nog geen passend onderdak hebben gevonden --- hij zelf
woont naast zijn totaal ineengestorte kerk in een pas herstelde woning
--- maar 's avonds na zes uur wijdt hij zich volledig aan de theologische
studie en het schrijven van zijn kleine, maar merkwaardige boekjes.
-

1 ) De lezer, die dit theologisch werk beter zou willen kennen, kan hierover twee
a rtikelen vinden in de a.s. November- en Februarinummers van Bijdragen, het philosophisch en theologisch tijdschrift van de Nederlandse Jezuïeten (Maastricht, Leuven,
Nijmegen) . Het eerste is intussen reeds verschenen onder de titel „Hans Asmussen's
Via Media" in Bijdragen 12 (1951) , 345-362.
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Een andere evangelische pastor, die zich ook met hart en ziel wijdt
aan zijn gemeente, is Friedrich Heyer van de St Michaeliskirche in
Schleswig. Buiten de gewone zielzorg, die hem heel wat werk geeft,
is hij tevens nog voorzitter van een Evangelische Akademie — er zijn
er zo 12 in Duitsland .---, een soort organisatie, die veel lijkt op een
retraitehuis en tevens op een centrum voor K.A. Protestantse leken
komen er geregeld samen om er met hun geestelijke leiders hun beroepsleven en de problemen van de dag te herzien van uit het Evangelie.
Enkele dagen voor ons bezoek had hij juist succesvolle liturgische dagen
mogen leiden, waarbij de meest bekende kunstenaars, architecten en
musici uit verschillende streken zich waren komen bezinnen op het
wezen van de echte religieuze kunst, die in levend contact blijft met de
eredienst en het geloof van de gemeente. Zo was ook in de loop van
het jaar de herbewapening besproken samen met oud-officieren, en het
vluchtelingenvraagstuk, waarbij politici en sociale werkers waren uitgenodigd. In September hadden zelfs belangrijke Oosterse dagen plaats
samen met uitgeweken Russische orthodoxen. Pastor Heyer immers kent
goed Russisch, en is voortdurend met orthodoxen in contact. Ook zijn
relaties met de katholieke pastoor en kapelaan van Schleswig zijn erg
vriendschappelijk. Hij kent de katholieke literatuur goed, en is een
overtuigd liturgist. Onlangs is hij begonnen met een hernieuwing van
het eucharistisch leven in zijn gemeente, waarbij hij weer naar de oude
liturgie is teruggekeerd. Hij leest zelf, wat hij noemt een „Deutsche
Messe", die althans in haar uiterlijke vormen en de zang onze katholieke
mis van zeer nabij volgt. Dit roept natuurlijk heel wat problemen op.
Dat voelt hij ook zelf wel. Hij gelooft hierin getrouw te zijn aan de zuiverste Lutherse traditie, vóór deze misvormd werd door controversen,
en uitgehold door de Aufkláring en het liberalisme. Wat er ook van zij,
het bewijst ons, dat Gods genade midden in de verwarring en de vernieling voortwerkt. Zo hoorde ik ook, dat men elders bij deze Lutheranen de biechtpraktijk weer trachtte in te voeren, en dat men zelfs een
vrouwelijke religieuze gemeenschap met geloften had gesticht.
Voor de eenvoudige evangelische gelovigen schijnen mij deze hervormingen soms toch wel verwarrend te werken, althans bij de weinigen,
die nog naar de kerk komen. Doch ook bij de katholieken komen nieuwe
vragen op. Wij waren een tijdlang werkzaam in een vluchtelingenkamp
op het meest noordelijk gelegen Friese eiland Sylt. In Hórnum aan de
zuidelijke spits van dit boogvormige eiland gelegen, een belangrijke
watervliegtuigbasis gedurende de oorlog, waren ongeveer 2000 vluchtelingen, vooral uit Danzig, Pommeren, Oost-Pruisen en Helgoland ondergebracht. Onder hen waren slechts 150 katholieken. Onze groep
bezocht alle families, die wij bereiken konden, en zo konden wij ook
constateren, hoe evangelische mensen, die practisch nooit met katholieken in intiem contact waren gekomen, reageerden op deze nieuwe ervaring. Wat hen vooral trof was, dat wij zo blij waren. Vooral bij de
katholieke Pfarrer vonden zij dat vreemd, daar hun „pastoren" meestal
nogal plechtig doen, boekenmensen als zij zijn, en meer academici dan
herders van hun volk. Zou het ook niet zijn, dat over hen en hun volk,
voor zover zij niet meer echt in Christus geloven, hangt, wat Chesterton
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noemt, „that ancient sorrow that is in the heart of all heathen things"?
Een ander punt, wat hen ten zeerste bevreemdt, is het priesterlijk
caelibaat en het religieuze leven. Van het leven van zusters weten zij
alleen wat de moderne film hen er over leert, en wij zelf mochten bij de
originele vondsten en interpretaties van Hollywood ervaren, dat we nog
heel wat te leren hebben, zij het dan niet altijd over zusters. Maar dat
iemand priester werd en nooit trouwde, moest wel verklaard worden
doordat hij vroeger een ongelukkige wees was geweest, of onmogelijke
ouders had gehad, ofwel geen broers of zusters had gekend in zijn
jeugd. Althans moest hij een ervaring hebben opgedaan met het zwakke
doch schone geslacht, die hem definitief tot een vrouwenhater had gemaakt. Toen ik hun openhartig bekende, dat mij althans geen van deze
ongelukken was overkomen, werd het mysterie nog groter. De besten
onder hen hebben immers een grote achting voor het huwelijk, en anderen hebben er wellicht geen achting voor, maar kunnen er niet buiten.
In zo'n milieu leven de katholieken. Men begrijpt al onmiddellijk, dat
de meesten alles doen, wat in hun macht is, om elders, in een meer
katholieke streek, werk en verblijf te vinden. Zo waren in Hornum
reeds 900 mensen „umgesiedelt", zoals zij zeggen, waarbij vele katholieken. Dat is echter niet altijd mogelijk, en daarom organiseert zich de
Kerk in deze verre diaspora, zo goed en zo kwaad als het gaat, om
haar kinderen te helpen in hun nood. Deze nood is groot. In de meeste
kampen en dorpen is geen katholieke kerk of kapel, noch een eigen
vergaderzaal, wat toch onmisbaar is om de katholieken uit hun vereenzaming te redden en in regelmatig contact te brengen met geloofsgenoten. Dit is uiterst belangrijk, vooral voor de jongeren, willen zij niet ten
onder gaan aan een verlammend minderwaardigheidscomplex of aan
de verderfelijke kanker van het gemengde huwelijk. Daarom stelt men
zich al met het minste tevreden. In Hórnum werd een tijdlang de Zondagsmis gezongen in een Fróbelklas met banken en stoelen, waaraan de
meeste gelovigen inmiddels waren ontgroeid. Later behielp men zich met
een bioscoopzaal tot men eindelijk met Amerikaans geld enkele kamers
in een kazerneblok kon inrichten tot een behoorlijke kapel. De meeste
katholieken echter moeten de H. Mis bijwonen in een protestantse kerk,
die hen meestal wel bereidwillig wordt afgestaan, maar toch op minder
gunstige en steeds beperkte tijden. Doch wat is zo'n kerk voor gelovigen, die komen uit het Oosten, waar ook de eredienst iets heeft van de
Slavische zin voor pracht en vormen. Voor de jongeren is het daarenboven onmogelijk in zo'n kerk zich vertrouwd te maken met de katholieke geest van gebed en liturgie. Geen wijwatervaten, geen biechtstoelen, geen communiebanken, geen heiligenbeelden, geen kruisweg,
zodat de jongens en meisjes, die bij gelegenheid van hun Eerste Communie in de naastbijgelegen katholieke kerk worden verzameld, niet eens
weten wat zij doen moeten. Zij hebben nog nooit geknield. Zij zijn niet
thuis in hun eigen kerk. En tenslotte begrijpen sommigen niet altijd,
waarom men slechts op een bepaalde tijd in deze protestantse kerken
mag komen; op andere tijden zingt en bidt men er toch even vroom.
Moge ik hier een opmerking citeren, die ik van vele priesters hoorde,
als ik hun sprak over de grote kapelwagens van de Oostpriesterhulp.
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Dat is elders wellicht erg nuttig, zeiden zij dikwijls, maar hoe gelukkig
zouden wij zijn, als wij slechts een propere, stevig houten barak
mochten ontvangen, waar wij ons thuis voelen en kunnen bidden zoals
het behoort. Deze wens is trouwens al vervuld, en weer zijn ons de
katholieke Nederlanders hierin vóór. Op 9 September werd in Freiensteinau een mooie stenen kapel ingewijd van O.L. Vrouw van de Vrede
voor 800 katholieken van de streek. Daartoe hadden het R.K. Huisvestingscomité van Den Bosch en al de R.K. studentenorganisaties van
de Nederlandse universiteiten het leeuwenaandeel bijgedragen.
Het leven in zo'n diasporapastorie is wel heel,. anders dan in onze
landen. Vooreerst voelt men er een meer intense studieatmospheer dan
bij ons. De priesters ervaren voortdurend de behoefte aan een grondige
en uitgebreide kennis van hun godsdienst. Niet alleen komen vele mensen, ook protestanten, om katholieke lectuur vragen, maar zij worden
als belegerd door jong en oud, die hun allerlei vragen stellen over godsdienst en moraal. Daar in de scholen geen godsdienstles wordt gegeven, ligt heel de verantwoordelijkheid voor het catechismusonderricht
op hun schouders. In Schleswig mocht ik een kindermis bijwonen met
aangepaste preek over de heiligenverering, waarbij de helft wel uit volwassenen bestond, die kwamen luisteren naar de zeer gevatte uiteenzetting van de kapelaan, die door vraag en antwoord de kinderen geboeid hield gedurende een klein halfuur. Maar buiten hun kleine stadsparochie hebben de meeste priesters nog de zorg voor heel wat gelovi
gen, meestal vluchtelingen, verspreid over dorpen en kampen, waar zij
ook onderricht moeten geven en steun en leiding verschaffen. Zo komt
het dat zij Zondags dikwijls van dorp tot dorp moeten rijden om te
preken, biecht te horen, catechismus te geven, zieken te bezoeken e n
daarenboven op één dag tot vijf missen te lezen.
Al deze priesters hebben dus heel veel werk. Verscheidenen onder
hen' zijn zelf vluchtelingen, en hebben ook zelf alles verloren. Daarom
zijn zij juist zo gelukkig, als zij hulp en sympathie ervaren mogen uit
andere katholieke landen. In Schleswig had de jonge kapelaan, een
vluchteling uit Silezië, juist een pakket ontvangen via Oostpriesterhulp
van de 5de klas van het college te Turnhout. Dit bracht ons gesprek
natuurlijk onmiddellijk op dreef.
Heel - nieuw is ook in de diaspora het feit, dat, zoals de kapelaan het
schertsend uitdrukte, de vrouw nu ook in de kerkelijke hiërarchie is binnengedrongen. Vele parochies bezitten een soort vrouwelijke kapelaan,
een „Seelsorgehelf erin". Dat zijn ongehuwde vrouwen, die buiten elk
kloosterlijk verband om, vanuit een centrale St Bonifanitius-organisatie,
speciaal gevormd worden ,voor de diaspora, en door die centrale ook
uitgezonden en bekostigd worden. Zij studeren drie jaar theologie, en
worden met alle zorg en degelijkheid op hun delicate en veelzijdige taak
voorbereid. In de parochies kunnen zij alle werkzaamheden van het
kostersambt waarnemen. Maar zij rijden vooral uit met motor of fiets
om overal catechismus te geven. De leiding van de vrouwelijke K.A.
wordt haar speciaal toevertrouwd. Meestal verzorgen zij ook bij kerkelijke diensten die functies die aan de leken zijn toevertrouwd.
Dit laatste brengt mij er toe nog iets te zeggen over het liturgisch
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Treurspel in Iran
door Dr A. THOMAS

We are not bound by collective
selfishness.
BARB ARA WARD

D

AT de revolutionnaire golf, die geheel Azië overspoelt, vroeg of
laat ook Iran zou bereiken en aldaar bijzonder veel schade zou
aanrichten, was sedert lang duidelijk voor eenieder behalve, zoals nog
wel voorkomt, voor hen die bij het handhaven der bestaande toestanden
en verhoudingen belang meenden te hebben.
Die toestanden en verhoudingen zijn feodaal in de droevigste beteken
nis van het woord. Bovenaan de maatschappelijke ladder staan de grootgrondbezitters. De ,.leidende klasse" is verder samengesteld uit een
paar honderdduizend staatsbeambten, kooplieden, professoren en bedienaars van de Islam-eredienst (,,mullah's") . De massa der bevolking
bestaat uit boeren. Hun aantal wordt geschat op ongeveer 15 millioen.
Zij „leven", sedert eeuwen, in hutten, zonder licht noch lucht. Ze
voeden zich met brood, uien, een beetje suiker en thee. Hun werktuigen
zijn primitief. Zelden bezitten ze vee. De landeigenaar eist voor zich
60 a 80 % op van wat ze met hun handen aan de aarde ontworstelen
en op hun rug wegvoeren. Millioenen leven nog gegroepeerd in stammen. Vijf en negentig procent van de bevolking is ongeletterd. Het
gemiddeld inkomen van een Perzische familie is $ 70 per jaar.
In Azië is 'n dergelijke toestand natuurlijk geen zeldzaamheid. Het
verklaart overigens de niet meer te beteugelen gevoelens van opstandigheid tegen de ondraaglijke ellende, van hoop op een degelijker bestaan
en ook van haat tegen den vreemde die het land van zijn rijkdommen
berooft, en ^-- wat erger is — het voortdurend vernedert door het als
koloniaal gebied of als invloedsfeer te beschouwen en te behandelen.
Zoals vele andere Aziatische staten is Iran potentieel rijk. Zijn bodem
bevat behalve olie in onbekende hoeveelheid, kolen, ijzer, koper, lood,
zilver, halfedelstenen (o.m. turquoises) , kwik, zwavel, antimoon, nikkel,
kalium en magnesium. De landbouw wacht slechts op een passende uitrusting. De textiel- en met name de tapijtindustrie kan aanzienlijk
worden ontwikkeld.
Zoals vele andere Aziatisclie staten is Perzië trots op zijn oude
cultuur die opklimt tot de 6e eeuw vóór Christus.
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Zoals de meeste Aziatische vorsten, waren de Sjah's die Iran regeerden — de huidige Sjah heeft meer zin voor realiteiten zich hun
waardigheid ten zeerste bewust. Zij lieten zich „Koning der Koningen"
betitelen, „geweldig en onvergelijkelijk noemen en lieten zich beschouwen als „Heersers van af de rand van de maan tot in de diepte der
wateren".
Des te pijnlijker wordt de ellende en de vernedering aangevoeld. Des
te heviger laait het nationalisme op dat het symbool wordt van de drang
naar sociale, stoffelijke en politieke ontvoogding en dat de strijd aanbindt tegen elke vorm van vreemde overheersing.
Terwijl elders in Azië deze strijd meestal op een zeer breed front
gevoerd wordt, is hij in Iran vrijwel uitsluitend geconcentreerd op het
spectaculair symbool van de economische en politieke buitenlandse
tyrannie: de Anglo-Iranian Oil Company. Tot vóór korte tijd bezat de
A.I.O.C. de voornaamste natuurlijke rijkdom van Iran ^- de olie
alsook de grootste en modernste olieraffinaderij ter wereld, gelegen te
Abadan aan de Perzische Golf.

***
Een waas van geheimzinnigheid heeft steeds de Anglo-Iranian (voorheen Anglo-Persian) Oil Company omgeven.
De geschiedenis van haar ontstaan is een ware politieroman. De held
is William Knox d'Arcy, Nieuw-Zeelander, Brits onderdaan, prospecteur. Hij leidde een bewogen bestaan. Na een tijd lang de gevangene te
zijn geweest van primitieve Australische volksstammen, ontdekte hij de
goudmijnen van Mount Morgan. Zijn aldus verworven fortuin besteedde
hij lange tijd vruchteloos aan boringen in de Perzische woestijnen. Zijn
taai geduld en zijn onwrikbaar geloof in het bestaan van aanzienlijke
olievelden werd ten slotte toch na uitputting van alle eigen middelen
en kredietmogelijkheden — beloond.
Nadat hij, voor 200.000 pond sterling, van de Perzische Regering voor
66 jaar het uitsluitend recht verkregen had om in het gehele Rijk, behalve in de Noordelijke provincies, petroleum en aanverwante producten
op te sporen, in bezit te nemen, te exploiteren, te bewerken, voor verkoop geschikt te maken, te vervoeren en te verkopen — en zulks voor
hemzelf, voor zijn nakomelingen, vrienden en erfgenamen — ontdekt
hij inderdaad rijke petroleumvelden benoorden de Perzische Golf.
Dan wordt een ware jacht om d'Arcy's concessie ingezet. Men biedt
hem 6 millioen Pond aan, maar hij weigert zijn rechten aan zakenlui te
verkopen. Zoekend naar rust, vlucht hij naar Canada. Op het schip
ontmoet hij een missionaris die uit Afrika terugkeert en vertrouwt dezen
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het relaas van zijn wedervaren en ontgoochelingen toe. De missionaris
weet hem er toe te bewegen zijn concessie in dienst van de Kerk te
stellen, en d'Arcy draagt zijn rechten over aan zijn nieuwe vriend die
niemand anders is dan Rosenblum, alias Sidney Reilly, een der handigste en stoutste agenten van de Intelligence Service. Hij had zijn rol
goed gespeeld.
Op 14 April 1909 wordt de Anglo-Persian Oil Company gesticht met
een kapitaal van 2 millioen Pond Sterling. Zij neemt de rechten van
d'Arcy's concessie over. In 1914 verneemt men uit de mond van
Churchill, eerste Lord der Britse Admiraliteit, dat deze laatste „en een
andere Regeringsinstelling" (de Intelligence Service) 56 % van dit
kapitaal bezitten.

***

Sedertdien beleeft het Perzische oliegebied een fabelachtige ontwikkeling. Een pipe-line systeem van 2.700 km wordt aangelegd. Een
tankervloot van 2.400.000 ton zorgt voor het vervoer.
De olieproductie van Iran bedroeg in 1950: 31,8 millioen ton, d.i.
6 % van de wereldproductie en 36 % van die van het Midden-Oosten.
De raffinaderij van Abadan — the biggest in the world — verwerkt
25 millioen ton ruwe olie per jaar.

***
Op 15 Maart 1951, nu, stemde de Madjlis (Kamer der Volksvertegenwoordigers van Iran) een wet inhoudende de nationalisatie van
de olie-industrie en einde April werd besloten tot onmiddellijke onteigening van de A.I.O.C. Er volgt een protest van de Britse Regering
die de zaak bij het Internationaal Hof van justitie aanhangig maakt.
Het Hof dringt aan, in afwachting van een latere uitspraak, op matiging en het nemen van behoudende maatregelen. Weigering ' van Iran
de bevoegdheid van het Hof te erkennen. Tussenkomst van Averell
Harriman, persoonlijke gezant van President Truman, bijgestaan door
Walter Levy, oliespecialist, om de standpunten van beide partijen te
verzoenen. Pogingen van Lord Privy Seal Richard Stokes — Engelands
beste onderhandelaar — om een bevredigende oplossing te vinden,
waarbij het principe der onteigening door Engeland wordt erkend. Mislukking van deze pogingen, die stuiten op wantrouwen en tot op de
spits gedreven nationalistische gevoelens. Beroep van Engeland op de
Veiligheidsraad, zonder enig tastbaar resultaat. Totnogtoe vruchteloos
gebleven pogingen om de onderhandelingen weer op gang te brengen.
Intussen werden de Britse employés en de staf van de A.I.O.C. door

de Iraanse Regering geéxpulseerd en werd de raffinaderij te Abadan
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in Perzische handen overgenomen. Deze episode vormt een der meest
vernederende bladzijden in de geschiedenis van het Britse Rijk.
***
De nationalisatie van de Iraanse olie-industrie hing sedert lange jaren
in de lucht. De eerste geschillen tussen de A.P.O.C. en Perzië rezen al
in 1916. Het ging gewoonlijk over de dividenden (royalties) die niet
altijd regelmatig aan de Perzische Regering werden uitbetaald en waarvan de basis herhaaldelijk werd betwist. In de laatste jaren werkte
vooral het voorbeeld van Venezuela, waar een 50/50 formule (gelijk
aandeel in winsten en verliezen) werd toegepast, aanstekelijk op de
Iraanse opinie. De A.I.O.C., steunend op juridische argumenten, weigerde op een dergelijk voorstel van de gematigde eerste Minister Ali
Razmara, in te gaan. Toen zij, uit vrees voor de dreigende nationalisering, op dit punt eindelijk toch toegaf, was het te laat. Razmara werd
door terroristen neergeschoten vooraleer hij het aanbod aan de Madjlis
kon voorleggen.
Een bejaarde demagoog, Dr. Mohamed Mossadeq, fanatiek voorstander van de nationalisering der olie-industrie, werd tot eerste minister
benoemd. Van toen af stond de overwinning der nationalisten vast.
Mossadeq staat aan het hoofd van de betrekkelijk jonge, doch zeer
actieve Nationale-Front-Partij. Hij geniet de steun van de machtige
grootgrondbezitters, die in de strijd tegen de vreemden een zeer gewenste afleidingsmanoeuvre zien: zij vrezen immers bovenal inwendige
sociale hervormingen die hun bevoorrechte positie in gevaar zouden
brengen.
De nationalisering was echter niet alleen de overwinning van het
Nationale Front. Zij was ook te danken aan de „Fidayan Islam", een
terroristische organisatie van fanatieken, onder leiding van een jonge
ascetische mullah, Navab Safari, die naar het schijnt 5000 leden telt, en
de heilige oorlog voert tegen al wat niet Mohammedaans is. Razmara
viel deze organisatie ten offer. De aanslag op de Sjah in 1949 was
eveneens haar werk: zij heeft het de Sjah niet vergeven de invloed van
de mullah's te hebben gefnuikt.
De machtige combinatie van sociaal conservatisme, van extremistisch
nationalisme en van religieus fanatisme, heeft de nationalisering van de
olie-industrie in Iran afgedwongen.
Deze opzet werd bovendien nog gesteund door de Communistische
Toedeh-partij die slechts 15.000 leden telt, doch de meest gedisciplineerde Iraanse partij is en o.m. de jongere „intelligentia" tot zich trekt.

***
22
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Het prijsgeven van de olievelden en van de raffinaderij van Abadan
betekent een enorm verlies voor Groot-Brittannië. De winst van de
A.I.O.C. werd in 1947 gesteld op 18, in 1948 op 24 en in 1949 op
18 millioen Pond-Sterling. De totale winst wordt evenwel, voor 1949,
op 135 millioen geschat waarvan ruim 100 millioen aan „diverse regeringen" toekwam (The Times, 17 Maart 1951) .
Het in Iran geinvesteerde kapitaal wordt geschat op 360 millioen
Pond Sterling.
Doch voor Iran zelf is de nationalisering der olie-industrie een tweesnijdend zwaard.
Sedert haar ontstaan heeft de A.I.O.C. aan de Perzische Regering
meer dan 113 millioen Pond-Sterling aan „royalties" betaald. Zij leverde
ongeveer 30 % van de totale staatsinkomsten. Haar onrechtstreekse
bijdrage tot de schatkist kan daarenboven op 20 % worden geraamd.
Van de buitenlandse betaalmiddelen waarover Iran beschikt komen
80 % voort uit de bedrijvigheid van de A.I.O.C.
juist de overheersende plaats die deze in het nationale leven innam
boezemde Iran haat en vrees in. Want men kan niet zeggen, dat de
maatschappij haar sociale zending verwaarloosde: zij heeft grote moderne ziekenhuizén gebouwd met 850 bedden. De 65.000 werklieden en
employés, bij haar werkzaam, genoten geneeskundige hulp (100 dokters,
90 verpleegsters) . Zij richtte 30 scholen op die 20.000 leerlingen tellen.
Woongelegenheid werd aan duizenden door haar zorgen verschaft.
Sportterreinen werden in de voornaamste centra aangelegd. Voor vermaak (cinema's en clubs) werd eveneens gezorgd. Het levenspeil van
de beambten der maatschappij is r Iraanse maatstaven in acht genomen — ongemeen hoog. Toch vond juist onder die beambten de Toedeh
aanhangers. De macht en de welvaart van de A.I.O.C. werd op de
duur ondraaglijk.
Maar de vraag voor Iran is nu: hoe de olie weer aan 't vloeien te
krijgen, hoe ze te verkopen en te vervoeren?
Algemeen is de indruk, dat Iran niet over het technisch en commercieel personeel, noch over de nodige transportmiddelen beschikt om
zonder overgang de exploitatie, en de verkoop van de olie te verzekeren.
Hierin schuilt een groot gevaar: de sociale en politieke toestanden in
Iran kunnen nu de levensader voorlopig is afgesneden — zodanig
evolueren, dat een machtsgreep van de Toedeh-partij onvermijdelijk
wordt. In dit geval gaat Iran ^--- ondanks zijn werkelijke, herhaaldelijk
bewezen afkeer voor de U.S.S.R. --- China achterna.
Wat dit in de huidige omstandigheden zou betekenen is al te duidelijk. Het verklaart overigens de haast onbegrijpelijk gematigde hou-

TREURSPEL IN IRAN

339

ding door Groot-Brittannië in het conflict met de Perzische Regering
---• grotendeels onder druk van de U.S.A. --- aangenomen.

***
Iran is de strategische sleutel van het Midden-Oosten: het grenst aan
de Sovjet-Unie; het ligt aan de flank van Turkije, het is ver van de
militaire krachtcentra van het Westen verwijderd. Het vormt de lang
gedroomde toegang van Aziatisch Rusland tot de warme wateren van
het Zuiden. Het kan met relatief geringe middelen grote hoeveelheden
landbouwproducten leveren. Zijn bodem is rijk aan mineralen. Het
levert 20 % van de oliebehoeften van West-Europa, 50 % van die van
Azië. Abadan levert grote hoeveelheden benzine aan de geallieerde
luchtmacht die in Korea opereert.
Voor het Westen is Iran bovendien een kostbare basis van waaruit,
in geval van nood, de Sovjet-industrie in Centraal Azië kan worden
getroffen. Het vormt het sluitstuk van het Midden-Oosters „cordon
sanitaire".
Hoe is het mogelijk, dat de Westerse mogendheden, t.a.v. het vitaal
strategisch belang van dit kleine land, het zo ver hebben laten komen,
dat het zich nu op de rand van de afgrond bevindt?
Kon dan niets worden gedaan om dit te voorkomen? Werd er dan
geen enkele poging aangewend? Toch wel. Maar het valt niet te loochenen: het Westen heeft schuld. Veel werd door de A.I.O.C. gedaan
voor haar personeel. Aanzienlijke bedragen werden aan Iran betaald.
Doch weinig begrip werd getoond voor de grote sociale en politieke
noden van dit land. Te lang hebben de Britten zich blind gestaard op
juridische en commerciële oplossingen van een probleem, dat in werkelijkheid een politiek probleem was. De U.S.A. van hun kant hebben het
politiek probleem gezien, maar financieel-technische overwegingen
weerhielden hen de nodige bijdrage te leveren toen een uiteindelijke
poging van Iran zelf uitging om chaos en wanorde te voorkomen en het
levenspeil der bevolking te verbeteren.
Het gebeurde in 1947. Verwijzend naar de Teheran-verklaring (December 1943) waarin o.m. gezegd werd, dat aan de economische problemen die in Iran oprijzen, na de vijandelijkheden volle aandacht zou
worden geschonken, verzochten de Iraanse overheden de Internationale
Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling om een lening van 250 millioen dollar met het oog op de uitvoering van een ontwikkelingsplan,
waarvan de kosten op 650 millioen dollar werden geschat.
Bij de behandeling van deze aanvraag volgde de Bank de klassieke
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en beproefde methodes. Waren er waarborgen? Hoe zou de terug.
betaling geschieden? Amerikaanse specialisten zorgden tegen betaling — voor een nauwkeurige technische studie. Een ambitieus programma werd uitgestippeld . .. doch het bleek, dat het niet kon worden
uitgevoerd zonder aanzienlijke verhoging der „oil-royalties". De Bank
oordeelde, dat Iran geen goed risico was. Haar rol ging niet verder.
In de zomer van 1950 bood de U.S.A., op herhaald aandringen van
de Amerikaanse ambassade te Teheran, een lening aan van 25 millioen
dollar die door de Export Import Bank voor de ontwikkeling van de
landbouw zou worden toegestaan. Het aanbod, te klein vergeleken met
de noden van het land, bleef zonder gevolg.
Hadden de U.S.A. en Groot-Brittannië twee jaar geleden voorzien
wat nu gebeurd is — hoe onvermijdelijk dit alles thans ook mag schijnen dan zouden ze waarschijnlijk een andere gedragslijn hebben
,gevolgd.

***

Dit wil niet zeggen, dat de taak gemakkelijk zou geweest zijn. Zoals
China, is ook Iran een land dat zeer moeilijk te helpen is.
Buitenlandse hulp stuit op wanorde en corruptie in het staatsbeheer,
op financiële chaos, op onbillijke belastingstelsels die drukken op de
hongerige massa en die de rijkbedeelden spaart, op ongelijke politieke
vertegenwoordiging. Zij stuit vooral op de onwil van de bezittende
klasse, die in feite de macht in handen heeft en alles in het werk stelt
inbegrepen de monumentale afleidingsmanoeuvre der nationalisering
van de olie-industrie om sociale hervorming en industrialisering van
'het land te voorkomen, en zulks ondanks de pogingen door de klaarziende Sjah zelf met dit doel ondernomen. Daarom is het gevaar groot,
dat Iran verder zal wegzinken in een hopeloze verwarring. Dit kan
slechts ten goede komen aan de enige grootmogendheid die de verwarring steeds heeft weten uit te buiten. Zij heeft het tot nog toe overbodig geacht openlijk tussen beiden te komen in een conflict en in een
gang van zaken die, zonder enig toedoen van harentwege, voor haar
geen gunstiger verloop kon hebben.
Wat Iran nodig heeft is een leider wiens sterke persoonlijkheid tegen
de huidige moeilijkheden is opgewassen --r zal de Sjah die persoonlijkheid zijn? — en rond wie de weinige vooruitstrevende krachten zich
kunnen scharen. Die krachten dienen bezield te zijn met zelfvertrouwen
en met de wil om de nodige politieke, sociale en economische hervormingen door te voeren zonder welke het lot van hun land bezegeld is;
zij mogen noch de huidige oligarchie, noch het fanatisme van de Islam
vrezen.
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Op eigen middelen aangewezen zouden zij nochtans onmachtig zijn.
Iran behoeft daarenboven de edelmoedigheid van het Westen. Het
Westen heeft in Azië, en met name in Iran, gezondigd door collectief
egoïsme. Daar ligt zijn schuld; daarin schuilt tevens zijn zwakte; daarop
rust de hoop van het communisme. Deze hoop kan alleen nog worden
teleurgesteld door een technisch wellicht onverantwoorde, doch des te
meer vruchtbare hulp aan de minder begunstigde volkeren, die we hun
natuurlijke rijkdommen ter beschikking stelden van het Westen, maar
aan de vruchten van hun bodem en van hun arbeid niet voldoende deel
hadden.
Edelmoedigheid gaat het begrip van het communisme te boven en
stelt zijn verwachting teleur. Volgens de fatale wetten van het historisch
materialisme moet de kapitalistische samenleving ineenstorten, moet het
Westen een egoïstische en imperialistische politiek voeren, moet het
Westen de arbeidersmassa en de zwakke volkeren uitbuiten, moet het
Westen uit economische nood aggressie-oorlogen voeren.
Iedere Westerse politiek die hiervan de negatie is, ieder Marshall-plan, iedere economische, technische of financiële hulp aan onontwik
kelde gebieden, die niet vooral zichzelf zoekt, iedere sociale of materiële
vooruitgang, iedere daad van billijkheid of van verzoening is een logenstraffing van de communistische doctrine der historische fataliteit en
tevens een bevestiging van de scheppende, van de soms paradoxale
maar ook van de triomferende vrijheid van handelen van het Westen,
zijn kostbaar erfgoed en zijn morele superioriteit.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

LS praten alleen iets kon bijdragen tot verbetering der internatioA
nale verhoudingen, zou de maand November een belangrijke
bijdrage tot consolidering van de wereldvrede kunnen boeken. Te
Parijs was de vrede, te Rome de oorlog en te Straatsburg de integratie

van Europa het onderwerp van discussies. In het Palais Chaillot vergaderden de V. N. Daar kwamen de Westelijke Grote Drie, niet
zonder propagandistische doeleinden, met een vredesprogram voor de
dag, dat, uit de verte ingeleid door Truman, en ter plaatse door Dean
Acheson voorgesteld, de eendracht met Oost-Europa zou nastreven.
Het program zou in drie etappes kunnen worden uitgevoerd. Eerst een
telling van de wapens, met inbegrip van de atoomwapens, vervolgens
een overeenkomst omtrent de soorten en de hoeveelheden wapens aan
elk land toegestaan en tenslotte een snelle uitvoering van hetgeen
overeengekomen zou zijn. Werd dit program aanvaard, dan zou de
kostbare wedloop naar de oppermacht en tevens naar de economische
chaos zijn zin verloren hebben. Het voorstel viel bij de Sovjet-gedelegeerde, Visjinski, niet in goede aarde. In bewoordingen, die zelfs het
Kremlin te bar vond, -- had hij niet de hele nacht bij het nalezen van
dit project moeten lachen? ridiculiseerde hij dit plan om zelf een
voorstel te doen, dat hij, enige dagen later, op bevel van Moskou,
aanzienlijk verzachtte. Vóór 1 Februari 1952 zou een commissie een
overeenkomst opstellen, waarbij het gebruik van de atoombom verboden werd. Binnen 1 jaar na ondertekening van dit verdrag moeten
de „Grote Vijf - hun strijdkrachten met een derde verminderen. Alle
landen zijn verplicht inlichtingen omtrent hun bewapening te verschaf f en en een controle-orgaan, verantwoordelijk aan de V.R. zal
toezien op de naleving van de overeenkomst. De Assembleé besloot
beide plannen aan de Politieke Commissie ter bestudering toe te vertrouwen, met dien verstande, dat het Westers voorstel als eerste punt
op de agenda werd geplaatst en het Sovjet-voorstel eerst op de vijfde
plaats. Wellicht ware het verstandiger geweest beide plannen tegelijk
te behandelen, temeer, omdat Dean Acheson een tegemoetkomende
houding had aangenomen en het sommige kleine staten mogelijk leek
beide voorstellen tot een compromis te combineren. Visjinski liet zich
echter zo maar niet terugdringen en maakte een twaalftal amendementen op het westers voorstel aanhangig, die in wezen met het oorspronkelijke Sovjet-plan overeenstemden. Toen drong het bij menig gedelegeerde door, dat de, al of niet geamendeerde, voorgestelde resoluties,
indien zij aanvaard werden, slechts zouden dienen om de archieven te
overladen met bergen papier, indien niet eerst een oplossing gevonden
werd voor de fundamentele vraagstukken, welke thans de wereldvrede
bedreigen. Daarom stelde Irak, gesteund door Pakistan en Syrië voor,
dat een speciale bijeenkomst der „Grote Vier" zou belegd worden om
te komen tot een gezamenlijk vredesprogram. Alhoewel de Amerikaan
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Jessup meende, dat dit voorstel in wezen gelijk was aan dat, waarop
eertijds de drie westelijke mogendheden ongeveer 14 weken lang hadden aangedrongen op de Parijse conferentie van plaatsvervangers,
wilde hij hiertegen geen bezwaar maken, indien de meerderheid van de
politieke commissie voorstander van deze bijeenkomst was. Hij zou
daarover ruggespraak met zijn regering houden. Desgelijks liet zich ook
de Britse afgevaardigde uit.
Vanzelfsprekend hadden de westelijke mogendheden geen bezwaar.
Het wachten was nu op het Sovjet-antwoord, dat enkele dagen later
Visjinski, onder een stortvloed van verwijten, overbracht. Ook dit was
instemmend en Visjinski verklaarde, dat hij „goede verwachtingen
koesterde aangaande het succes der besprekingen". Er werd derhalve
een subcommissie der „Grote Vier" ingesteld, die zal zoeken naar de
mogelijkheid tot verzoening ten opzichte van de ontwapening. Om
vroeger opgedane teleurstellingen te voorkomen werd deze commissie,
op voorstel van Noorwegen, aan de tijdslimiet van 10 dagen gebonden
om haar verslag uit te brengen.
Tot de 68 punten, waarover de verschillende commissies der V. N.
haar gedachten laten gaan, behoort niet de klacht, door Egypte ingediend over het machtsmisbruik van Frankrijk in Marokko. Op verzoek
van deze mogendheid is de klacht niet in behandeling genomen. Wel
staat die van Yougoslavië over bedreigingen van de Komintern-landen
op de agenda, evenals die van de Sovjet, die Amerika beschuldigt zich
met agressieve propaganda te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Rusland. De Amerikaanse gedelegeerde steunde van harte
dit voorstel, omdat een openlijk debat veel misverstanden uit de weg
kan ruimen. Als daarbij ook de vijfde colonne en de communistische
boven- en ondergrondse activiteit, vanuit Moskou gedirigeerd, ter
sprake komt, slaat de brutale overmoed van het Kremlin een beschamend figuur, voorzover het nog schaamtegevoel heeft. Op voorstel van
Frankrijk heeft de Beheerschapscommissie met overweldigende meerderheid besloten de V.R. aan te bevelen Italië te steunen voor toelating
tot de V. N. Op grond van het feit, dat Italië als beheerder van
Somaliland het volledig lidmaatschap toekomt.
De Conferentie te Rome van de 12 generale staven der leden van de
N.A.T.O. was, na de beraadslagingen te Ottawa, meer bedoeld als een
voorlopige uitwisseling van gedachten dan als een vastlegging van
besluiten. In Januari 1952 hoopt men te Lissabon het gesprek voort te
zetten. Generaal Eisenhower drong aan op een spoedige vorming van
een Europees leger, waarbij West-Duitsland niet mag ontbreken:
„Zonder West-Duitsland zou ons verdedigingsstelsel niets anders kunnen opleveren dan een onbesliste toestand aan de Rijn". Tegenover de
4 millioen, verdeeld over 175 divisies, der Kominformlanden met hun
30.000 tanks en 20.000 vliegtuigen bestaat in het Westen nog een
grote achterstand. Na afloop der geheime beraadslagingen werd een
resolutie bekend gemaakt, waardoor de leden der N.A.T.O. zich verbinden, althans in beginsel, om tegen het midden van 1952 een volledig
geoefend en uitgerust leger van 40 divisies op de been te hebben. In dit
leger zouden geleidelijk Duitse eenheden worden ingevoegd tot in 1954
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een totaal van 12 Duitse divisies zal zijn bereikt. Een „Europees leger"
moet een „Europese instantie" boven zich hebben en minister Schuman
ontwikkelde voor deze politieke bovenbouw een plan, waartegen o.a. de
Beneluxlanden, vrezend voor enig verlies van hun souvereiniteit, bezwaar maakten. Ook in ander opzicht werd geen eensgezindheid bereikt. Dat een Amerikaanse admiraal opperbevelhebber zou worden
over de verbonden vlootstrijdkrachten in de Atlantische Oceaan is een
vernedering, die de Britten die zich met dat in de Middellandse Zee
zouden moeten vergenoegen, niet willen slikken. Een Europees leger
moet uniform uitgerust zijn en het Amerikaanse geweertype, dat in
Canada aangemaakt wordt, is van beter kaliber dan het Engelse. Nochtans weigert Engeland dit te aanvaarden, omdat zijn oorlogsindustrie
schade zou lijden. Churchill, die in januari een bezoek brengt aan de
V. St., zal deze houding aan Truman verklaarbaar maken.
Hebben Parijs en Rome enig, zij het pover, resultaat opgeleverd, te
Straatsburg is het bij gepraat gebleven. Uiteraard hebben de besluiten
daar genomen geen wetgevende kracht. Wel is gebleken, dat ook
Churchill, eens de toonaangever van Europese integratie, verantwoordelijk minister geworden zich van deze beweging gedistancieerd heeft.
In tegenwoordigheid van 14 teleurgestelde Amerikaanse Congresleden
werd gedurende 5 dagen gedebatteerd over de totstandkoming van de
Europeese eenheid. Voor hen was het een ontgoocheling te moeten
constateren, dat Europa, belemmerd door zoveel historische tradities en
afzonderlijke belangensferen, niet kon bereiken wat de V. Staten in
korte tijd was gelukt. De Scandinavische staten en Groot-Brittannië
weigerden hun medewerking. De Britse onthouding werd gemotiveerd
met een verwijzing naar de landsdefensie, naar de gebondenheid aan
de Commonwealth en het pond sterlinggebied, die alle drie van het
vasteland afwijkende eisen stelden. De Britse minister van binnenlandse zaken, sir David Maxwell Fyfe, moedigde de pogingen tot
continentale eenheid wel aan, maar voorzitter Spaak verklaarde, dat
een continentale statenbond zonder deze mogendheden het gevaar in
zich droeg tot verwijdering tussen deze landen te leiden.
Niettegenstaande de ingrijpende saneringsvoorstellen van de Franse
minister van Financiën, René. Mayer, heeft het kabinet-Pleven zich
staande kunnen houden. Mayer wenste vermindering van Amerikaanse
invoer, verhoging van de belastingen met omstreeks 200 milliard francs,
waaronder die op de benzine vooral van de Boerenpartij, een der steunpilaren der regering, tegenstand ondervond. Pleven liet zich hierdoor
niet afschrikken en stelde de motie van vertrouwen, die door de Assembleé met 246 tegen 228 stemmen aanvaard werd. Het was een overwinning met de hakken over de sloot en alleen te danken aan de vrees
voor de Gaullisten. Toch stemden nog een derde van de Boerenpartij,
tezamen met de Gaullisten en de communisten, tegen, terwijl de socialisten, 106 in getal, die over hun grief tegen de kleine tegemoetkoming
aan het bizonder onderwijs niet heen kunnen, maar van de andere kant
voor de Gaulle bevreesd zijn, zich van stemming onthielden.
Na langdurige voorbesprekingen met de Hoge Commissarissen der
drie bezettende mogendheden in West Duitsland, werd de Kanselier,
-
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Adenauer, naar Parijs genodigd om tot een definitief accoord te komen.
Hoffelijker ontvangen dan hij verwacht had, bereikte hij een afspraak,
waarbij de souvereiniteit van Duitsland werd vastgelegd, met voorbehoud van enkele rechten, die de drie mogendheden, met het oog op
de internationale betekenis van Duitsland, voorlopig zich wensten voor
te behouden. Zij hebben betrekking op de geallieerde strijdmacht, die
Duitsland blijft beveiligen, op Berlijn en op vraagstukken, die Duitsland als geheel betreffen. Hieronder zou eigenlijk ook de grensregeling
van het Poolse Oder-Neisse-gebied vallen, maar en dit is voor
Adenauer een tegenvaller --- de geallieerden willen hun vingers niet
branden aan dit netelige punt en zijn van mening, dat Duitsland hierover in vrijheid met zijn vroegere vijanden moet onderhandelen.
Heeft Mossadeq te New-York wel het succes behaald, dat de V.R.
zijn zaak naar het Internationale Hof te Den Haag heeft teruggezonden ter onderzoek of dit Hof daarin wel competent is, zijn verder
langdurig verblijf in de V. St. om er geld los te krijgen is op een mislukking uitgelopen. Truman zou zijn aanvraag in „ernstige overweging" nemen! Dat neemt niet weg, dat zijn terugkeer een zegetocht is
geweest. Zijn ontvangst in Egypte werd een anti-Britse betoging. Bij
hernieuwde er een oud vriendschaps- en handelsverdrag van 1928, dat
de basis moet vormen, als alles goed gaat, voor het sluiten van overeenkomsten met de Arabische staten van het Nabije Oosten. In Teheran
verwierf hij zowel van de Majlis als van de Senaat een motie van
vertrouwen met het besluit, dat zo spoedig mogelijk verkiezingen zullen
worden gehouden. Omtrent de stabiliteit dezer Arabische staten make
men zich echter geen illusies. Syrië beleefde 29 Nov. zijn vierde
staatsgreep in minder dan 3 jaar tijds. Daags er voor was een nieuwe
regering opgetreden, die door het leger werd afgezet. Als oorzaak van
deze inmenging werd aangegeven, dat het ministerie der volkspartij
afkerig was van het voorstel der Grote Drie en van Turkije om deel te
nemen aan de militaire alliantie ter verdediging van het Nabije Oosten,
een voorstel dat door Egypte reeds was afgeslagen. In Thailand heeft
tegelijkertijd een militaire staatsgreep plaats gehad, die echter in generlei verband staat met de internationale politiek. Het leger wil slechts de
grondwet van 1832 weer invoeren, waardoor de regering meer macht
zal krijgen.
De wapenstilstandscommissie in Korea had drie punten ter bespreking: een demarcatielijn, regeling van de controle op de naleving van de
wapenstilstand en uitwisseling der krijgsgevangenen. Na eindeloze
onderhandelingen is 23 November te Pan Moen jon overeenstemming
bereikt over een lijn van 232 km, die de as vormt van een 4 km brede
gedemilitairiseerde zone met als duur dertig dagen, binnen welke tijd
de volledige wapenstilstand gesloten moet zijn. Het laat zich aanzien,
dat deze tijdslimiet overschreden zal worden. Want na de chicanes
over de demarcatie, is thans een nieuw spel begonnen over de bevoegdheden van de controle-commissie. Moeilijker nog zal het thema der
krijgsgevangenen worden. Bij de U.N.O.-troepen worden vermist bijna
11.000 manschappen en ruim 88.000 Zuid-Koreanen. Kolonel Hanley
heeft --r en dit bericht is nooit tegengesproken --- meegedeeld, dat
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hiervan ruim 6000 man in koelen bloede door de Chinezen vermoord
zijn, benevens nog 7000 Zuid-Koreanen. Van hun kant hebben de
geallieerden bijna 150.000 Noord-Koreanen en ca. 20.000 Chinezen in
hun macht gekregen. Velen van deze hebben de wens geuit niet meer
terug te keren. Hoe kan dit probleem in zo korte tijd geregeld worden?
In Tsjechoslowakije is de zuivering nog niet voltooid. Een der voormannen der communistische partij, Rudolf Slansky, die de functie van
algemeen secretaris uitoefende, is onder beschuldiging van spionnage
gearresteerd.
De dictator van Yougo-Slavië, Tito heeft van de V. St. een hoeveelheid wapenen en munitie verkregen, waarop echter een Amerikaans
controle-orgaan te Bukarest het oog zal houden. In de Balkan weet
men nooit precies waar de voorraden aan besteed worden. Wellicht als
tegenprestatie zal Tito Mgr Stepinac vrijlaten. Hij behoeft niet, zoals
eertijds geëist werd, het land te verlaten, doch mag zich ambteloos in
een vergeten dorp vestigen.
NEDERLAND

In de Tweede Kamer ging aan de algemene beschouwingen over de
begroting van enkele departementen vooraf een langdurig en diepgaand debat over de wet op het „Toezicht op het Credietwezen".
Vooral bij monde van de vrijzinnig-democratische leider, Mr Oud,
werden bezwaren gemaakt tegen het staatssocialisme, waarvan het
ontwerp-Lieftinck getuigde. Er werd twijfel uitgesproken of dit noodprogram, door de minister van financiën bedoeld tot 1956, maar door
het amendement-Jansen tot drie jaar teruggebracht, niet permanent zou
blijven, zoals zovele „tijdelijke" wetten. Ontkend werd dat dit ontwerp
iets te maken had met het ook door de vrijzinnig-democratische partij
in Maart ondertekende regeringsprogram. Daartegenover toonde de
niet voor eenieder
leider van de K.V.P.-Kamerfractie, Mr Romme,
aan, dat hij aan de gedachte van dit ontwerp met
even overtuigend
vier kettingen was verbonden. Deze kettingen waren het regeringsprogram, waarmee hijzelf bemoeienis had gehad, de Bankwet van 1948,
waaraan hij zijn goedkeuring had . gehecht, het programma van de
K.V.P. en de herinnering aan de R.K. Staatspartij. Nadat nog de
minister van financiën met zijn welbekende uitvoerigheid urenlang de
Kamer had doodgepraat, haalde hij zijn wetsontwerp binnen met 55
tegen 31 stemmen. Deze meerderheid werd gevormd door de K.V.P.,
de P. v. d. A. en .... de communisten.
De algemene beschouwingen gingen voor een goed deel langs de
regering heen. De verkiezingen van 1952 wierpen hun schaduw vooruit
en het werd een onderling debat over het komend ministerie, waarvoor
zich, blijkens hun zinspelingen, noch Drees, noch Lieftinck disponibel
zullen stellen, of het op een smalle of een brede basis zou staan. Oud
gaf de hoop niet op van een „derde macht" en Welter verlangde in
deze noodtoestand naar een kabinet, dat, bevrijd van politieke twistvragen, de vragen van onze tijd van geval tot geval moge oplossen.
„Nu zit de K.V.P. op het sleperspaard van de P. v. d. A. en het fiere
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K.V.P.-ros staat op stal". De heer Oud was van hetzelfde gevoelen:
„LI laat uw echt katholieke paard op stal staan en gaat uit rijden op
een geleend paard bij de heer Donker". Waarop Romme antwoordde,
dat Oud een raspaard had, dat, na de oplossing van de kabinetscrisis,
„in de wei dartelt en hekken en omheiningen stuk trapt".
Twee te berde gebrachte wensen werden door de regering aanvaard.
De eerste was de motie-Andriessen, waarbij aangedrongen werd op de
bouw van 50.000 woningen en de tweede was de instelling van een
nationale gezinsraad — een reeds eerder gekoesterde wens van Romme
— waarin de regering zou zijn vertegenwoordigd en het advies van de
S.E.R. zou vragen hoe voor de middengroepen het nodige solaas zou
kunnen worden verkregen.
Juist toen de begroting van Binnenlandse Zaken aan de beurt zou
komen, kwam het bericht, dat minister J. H. van Maarseveen plotseling
was overleden. In 1946 in het kabinet-Beel opgetreden als minister van
Justitie verwisselde hij onder het kabinet-Drees dit departement voor
dat van Binnenlandse Zaken en toen minister E. Sassen aftrad, nam
hij van hem over de portefeuille van Overzeese Gebieden. Hij bracht
niet zonder „deviaties '' , volgens zijn tegenstanders, de Unie tot stand
en hernam bij de reconstructie van het kabinet in dit voorjaar Binnenlandse Zaken. Hoe men ook over zijn Indisch beleid moge oordelen,
aan zijn bekwaamheid en integriteit valt niet te twijfelen. De regering,
het land en het katholieke volksdeel verliezen in hem een hoog te waarderen kracht. Tot zijn opvolger ad interim werd benoemd Mr F. G.
Teulings, vice-premier en minister zonder portefeuille. Bij de verdediging van de begroting van Binnenlandse Zaken gaf deze toe, dat de
publicatie van de Tsjechische spionnage te sensationeel was geschied.
Hetgeen niet wegnam, dat deze affaire bloedige ernst was. Uit de beste
bron waren hem bewijzen overgelegd, waaruit onomstotelijk blijkt, dat
de actie der C.P.N. gefinancierd wordt met fondsen uit het buitenland,
en dat handelsvertegenwoordigers, die naar Praag reizen, het gevaar
lopen gechanteerd te worden ten nadele van hun vaderland. De B.V.D.
was derhalve zijn geld (5,4 millioen) wel waard. Ter sprake kwam,
naast vele andere punten van minder belang, het onrecht de F. 221--ers
(nl. zij, die al te haastig en onbillijk weggezuiverd zijn) aangedaan.
Vele leden drongen aan op herziening en rechtsherstel der slachtoffers.
De minister was van mening, dat men het verleden maar moest laten
rusten, anders was de verwarring niet te overkomen. Dit rechtsbeginsel
bracht geen bevrediging en daarop voegde de minister aan zijn woorden toe, dat revisie zou worden toegestaan alleen in die gevallen,
waarin nova te voorschijn zouden komen.
Omtrent Nieuw-Guinea, dat nog steeds niet „teruggegeven" is, blijft
Indonesië zeer gevoelig. Haar regering maakte bezwaar, dat NieuwGuinea in de te wijzigen Nederlandse Grondwet zal vermeld worden
en beweerde, dat Irian vanaf 27 Dec. 1950 haar toekomt, omdat er vóór
die datum geen overeenstemming was bereikt. Bovendien heeft zij zich
beklaagd over diefstallen door Nederlanders gepleegd, van geologische
documenten en kaarten betrekking hebbend op de bodemrijkdom van
Irian. Een Indonesische delegatie is intussen reisvaardig en het is nog
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niet duidelijk welk advies uit de Tweede Kamer: alles toegeven, niets
toegeven of een compromis sluiten, de Nederlandse regering zal volgen.
K. J. D.
1-12-'51
BELGIE

De door de regering gevoerde sociaal-economische politiek alsmede
de beslissingen die zij nam als gevolg van de aanvang October aangekondigde sociale agitatie, hebben in de Kamer aanleiding gegeven tot
grootscheeps opgezette interpellaties van de oppositie op 6 en 8 November.
Deze interpellaties boden aan de eerste-minister de gelegenheid om
een omstandige uiteenzetting te geven van de uitslagen van zijn politiek. Andermaal werd hier bewezen dat het Parlement de beste tribune
is om de aanvallen die in pers of andere openbare vergaderingen tegen
een regering worden gericht, tot hun ware verhoudingen te herleiden.
Zeker was deze kritiek in menig opzicht gegrond, maar op geen enkel
ogenblik raakte zij de essentie zelf van de door de regering gevoerde
politiek.
Dhr Pholien betoogde andermaal dat het door hem gestelde doel was
„aan onze bevolking de hoogst mogelijke levensstandaard te verzekeren die verenigbaar is met een maximale bewapeningsinspanning in het
kader van het evenwicht van onze binnenlandse en internationale
economie".
Het feit van die maximale bewapeningsinspanning werd door niemand betwist. Integendeel was de oppositie van mening dat door het
invoeren van de 24 maandendienst de regering aan het land een te
zware last had opgelegd, buiten verhouding overigens met de aangegane internationale verplichting.
Hoofdzakelijk liep de kritiek van de socialistische woordvoerders
van Acker en Spaak over de stijging van de levensduurte, die naar zij
beweerden de levensstandaard van de grote massa had aangetast. Wel
werden lonen, wedden en sociale uitkeringen aan het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen aangepast, maar dit indexcijfer, zo beweerden zij ,
weerspiegelt op zeer onvolmaakte wijze de levensduurte. Zeer overtuigend was het betoog niet. Ernstiger was de kritiek op de wijze waarop
de regering, op 20 October, voldoening had gegeven aan de eisen der
vakbonden. Indien, zoals de eerste-minister het voorstelde, de meeste
eisen der vakbonden redelijk waren, zodat de regering, nog vóór de
socialistische dreiging met staking, er op in kon gaan, kan men de
vraag stellen waarom zij zo lang had gewacht. Vooral de liberale
woordvoerders Liebaert en Rey laakten zeer streng de hierbij door de
regering gevolgde procedure. Kort tevoren, toen de meeste ministers
met verlof gingen, had de regering nog verklaard dat geen wolken
meer de politieke hemel vertroebelden, en nu, op 20 October, geeft zij
met één slag voldoening aan de eisen van het socialistisch vakverbond
en meteen aan die waarvoor het christelijk vakverbond sinds Maart in
de bres was getreden. Daardoor had zij toch zeker de indruk gewekt te
zijn gezwicht voor de druk en de bedreigingen van socialistische zijde.
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Ook inzake de voorwaardelijke invrijheidstellingen waartoe de minister kan overgaan, werd een brede politiek gevolgd. In Augustus 1950
waren nog ongeveer 4.200 veroordeelden wegens misdrijven tegen de
veiligheid van de Staat in de gevangenis. Op dit ogenblik is het getal
tot beneden de 1.500 gedaald. Bij deze invrijheidstellingen werd in
ruime mate rekening gehouden met de persoonlijke, sociale en familiale
toestand van de betrokkenen. Tevens werd mild begrip getoond voor
de louter politieke misdrijven.
Deze invrijheidstellingen hebben meer en meer de noodzakelijkheid
doen aanvoelen van het weer opnemen der vrijgelatenen in de maatschappij. Men mag zeggen dat op dit ogenblik deze inschakeling, dit
herstel in het burgerlijk leven, wel een van de dringendste zorgen
moet zijn van de regering. Allerlei gevolgen aan de straf verbonden,
hetzij door het vonnis, hetzij door de wetgever, hebben velen in een
toestand gebracht waardoor ze voor altijd niet slechts tot burgerlijke
onmondigheid maar ook tot ellende zijn gedoemd.
Vooral de toepassing van artikel 123 sexies van het strafwetboek,
waardoor de veroordeelden van vrijwel elke sociale functie worden
uitgesloten, heeft ontelbare onbillijke toestanden geschapen. Voor een
paar jaren werden reeds in een wetsvoorstel, door volksvertegenwoordiger L. Roppe ingediend, zekere verzachtende wijzigingen voorgesteld,
w.o. deze dat aan een bredere categorie veroordeelden de mogelijkheid
zou worden opengesteld om herstel in hun rechten aan te vragen. Voor
de tweede maal is dit voorstel thans bij de Kamer aanhangig gemaakt,
nadat het, op 21 Februari 1951, door de Senaat werd gewijzigd en
aangenomen.
Anderzijds heeft ook de Minister van justitie op 8 Maart 1951 bij
het Bureau van de Senaat een ontwerp ingediend houdende herziening
van artikel 123 sexies.
Dit ontwerp heeft een principiële inslag; het beoogt de vervallenverklaring van rechten te beperken tot de rechten, die alleen betrekking
hebben op het openbaar en politiek leven. Laten we hopen dat de
Senaat dit ontwerp vrij spoedig in behandeling zal nemen, evenals
trouwens ook het door senator De Winter ingediend voorstel, dat
beoogt de definitieve terugkeer tot de traditionele rechtsbeginselen met
al de gevolgen vandien.
A. Vanhaverbeke

Brief uit New York
lijkt dat een godsdienstig twistgeschrijf van niet gering formaat ophanden
HDe isreactie
over de aanstelling van een Amerikaanse Ambassadeur bij de H. Stoel.
in Katholieke kringen was er een van voldoening, zoals zich laat
ET

begrijpens; maar van de Protestantse kansel en pers kwam een felle, voortdurende en
bijna algemene afkeuring. In het oog van de Katholieken zal de benoeming de
samenwerking tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan versterken in het belang
van de wereldvrede en in de strijd tegen het Communisme. Het Protestantse protest
echter ziet in de daad van de President een schending van de Constitutionele garantie
van de scheiding van Kerk en Staat.
De Nationale Raad van Christelijke Kerken (National Council of the Churches of
Christ in the U.S.A.) , een groep die bestaat uit vertegenwoordigers van negen en
twintig Protestantse en Oosters Orthodoxe Kerken , verklaarde dat de aanstelling
van een Ambassadeur „verkeerd zou zijn in beginsel, nutteloos in de praktijk, en dat
de ver-strekkende gevolgen ervan funest zouden zijn voor de eenheid van het
Amerikaanse volk .... Formele diplomatieke betrekkingen aanknopen met het Vaticaan zou gelijk staan met het toekennen aan één enkele Kerk, welks hoofd slechts
nominale wereldlijke macht heeft, van een diplomatieke positie ten opzichte van onze
regering, die onmogelijk aan alle kerken zou kunnen gegeven worden en door de
meeste niet zou kunnen worden aanvaard".
De kwestie waar het direct om gaat, doet een heel oud twistpunt herleven. Van
1848 tot 1868 werden de Verenigde Staten aan het Pauselijk Hof vertegenwoordigd
door een Residerend Minister. In 1868 staakte het Congress het financieren van de
post en maakte daarmee een einde aan de erkende diplomatieke vertegenwoordiging
bij het Vaticaan. In 1940 benoemde President Roosevelt Myron Tailor tot zijn persoonlijke vertegenwoordiger bij het Vaticaan ondanks tamelijk wijd verspreide protesten. Daar de heer Tailor geen salaris ontving voor zijn ambt, werd het probleem van
de goedkeuring door het Congress geheel ontweken. Sedert het aftreden van de heer
Tailor in 1950 is de post vacant gebleven.
Op de laatste dag van de Congress-zitting van 1951 stuurde President Truman aan
de Senaat de benoeming van Generaal Mark Clark als Ambassadeur bij het Vaticaan,
met de verklaring dat „rechtstreekse diplomatieke vertegenwoordiging een steun zal
zijn bij het co-ordineren van het streven om de Communistische bedreiging te
bestrij den".
Daar de benoeming van Generaal Clark te laat naar de Senaat werd gestuurd om
nog behandeld te worden r de Senaat moet zijn goedkeuring verlenen, voordat een
militair een " niet-militaire opdracht kan aanvaarden — kan zijn aanstelling niet
geratificeerd worden voor Januari op zijn vroegst, wanneer het Congress weer
bijeenkomt.
De kwestie van de vertegenwoordiging bij het Vaticaan is op politiek gebied een
explosief, zoals iedereen weet, en men waagt allerlei gissingen omtrent de motieven
van de President.
Een veelaanvaarde verklaring is dat het doodgewoon een politieke zet was, meer
niet -- wat best mogelijk is ent zeer voor de hand ligt. De theorie is dan dat President
Truman er op uit is om de invloed van Senator McCarthy te neutraliseren, die veel
bijval heeft gevonden in Katholieke kringen; het doel zou dus zijn de Ierse Katholieke
politieke organisaties in de grote sted en te kalmeren, waar men normaal wel democratisch stemt, maar de situatie op het ogenblik om een hartversterking vraagt. Het
sterkste argument tegen deze interpretatie van het geval is, dat hij zo goed als zeker
er meer Protestantse stemmen door zal verliezen dan Katholieke winnen.
Een tweede mogelijkheid eveneens in verband met de politieke campagne van het
'
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volgend jaar is, dat President Truman er op zint de leden van het Congress zoveel
twistappels als hij kan ter behandeling te geven, en aldus een Congress machteloos te
maken, dat in de afgelopen periode zich alles behalve een vlotte medewerker met
zijn wetgevend program heeft getoond.
Nog een conjectuur is, dat de President tracht alle godsdiensten op een gezamenlijk
front tegen het Communisme samen te trekken, en dat dit als de inzet is van een
dergelijk grootscheeps plan.
Een interpretatie, die zelden wordt genoemd en toch misschien wel de juiste is,
zegt dat de President eenvoudig doet wat hij in geweten meent dat goed is.
Op het ogenblik lijkt het dat men de zaak zal laten betijen en dat ze het nooit tot
stemming in het Congress zal brengen.
De felle storm die deze twist in de gemoederen heeft opgejaagd, is een verschijnsel
dat de aandacht verdient. De Verenigde Staten hebben een lange geschiedenis van
tussentijdse oplaaiingen van dweperig anti-Katholicisme, en vermoedelijk staan we
aan de vooravond van een nieuwe uitbarsting. Als na-oogst van de oorlog van
1914-1918 kwam de anti-Katholieke, anti-Joodse en anti-Neger Ku Klux Klanbeweging, die weer opvlamde in 1928 tijdens de campagne voor de Presidentsverkiezing ,waarin Al Smith, een Katholiek, als een der candidaten optrad. In die
tijd werd het overal rondgebazuind, dat dit een manoeuvre was van het Vaticaan om
het bestuur van de Verenigde Staten over te nemen; in de meer achterlijke gebieden
van het Zuiden had men reeds angstwekkende nachtmerries dat de Paus zijn intrek
zou nemen in het Witte Huis.
Het jammerlijke van de huidige situatie is, dat vage maar wijd verspreide gevoelens
van angst voor de toenemende politieke macht der Katholieken nu op een concrete
kwestie zijn samengebundeld. De vorm waarin het verschijnsel optreedt is dezelfde als
overal, waar het probleem van minderheidsgroepen zich heeft voorgedaan. Zie eens
de angstwekkende gelijkenis op zijn modellen in het volgend citaat uit een preek, dat
opvallend geplaatst werd in de New York Times van 29 October 1951: „Nu het
Rooms-Katholicisme de stroom tegen heeft in Europa, dat eeuwen lang zijn bolwerk
was, is het met ononderbroken heimelijke drang bezig zich een positie van bevoor rechting en overheersing te verwerven in de Nieuwe Wereld, ^-- en er kan geen
twijfel zijn omtrent het succes dat die pogingen bekroont".
„Het heeft een ontstellende macht over het raderwerk van het Amerikaanse leven
--- de pers, radio, bioscoop en het gehele gebied van het openbare leven. Zonder
ophouden oefent het druk uit op ambtenaren van stad, staat of rijk, op de politieke
organisaties, die in vele van onze steden de macht in handen hebben, op verenigingen
van arbeiders, sociale werkers, onderwijzers".
Dit is een passage uit een preek van Robert MacCracken, predikant in een chique
kerk te New York, die zegt dat de Protestantse Kerken in het land „een verzets
beweging moeten opbouwen" tegen het „opdringen" van de Katholieke'Bisschoppen,
en verklaart dat de benoeming van Clark „alleen maar het nieuwste voorbeeld" was
van het openlijk streven naar „macht en overheersing" van de Katholieke Kerk.
Sommige van de minder verbitterde protesten van de Protestantse gemeenschap
betreuren alleen dat de stap van President Truman hen achteruitstelt in hun wedijver
voor het geloof der mensen, en hun tegenstanders bevoordeelt; maar de overgrote
massa der protesten ontwaart een politiek spel, dat tot doel heeft de Katholieken aan
de politieke macht te helpen.
Die geestesgesteldheid is, jammer genoeg, reeds aanzienlijke tijd bezig zich te
ontwikkelen.
Een van de meest effectieve bevorderaars van deze richting is Dr Paul Blanchard
met zijn talrijke artikelen, toespraken en twee boeken, die een wijde kring van lezers
hebben gevonden: „De Amerikaanse Vrijheid en de Katholieke Macht" (American
Freedom and Catholic Power) en het pas gepubliceerde „Communisme, Democratie
en de Katholieke Macht" (Communism, Democracy and Catholic Power) .

BRIEF UIT NEW YORK

353

Blanchard's naam werd zeer ruchtbaar, toen het tijdschrift The Nation werd
gebannen uit de Openbare Scholen van New York wegens een reeks uiterst bevooroordeelde artikelen, die van zijn hand waren en waarin de Katholieke Kerk werd
aangevallen. De stellingen in die artikelen geponeerd, werden uitvoerig behandeld in
zijn boeken, waarvoor veel reclame is gemaakt en die het niveau van best-sellers
hebben bereikt.
Dr Blanchard's stelling, die hij, niet ophoudt te herhalen, is dat de Katholieke
Bisschoppen „zich indringen op zekere niet-gewijde terreinen van de Amerikaanse
democratie, zoals daar zijn buitenlandse politiek en belasting, onderwijs en vrijheid
van gedachte, huwelijk en geboortebeperking". De Kerk „is op en top dictatuur,
waarin de Amerikaanse Katholieken geen beslissende medezeggenschap hebben".
„De Rooms-Katholieke machtsorganisatie is niet enkel een Kerk. Het is een totaal
ondemocratische regering met de positie van een tijdelijke macht .... Ze gebruikt de
macht van een wereld-totaal van 350 millioen Katholieken voor doeleinden, die
behalve op godsdienstig gebied ook liggen op politiek, cultureel en medisch terrein.
Ze geeft de Amerikaanse Katholieken als groep nimmer de kans om voor zichzelf te
beslissen of ze voor ruimere echtscheidingswetten zijn, of geboortebeperking zullen
aanvaarden, of hun kinderen naar openbare scholen sturen zoals andere Amerikanen
doen. Op het ogenblik gebruiken de Bisschoppen, zonder enig ja of neen van de
Amerikaanse Katholieken, hun politieke invloed ten bate van drie Katholieke dictators,
die gekant zijn tegen bijna alles wat de Amerikaanse democratie vertegenwoordigt —
Franco in Spanje, Salazar in Portugal en Peron in Argentinië".
Het laatste boek van Blanchard, „Communisme, Democratie en de Katholieke
Macht", spitst vooral het politieke probleem toe. Het gegeven is heel eenvoudig: de
Katholieke Kerk vormt een bedreiging voor de democratie en de vrijheid. „De strijd
van de democratie tegen het Kremlin", zo zegt hij, „is één zijde van de strijd der
ideeën, en de strijd van de democratie tegen het Vaticaan is een tweede. De zaak
waar het om gaat is dezelfde in beide gevallen r het beheersen der wereld door de
vrije geesten". De Amerikaanse democratie moet op haar hoede zijn tegen elk
opportunistisch bondgenootschap tegen het Communisme met wat Blanchard noemt
„de Vaticaanse dictatuur". Beide, zegt hij, zijn gelijkelijk een bedreiging voor de
democratie.
Blanchard is natuurlijk een secularist van het zuiverste water. Hij verkondigt dat
de staat de enige en daadwerkelijke bron is van alle rechten Hij doodverft de
Katholieke leer over het pause lijk gezag als anti-democratisch en het is hem een
grief dat de Katholieken de staatswet over echtscheiding weigeren te aanvaarden. Hij
eist eveneens de afschaffing van de parochiële school als zijnde „in strijd" met de
democratische geest. Zijn „duimstok" voor het opmeten van „het politiek Katholicisme" is, zo zegt hij, de Amerikaanse Democratie. Met deze duimstok in de hand
eist Blanchard, dat de Katholieken een tribunaal zullen oprichten, „zo iets in de
geest van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof", om uitspraak te doen over
oordelen van de Paus. In plaats van „de willekeurige fabricage van dogmas" moeten
de Katholieken hun stem uitbrengen over de inhoud van hun godsdienstleer en de
Katholieke dogmas moeten de uitdrukking zijn van de „mening van de meerderheid".
Blanchard's opinies zijn tastbaar onzinnig en zouden nauwelijks het vermelden
waard zijn, was het niet dat velen van zijn geloofsgenoten ze ernstig opnemen. Het
schreeuwende secularisme van Blanchard is al heel dikwijls van achtenswaardige
Protestantse zijde becritiseerd, maar zelfs daar waar het onrechtvaardige en verwrongene van zijn meningen wordt erkend, schijnt toch nog een heimelijk gevoel te
schuilen dat, al heeft hij het mis in bijzaken, het toch maar heel goed is, dat het land
wordt wakker geschud en gewezen op de groeiende macht van het Katholicisme.
Al is het waar dat in een land met de lange Protestantse traditie van Amerika rijpe
bouwgrond te vinden is voor het kweken van die gifplanten als de lasteringen van
Blanchard, moet toch ook worden toegegeven, dat sommige uitingen van het Katho23
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lieke leven in Amerika er niet op berekend zijn de Katholieken bij hun medeburgers
sympathiek te maken.
Zo is er een soort „Katholieke actie" of „strijdbaar Katholicisme" dat een tartende
en liefdeloze strijdvaardigheid aan de dag legt, wanneer de Katholieke houding ten
opzichte van sommige openbare kwesties in het gedrang komt. Toen bij voorbeeld
Kardinaal Spellman de film The Miracle had veroordeeld, werd er door de Katholieke
Oorlogsveteranen van New York een cordon van wachtposten gevormd rondom de
bioscoop, waar de film gedraaid werd. Op gelijke wijze werd er „gepost" bij de
Italiaanse fi lm The Bicycle Thief, omdat deze in omloop werd gebracht door hetzelfde bureau, dat The Miracle leverde, ook al had de film zelf de hoogste lof geoogst
in godsdienstige zowel als in neutrale recensies. Omstreeks dezelfde tijd slaagden
Katholieke groepen er in door pressie gedaan te krijgen, dat Televisie-vertoningen
van Charlie Chaplin's eerste stukken werden stopgezet op grond dat Chaplin
gesympathiseerd had met het Communisme. Niet-Katholieken uit die omgeving
beschouwden zulk soort bemoeiingen als pogingen om het censorschap uit te oefenen
neit zozeer ten behoeve van de Katholieken als wel voor de hele bevolking.
John Cogley bespreekt de factoren, die tot de huidige ongewenste situatie geleid
hebben, in een hoofdartikel van The Commonweal, dat werd overgenomen op de
hoofdpagina van de New York Herald Tribune, 12 November 1951. Na het werk
van Blanchard te hebben gebrandmerkt als een van de voornaamste factoren, die er
toe hebben bijgedragen, vervolgt hij: „De Katholieke steun voor het Franco Regime
in Spanje en de verdediging van de uitzonderingsmaatregelen toegepast op de
Protestanten aldaar: ik geloof, dat dit er veel mee te maken heeft gehad. De kwestie
van de school-bussen en het krachtig Katholiek verzet tegen de wet van Barden: een
tweede kardinaal punt. De betreurenswaardige onenigheid tussen Mevrouw Roosevelt
en Kardinaal Spellman, die beide een schaar van trouwe aanhangers hebben: een
derde. De blijvende kwestie van het censorschap en het gebruik van dwangmethoden:
ook al een verwekker van spanningen. En nu de kwestie van een Ambassadeur bij
het Vaticaan. Ze zijn elkaar gedurende de laatste drie jaren opgevolgd".
Waar de schuld ook ligt, en er zijn fouten begaan aan beide zijden, het blijft waar
dat de betrekkingen tussen Protestanten en Katholieken onrustbarend zijn vertroebeld.
De Nationale Raad van Christenen en Joden (National Council of Christians and
Jews), de voornaamste en krachtigste organisatie in de Verenigde Staten voor de
uitroeiing van fanatisme op het gebied van godsdienst of ras, heeft een beroep gedaan
op alle mensen van goede wil en van elke geloofsovertuiging om actief samen te

spannen ten einde tot beter wederzijds begrip te komen in de crisis van vandaag.
Wellicht dat de giftige nevel van godsdiensthaat nog zal optrekken in het klare licht
van rede en gezond verstand.
***
In geheel de Verenigde Staten bestaat geen enkel Katholiek Dagblad. Overtuigd
dat er behoefte is aan zulk een publicatie, ondernam een groep jonge Katholieke
journalisten, meer gezegend met ijver dan met geld, de dagelijkse uitgave van The
Sun Herald in Kansas City, Missouri. Het blad verscheen van October 1950 tot
April 1951, en had een matig succes. De initiatiefnemers beseften dat het ontbreken
van een voldoende Katholieke bevolking in Kansas City een onoverkomelijke hindernis vormde voor het bereiken van een circulatie groot genoeg om het blad levensvatbaar te maken, en daarom besloten zij het toneel van hun werkzaamheden naar
New York City te verleggen.
Om verwarring met te New York lopende dagbladen te vermijden werd de naam
veranderd in New York Banner.
Tijdens de periode van overgang en reorganisatie verschijnt het blad eens per
maand. Zodra voldoende fondsen aanwezig zijn misschien voorjaar 1952 zal
het blad dagelijks verschijnen in formaat van zestien bladzijden. De krant is dan

FORUM

355

verkrijgbaar voor
exemplaar. wat tweemaal
tweemaal de
de prijs
prijs isisvan
vanandere
andere
verkrijgbaar
voor 10 dollar-cent per exemplaar,
New-Yorkse.dagbladen.
dagbladen.
New-Yorkse
Algemeen
York
Algemeen wordt
wordt aangenomen.
aangenomen,dat
dathet
het lanceren
lancerenvan
van een
een dagblad
dagblad in
in New York
10 millioen
millioen dollar
dollar vraagt. Blijft
Blijft de
de vraag
vraag ofofoffervaardigheid
offervaardigheiden
engodsdienstijver
godsdienstijverde
de
van enkele
enkelevan
vandie
diemillioenen'
millioenenlkunnen
kunnen innemen.
innemen.
plaats van

** ****
benoeming van nog al
al revolutionnaire
revolutionnaire aard
aard werd de vorige
vorige zomer
zomer
Een academische benoeming
bekend gemaakt
mededeling van de aanstelling
aa'nstelling van
van John
John Courtney
Courtney Murray
Murray
bekend
gemaakt door
door de
de mededeling
S.J.
professor in
in de
deScholastieke
Scholastieke Philosophie
Philosophie aan
aan de
de Yale University.
University. Pater
S.J. tot professor
Murray.
theologie professor
professor aan
aan het
het Woodstock
Seminary, was doorlopend
doorlopend
Murray, vroeger theologie
Woodstock Seminary,
de hoofdredacteur
hoofdredacteur van Theological Studies.
Studies. Hij
is meer
meer bijzonder
bijzonder bekend
bekend om
om zijn
zijn
Hij is
studies
probleem van de
de verhouding
verhouding tussen
tussen Kerk
Kerk en
en Staat.
Staat.Zijn
Zijnbenoeming
benoeming
studies over het probleem
aan de faculteit
faculteit van Yale University
Universityisis een
voor de
de bevordering
bevordering van
van een
een
een grote stap voor
vruchtbaar
niet-Katholieke philosophen in de
de Verenigde
Verenigde
vruchtbaar verkeer
verkeer tussen
tussen Katholieke en niet-Katholieke
Staten.
** **
* *
Een nog
nog al
al onthutste
onthutste Broadway
Broadway zag
zag zich
zich ininNovember
November vergast
vergastop
opongewoon
ongewoon
Een
ernstige
vorm van een toneelstuk
toneelstuk over Socrates
Socrates van de hand
hand van Maxwell
Maxwell
ernstige kost
kost in
in de
de vorm
Anderson.
de voornaamste
voornaamste toneelschrijver
toneelschrijver is
Amerika. De
De titel
titelwas
was
Anderson, die
die wellicht de
is van Amerika.
Barefoot in
in Athen
AthefliSs en
en het
het stuk
stuk voert
voert Socrates
Socrates op
op als
als een
een snibbig
snibbig voorvechter
voorvechter van
van de
de
Barefoot
democratie
tyrannie. Het is erg
erg opvallend
opvallend aangepast
aangepast aan
aanhet
hetprobleem
probleem van
van
democratie tegen
tegen de
de tyrannie.
de hedendaagse wereldpolitiek en was
was een
een beetje
beetjetetedidactisch
didactischom
ompopulair
populairteteworden.
worden.
Ofschoon de reclamelui
reclamelui zich tot een
een wanhopig
wanhopig uiterste
uiterste inspanden
inspanden en
en het
het stuk
stuk aankonaankondigden als Socrates and
and Sex,
Sex, reikten
schouwburgbezoekers het
opvoereikten de
de schouwburgbezoekers
het na
na de 30ste opvoering
gifbeker toe.
toe.
ring de gifbeker
Daniel
Sullivan
Daniel J. Sullivan

Forum
Het Wereldcongres voor
voor het Lekenapostolaat (Rome 77-14
Oct. '51)
'51)
,-14 Oct.
In het
het volgende
volgende wordt
wordt een
eenoverzicht
overzicht
In
hetgeen in
deze voor
voor de
de
gegeven
gegeven van
van hetgeen
in deze
Katholieke Kerk
Kerk zo
zo uiterst
uiterstbelangrijke
belangrijke
Katholieke
Het lekenlekenweek werd
werd gedaan
gedaan en
en bereikt.
bereikt. Het
al niet
niet
apostolaat.
apostolaat, dat
dat ook
ook in ons land zo al
dan toch begint
begint bekend
bekend te
te
ingeburgerd is
ingeburgerd
is dan
van elke
elke katholiek
katholiekstudie
studie
worden.
worden, verdient van
het eerste
eerste heeft
heeft het
het Congres
Congres
en steun.
steun. Tot het
wezenlijk
tweede zal
zal
wezenlijk bijgedragen.
bijgedragen,het
het tweede
daarvan
stellig komen
komen als een
een schone
schone
daarvan stellig
maar wordt
wordt uituitvrucht wanneer het zaad maar
gestrooid.
zijn radio-rede
In zijn
radio-rede op
op de
de vooravond gaf
.. wie
Voorzitter
doel aan:
aan: „wie
Voorzitter Veronese
Veronese het doel
van dit congres de geboorte
geboorte verwacht
verwacht van
van
een katholieke
katholieke lekeninternationale,
lekeninternationale. weet
weet
voor vrijheid
vrijheid en
en hoehoeniet hoeveel liefde
niet
liefde voor
veel
ervaring de
in de
deKerk
Kerk levende
levende
veel ervaring
de in

het
krachten
krachten kenmerken.
kenmerken,noch
nochook
ook wat
wat het
ware wezen
wezen van
van het
hetlekenapostolaat
lekenapostolaat is.
is.
ware
Dit waardeert
waardeert en
en gebruikt
gebruikt de
de organisatie
organisatie•.,
maar met
actie van
van de
de enkeling
enkeling als.
als.
maar
met de
de actie
zuurdeeg."
moet dan
dan als
als het
het belang
belang van
van het
het
Wat moet
Congres worden aangezien? Spreker'Congreswdazi?Sprek
zeide: „een
.. een dieper
dieper en
en breder
breder kennis
kennis tet~
zeide:
verkrijgen van de verschillende
verschillende ervaringen:
ervaringen
het lekenapostolaat
lekenapostolaat in
in de
de landen
landen varn,
van.
van het
hier
begrip'
hier en
en overzee.
overzee, opdat ieder tot het begrip
waar de
devolken
volkencultureel,.
cultureel.,
kome dat,
dat. waar
kome
d~
economisch
verschillen. ook
ook deeconomisch en
en civiel verschillen,
vormen
elkander aan~'
vormen van het apostolaat elkander
aanvullen tot
tot één
éénenenhetzelfde
hetzelfdehiërarchisch;
hiërarchisch,
vullen
apostolaat, teneinde
t~
apostolaat.
teneinde niet elkander
elkander uit
uit tesluiten, maar
sluiten.
maar ten
ten voorbeeld
voorbeeld tetestrekken..
strekken.
ook. de
de gewettigde
gewettigde verwachting
verwachting dat
dat:
Dan ook,
.

.

FORUM

356

internationale ontmoetingen , vooraf gegaan en voorbereid .door nationale, zich
in de toekomst zullen herhalen, naar het
voorbeeld van de Eucharistische Congressen. Eindelijk, dat onze plicht van
meedoen aan het internationale leven zich
niet beperken mag . tot het bij een ' of
andere katholieke organisatie aangesloten
zijn, maar moet brengen tot deelneming
daarin."
Het congres wijdde vijf ochtenden aan
grote redevoeringen, waarvan drie aan
de leer en twee aan toepassingen: de
middagen werden besteed aan twintig verschillende activiteiten in z.g. „carrefours",
teneinde van elkander te leren, elkander
in te lichten en te inspireren. Naast deze
technische vruchten zal deze geestelijke
niet de minste zijn, dat er banden worden
gelegd en vriendschappen worden gesloten, die evenzovele bases zullen blijken
te zijn voor samenwerking.
Wanneer we nu het Congres als geheel
beschouwen, mag worden geconstateerd
dat het als een demonstratie van eenheid
van doel en doctrine geslaagd is. Voor de
eerste maal is het apostolaat der leken
in Gods H. Kerk, in de universitaliteit die
dit goddelijk instituut kenmerkt, tot zijn
recht gekomen. Daar waren priesters en
leken uit welhaast alle oorden van de
wereld te samen om te spreken over en
te luisteren naar het gemeenschappelijk
doel, de heiliging der zielen, en de daarbij
passende middelen te belichten en te
bestuderen. Deze machtige gedachte, _ de
samenwerking tussen priester en leek tot
de kerstening der profane wereld in al
zijn verschillende aspecten, heeft ons geen
enkele dag en geen enkel uur van het
Congres losgelaten.
De deelneming aan dit lekencongres
door zovele Kardinalen, Bisschoppen en
Priesters met een luister als alleen Rome
vermag te bieden, en van een 1200 leken
uit 74 verschillende landen vestigde al
aanstonds de indruk, dat het hier een zaak
gold van de gehele Kerk. De prachtige
zaal van het Palazzo Pio aan de via della
.

Conciliazione, op de brede weg tussen
Engelenburcht en St. Pieter, was bij de
opening geheel gevuld. Het schone portret
van de H. Vader achter de voorzitterszetel op het podium wekte de indruk als
ware Hij zelf als Ere-Voorzitter aanwezig, in elk geval of Hij een waakzaam oog
scheen te houden op deze zeldzame bijeenkomst zijner kinderen. De leiding was in
handen van Jacques Le Van Duc (Vietnam) , die in zijn nationaal costuum de
eenheid van Oost en West in Gods Kerk
scheen uit te beelden.
Kardinaal Pizzardo hield de inleiding.
Uit de opkomst besloot Z. Em. tot de
opportuniteit van het congres. De H.
Vader had er _toe aangemoedigd dat het
lekenapostolaat bijeen zou komen, omdat
de leken de Kerk zijn en de Kerk geroepen
is de wereld te kerstenen. Daaruit volgt
ook de band met de Hiërarchie, waaraan
Christus de opdracht gaf. De Kardinaal
vergeleek de verschillende werken in hun
deelname aan het bovennatuurlijk leven
met concentrische cirkels, en de intensiteit
ervan met de dichtheid van dezen tot het
middelpunt, de Hiërarchie. Zo draagt het
lekenapostolaat, juist als de . Kerk zelve,
al behoort het tot de bovennatuurlijke
orde, bij tot het maatschappelijk welzijn.
Tenslotte: één is de Kerk, één de Hiërarchie, één het onzichtbare Hoofd, Christus, één het zichtbare, de Paus. Daaruit
volgt niet eenheid van de concrete vorm
van het lekenapostolaat, integendeel, de
vormen moeten zich aanpassen aan de
eisen der verschillende landen en groepen,
en dus verscheiden zijn; maar tussen de
organisaties moet een gemeenschappelijke
overeenkomst tot wederzijdse hulp bestaan.
De stof der grote redevoeringen kan
slechts worden aangeduid. Mgr, J. Cardijn, de gevierde oprichter en leider der
Kajotters in Vlaanderen, opende de rij
met een briljante rede, briljant naar
inhoud, vorm, taal en voordracht, over
het lekenapostolaat in de wereld van nu.
Deze eist om zijn problemen, zijn hervor-
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mingen, zijn éénwording, thans meer dan
ooit, dat de Kerk zich met volle en alomtegenwoordige kracht inzet tot de verwezenlijking van Gods plan; de Kerk, dat
is dus de leken in samenwerking met de
Hiërarchie.
Is dit alleen zo om de omstandigheden
van het ogenblik?
Allerminst, de plicht tot lekenapostolaat, aldus de sprekers van de 2de dag,
vloeit voort uit het lidmaatschap der Kerk,
uit Doopsel en Vormsel, uit het gebod
der liefde. In wezen hulp aan het hiërarchisch apostolaat, volgt daaruit de
afhankelijkheid van de kerkelijke overheid. Naar het doel. de kerstening van
het profane leven, ligt het werkterrein van
de lekenapostel op alle gebieden, en in
alle organen van het gemeenschapsleven.
Eenheid van wezen en verscheidenheid
van vorm moet het adagium blijven.
Maar, evenals de priester moet ook de
leek tot zijn apostolische taak gevormd
worden. Dit was het onderwerp van de
3de dag. Geen kennis zonder lering. Geen
zielzorg voor anderen voordat de eigen
ziel is verzorgd. Zelfheiliging moet aan
het apostolaat voorafgaan en het vergezellen; godsdienst en moraal moeten gekend en beoefend worden. De vorming
mag zich niet beperken tot dogmatiek en
ascese, tot moraal en liturgie als leer, de
toepassing in het practische leven moet
voorwerp van studie en actie zijn. Ieder
moet zoeken naar het werk dat hem ligt
en daartoe geschoold worden; dit is, opdat
het apostolaat niet mislukke, even belangrijk als het inwendig leven.
Het is niet te verwonderen, dat de
christelijk sociale orde een eigen ochtend
voor behandeling kreeg. De twee eminente leken, die de Ode dag voor hun
rekening namen, hebben zich uitmuntend
van hun taak gekweten. De eerste rede
stond in 't teken van gerechtigheid en
vrijheid. Individualisme noch communisme vermogen deze te verschaffen, alleen
het solidarisme is daartoe in staat, geeft
licht en lucht in de duisternis en de be-
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nauwdheid van het hedendaagse sociaaleconomische leven. Als Nederlanders zijn
wij deze stof bijzonder goed meester,
maar we beluisterden met instemming en
graagte de sprekers die de oude wijn in
passende nieuwe vaten wisten te_ gieten.
Ten laatste, misschien wel het belangrijkste voor dit gezelschap, het internationaal geordende leven en zijn kerstening.
Stelt het lekenapostolaat altijd zijn eisen,
en dikwijls hoge, het internationale leven
dat zich al maar breder en dieper ontwikkelt, stelt ongetwijfeld de hoogste. Het
biedt allerlei moeilijkheden van specifieke
aard: karakter van ras en volk, geschiedenis, milieux, gewoonten, taal, om er
slechts enkele te noemen. De Nederlandse
delegatie kwam hier met een paar practische voorstellen, die stellig overwogen
zullen worden.
De middagvergaderingen in afdelingen,
de carrefours, die eigen lijk het succes hadden moeten zijn, werden de mislukking.
Van hetgeen Mr Veronese ervan gezegd
had is niet veel terecht gekomen. Het zou
ondankbaar en onhoffelijk zijn dit te
wijten aan het bestuur van het Congres,
dat integendeel lof en dank verdient
voor zijn initiatief, zijn organisatie en zijn
romeinse hulpvaardigheid. De opzet was
hier te massaal, de voorbereiding te kort
en onvolledig. Vele deelnemers konden
zich te weinig beheersen, praatten honderd uit over wat hun het meest op het
hart lag en de voorzitters zochten meer
de sprekers te sparen dan de hoorders.
Stellig zal de opgedane ervaring later van
groot nut zijn om de voor tr effelijke gedachte tot voortreffelijke werkelijkheid te
brengen.
De plechtige audientie van de H. Vader
was sluitstuk en hoogtepunt tevens. In
zijn rede, die een half uur duurde, besprak
de Paus 4 punten. Het eerste was de plaats
en de rol van het lekenapostolaat in het
licht van de voorbije geschiedenis. Men
zegt dikwijls dat de Kerk in de laatste
eeuwen te clericaal is geweest. Dit oor-
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Het congres was uit. Zij, die het mochten medewaken, zullen de goede God
daarvoor oprecht dankbaar zijn als voor
een extra grote genade; zij zuilen de herinnering er aan bewaren als een onweer-
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staanbare spoorslag om met en voor
elkander, en met Gods onmisbare hulp,
alles te helpen herstellen in Christus.

Alphons Steger

Protestants Christendom en Bedrijfsorganisatie
Naar aanleiding van „De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants christelijke kring" door P. A. J. M.
Steenkamp, academische dissertatie, uitgegeven bij
J. H. Kok, Kampen.
Het schijnt mij toe, dat voor de katholieke intellectueel het protestants christendom zeer bijzondere moeilijkheden biedt.
En vooral heb ik dan op het oog de
ideologie van dat kwalitatief zo belangrijke volksdeel, de gereformeerden, zich
intellectueel groeperende om de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Het komt mij
telkens voor, dat wij, katholieke intellectuelen, als het ware voor een muur staan,
waarover niet heen te klimmen valt. Wil
men het nog anders uitdrukken: gedachtenwisseling op een gelijk niveau is zo
goed als uitgesloten. Er is onzerzijds bij
herhaling de indruk van willekeur, die de
beste intenties van wederzijds verstaan
doet verzanden.
Neem het kernpunt: Gods Woord. Voor
ons even heilig en waardevol als voor hen.
Maar voor ons onverbrekelijk verbonden
met een leergezag, dat op zijn hoogste
toppen onfeilbaar zegt wat Gods Woord
inhoudt. Essentieel niets daarvan bij de
calvinist het Woord Gods spreekt zijn
eigen taal uit de Schriften. Maar om da t
nu eenmaal de mens in al zijn geestelijke,
ook intellectuele zwakte er mee in aanraking komt, ontstaat de verscheidenheid
van verstaan, die het protestantisme — en
ook de calvinismen — tot een doolhof
maakt.
Een ander kernpunt: wijsbegeerte.
Voor ons is „calvinistische wijsbegeerte"
-- zoals zij onlangs haar intrede aan de
Technische Hogeschool te Delft deed
even absurd als „katholieke wijsbegeerte"
—

zou zijn. Als wij, katholieken, van wijsbegeerte iets verhopen, dan is het juist,
dat wij over een aantal van de hoogste
denkvragen in beginsel de mogelijkheid
van gelijk gericht denken van alle redelijke mensen kunnen bereiken. Thomisme
is zulk een filosofie, door vele katholieke
intellectuelen aanvaard, door een aantal
ook niet, maar die in ieder geval in haar
diepe verbinding met het aristotelisme
aanduidt, dat zij ver over leerstellig christendom heen reikt. Wat te denken van
een aan een bepaalde Godsdienst of een
bepaald kerkgenootschap gebonden wijsbegeerte?
Ten slotte: sociologie. Zij is bij de
katholieken, consequent, van tweeërlei
aard. Zonder twijfel berusten de grondslagen daarvan op de goddelijke Openbaring, zoals die hierboven werd aangeduid. Maar er is evenzeer een „redelijke"
sociologie, uiteraard nooit met de Openbaring in strijd, maar even zeker niet daarop steunend. maar bindend alle redelijke
mensen. Rerum Novarum en Quadragesimo Anno zijn verstaanbaar door en bestemd voor de gehele mensheid. Wie de
basis in Christus niet aanvaardt, heeft ten
slotte te zwichten voor het redelijk argument.
Waar dit alles zo staat in de worsteling
van Katholicisme en Calvinisme, . is het
zo begrijpelijk, dat zovele goed bedoelde
pogingen — zeg in de studentenwereld

volkomen zijn vastgelopen en mislukt.
Men stond voor de muur, men kon elkaar
niet bereiken. Vriendelijke woorden ,mo-
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dit, om het notoir mistasten van Talma
met de territoriale indeling, niet zo heel
erg zijn; in de tijd, waarover het hier
gaat, was het in-droevig.
Intussen is van veel groter belang voor
dit betoog: het leerstellig gedeelte van
Kuyper's sociaal-economisch werk in het
laatste kwart van de 19e eeuw. En hoeveel bezwaar men hierbij moge hebben
tegen vormgeving en absolutisme van
uitspraken, vast staat, dat wel niemand
valt aan te wijzen, die het radicaal verkeerde van onze maatschappelijk-economische organisatie en de noodzaak van
de ,,Entstaatlichung" en van het zelf-doen
met zoveel kracht heeft aangepakt.
Terecht heeft Steenkamp in zijn boek
blz. 17.-31 en blz. 38-51 --- veel aandacht aan de theoreticus Kuyper gewijd.
Dat hij bij het nauwkeurig volgen er in
geslaagd zou zijn een in-dringend beeld te
geven, kan niet worden gezegd. Dat Kuyper „gedurende enkele decennia een grote
invloed op het Nederlandse politieke
leven" had, kan zeker niet worden volgehouden. Dat politieke leven trok zich
niets van zijn „buitenissige" denkbeelden
aan, al gaven die hem gelegenheid de
kwalitatief beste staatkundige partij, de
Anti-revolutionnaire, in Nederland te vormen. Maar ook dit betekent nog niet een
objectief slagen van Kuyper. De Heilige
Schrift als basis, de „ordinantiën" Gods,
is voor het sociaal-economische als
voor zoveel andere staatkundige zaken .-uiteraard een mislukking gebleken en gebleven. In mijn Katholicisme en Kapitalisme meen ik er nog altijd voldoende op
te hebben gewezen, dat in de Schriftnaar-de-leer-der-Katholieke-Kerk wel zeer
grote en verheven richtlijnen zijn te vinden
van onvergankelijke waarde, maar dat
daarop geen enkel sociaal-economisch
stelsel kan worden gebouwd. En zo blijft
Kuyper bij dit alles hinderlijk veel decreteren en deduceren, maar leidt hij niet tot
enig tastbaar resultaat. En als de broeders
elkaar ontmoeten op „Het Eerste Christelijk Sociaal Congres" van 1891, is er zeker
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een nationale historische daad van grote
betekenis, is er zeker scherpzinnige analyse en blijvend waardevolle bezinning,
maar meteen is er zie Steenkamp,
blz. 32---38 — ten aanzien van de te
volgen politiek in maatschappij en staat
een babylonische spraakverwarring. Hoe
kon het ook eigenlijk anders in een zo
stuk gebroken, individualistische samenleving? Er_ mocht hier en daar zich iets
roeren Leo XIII is met zijn Rerum
Novarum van datzelfde jaar •—, hoe zou
dat alles zich ontwikkelen en waartoe zou
het in concreto leiden?
Bij dit gedeelte is de nauwkeurige
Steenkamp al te descriptief, reikt zeer
begrijpelijk de taak boven zijn kracht. Zo
slaagt hij er m.i. niet in waar te maken
een onderscheid ---- op het bedrijfsorganisatorisch gebied, dat ons bezig houdt -tussen een Kuyper meer gerijpt in een 2e
periode en de Kuyper van de zeventiger
jaren. De filosofie over „de taak van de
Overheid" blijft altijd even zwak en slaagt
er niet in ons te overtuigen. De artikelen
in De Standaard 1908 en 1910
Steenkamp, blz. 43•--51
houden uiteraard
rekening met het feit, dat vakorganisaties
zijn opgekomen. Maar de bedrijfsorganisatie, met haar door Kuyper opgebouwd,
is niet anders dan maakwerk, dat bijna
steeds tot knutselwerk afzakt. Overeenkomstige „visie bij Carl von Vogelsang"
--- Steenkamp, blz. 45 r- kan ons niet
troosten, daar zij ons slechts heenvoert
naar de romantische Katholieke Oostenrijkse School, die op het katholieke erf
veel meer kwaad dan goed heeft gesticht
r en waarvan wij de naweeën nog dagelijks kunnen proeven.
Blijvende winst in Kuyper's werk blijft
dan alleen zijn roepen om zelf doen en zijn
wantrouwen in de Staat op het sociaaleconomisch gebied. Maar dit is reeds véél
in een tijd, dat het organische geheel dood
scheen en de Staatsmacht met ambtelijke
apparatuur steeds meer om zich heen be gon te grijpen!

362

FORUM

IV
Talma's reusachtige en vrijwel wanhopige arbeid geeft aan Steenkamp verreweg zijn beste kansen. Hier worstelt een
staatsman met elementen, die nog niets
van hun actualiteit hebben verloren, maar
die hij wil richten op een wijze, die noch
maatschappelijk noch staatkundig bruikbaar blijkt. In luttele pagina's -- blz. 55 ,—
61 geeft Steenkamp hier een uitstekend
beeld. Structureel tast Talma mis, maar
van de taak van de Staat bij de bedrijfsorganisatie geeft hij een veel beter inzicht
dan tot dan toe op het anti-revolutionnaire erf gold.
Na Talma raken de christelijk-protestantse groepen het spoor vrijwel geheel
bijster. Gezagsopvattingen van de wonderlijkste makelij altijd weer die willekeurige Schrift-interpretatie, die parten
speelt! --- vertroebelen het beeld der medezeggenschap. De collectieve arbeidsover

eenkomst -- zie de actieve Diemer blijft
een eer genieten, die haar in het doelmatig
ontwikkelingsproces niet toekomt. Hun
staatslieden worden banaal conservatief
onder de niet genoeg te bejammeren leiding van Colijn. Voor de wet op de
bedrijfsorganisatie geeft het protestants
Christendom van 1950 een zeer droevig
beeld.
Geen kwaal evenwel zonder remedie!
Nu de wet tot uitvoering geraakt en het
afsukkelen naar nieuw staatssocialisme
een zeer actief gevaar blijkt, toont zich
nu reeds het protestants Christendom een
uiterst waardevolle bondgenoot in de
moeilijke strijd van de Katholieken. Moge
dat zo blijven in de zware jaren, dat de
bedrijfsorganisatie in haar publiekrechtelijke gedaante tot werkelijkheid wordt!
Steenkamps waardevol boek zal in die tijd
nog dikwijls worden geraadpleegd.
Prof. Dr J. A. Veraart

Een belangrijke publicatie op musicologisch gebied
Met het verschijnen van het tweede
deel van zijn Geschiedenis van de muziek
in de Nederlanden 1 ) heeft Prof. Van den
Borren ons in een synthetisch werk een
algemeen overzicht gegeven van het
muzikaal gebeuren in de Nederlanden.
De laatste veertig jaren werd in België en Nederland veel geproduceerd op
musicologisch gebied. Prof. Van den Borren heeft zich op dit gebied speciaal
onderscheiden en verwierf niet zijn talrijke wetenschappelijke publicaties een
wereldvermaardheid. Zijn werken over
de Nederlandse klaviermuziek, over Dufay, de Nederlandse muziek in de 15e
eeuw, Roland de Lassus, C. Franck en
P. Benoit, zijn uitgaven van de werken
van Philips de Monte, zijn vele bijdragen in de Biographie Nationale en in
de Algemene Muziekgeschiedenis van
Smijers, zijn boekbesprekingen getuigen
allen van zijn „zucht naar nauwkeurig-

heid en objectiviteit", van zijn wetenschappelijke eerlijkheid. Met andere musicologen had hij aldus onze literatuur met
een aantal monographieën verrijkt. Doch
door deze verruiming van de grenzen en
door het veranderen van de perspectieven, die zo'n verruiming meebrengt, wist
niemand ten onzent meer waar men eigenlijk aan toe was. De laatste synthetische
studie over de muziek in de Nederlanden
dateerde uit de vorige eeuw: La musique
aux Pa ys-Bas door E. van der Straeten,
verschenen in 1867 ,-1888. De tijd was
gekomen om op grond van de tot stand
gekomen analyses een nieuw en juister
inzicht te krijgen in het geheel van de
muzikale ontwikkeling. Dit was de opzet

van Prof. Van den Borren in zijn laatste
werk.
Hij meende zich op de eerste plaats te
moeten richten tot de erfgenamen van de
grote Nederlandse meesters: het volk der

1) Prof. Dr Ch. Van den BORREN, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden.
-De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1950--51 410 pp., compleet: ing. Fr. 500, geb. Fr. 600.
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dus blijkbaar niet benut. Met andere
woorden, de gegeven synthese van de
Nederlandse muziek kon, gezien de huidige stand van de monographieën, de ver.
schenen studies en de ten dienste gestelde
middelen vollediger zijn geweest, maar
dan had Prof. Van den Borren van zijn
methode moeten afzien. Wij voor ons
verkiezen de oplossing die in dit werk
werd gekozen, omdat wij menen dat de
synthese moet steunen, niet op een intellectueel gegeven, het oordeel dat men
van anderen overneemt, indirect dus,
maar op het muzikaal gegeven zelf,
rechtstreeks.
Ieder nieuw geschiedkundig overzicht
van de muziek is ten slotte een hergroeperen van de meest bijzondere vertegenwoordigers van deze kunst. So ms worden
personen, die toe hiertoe in de schaduw
gelaten waren, naar voren gehaald en
valt op hen een voller licht. Van Maldere is een van deze figuren. Prof. Van
den Borren, hierin vooral geleid door de
verhandeling van Mej. Suzanna Clercx,
wijst op de betrekkingen van deze Brusselse meester met de Mannheimer school
en op zijn invloed op het Europese muziekleven. Nog andere meesters worden
in deze studie aldus meer naar hun juiste
waarde geschat ... steeds voor zover het
huidige inzicht dit toelaat. Want hoe
dikwijls lezen wij niet onder de een of
andere vorm deze opmerking: „te oordelen naar de huidige stand van de wetenschap op dit gebied."
maar dit
Het zou de moeite lonen
gaat het kader van deze bijdrage te
buiten — de vele perspectieven, in deze
studie geopend, van naderbij te beschouwen: het gebruik van bepaalde termen
als harmonische polyphonie, het positie
nemen op dit of dat gebied, meningen
ten aanzien van sommige instellingen als
de Prijs van Rome, een oordeel over
betwiste auteurs. Wat dit laatste betreft
denken wij aan volgende regels die, als
wij ons niet vergissen, door het voorbije
Benoit-jaar alleen bevestigd kunnen wor-

den en die wij den lezer graag als voorbeeld van muzikaal inzicht voorleggen.
„Hierin heeft Benoit zich een meester
getoond, die wonderwel aanvoelde hoe
de massa in geestdrift op te zwepen,,
zonder ooit den zuiveren smaak te kwetsen ... De geraffineerden alleen stribbelen tegen, op onze dagen althans. Ze
hebben ongelijk. Want het gezonde in
de kunst kan nooit genoeg waardering
wegdragen. Wij bedoelen niet, dat men
naar Benoit zal teruggaan, zoals naar
Bach of Mozart. Maar eens komt de
dag, waarop de hedendaagse anti-romantische stroming haar kracht zal verloren
hebben en men gedwongen zal worden
toe te geven dat het misprijzen voor
Benoit een niet te billijken verwaarlozing
van gen eeite waarde betekende. Een
waarde dan voor allen en overal? Neen,
veeleer een relatieve waarde, maar in
deze beperking, dan toch een daadwerkelijke, torenhoog boven het louter epigonendom verheven, uitgangspunt van
heel wat beters dan een gemiddeld eervol en knap, doch van genie verstoken
werk. En zo zal Benoit, althans gedeeltelijk en tot op zekere hoogte, de universaliteit bereiken." (p. 277-278) .
Zo wordt dit boek een echt genot eng
een verrijking voor al wie belang stelt in
onze nationale muziek. Het ligt voor ons
met zijn vele rijkdommen en ... met zijn
tekorten. Bij het bespreken van de methode stipten wij er reeds verschillende
aan. Naast de leemten in de besproken
auteurs en werken, kunnen wij nog betreuren dat de schrijver ons zo goed als
niets gezegd heeft van wat men de achtergrond van het muzikaal gebeuren zou
kunnen noemen, de voedingsbodem van
het muzikale leven: de rol door de musicologen gespeeld, hun publicaties, onze
orchesten, de hernieuwing in de kerkmuziek door het motu proprio van de
Gelukzalige Pius X teweeg gebracht, het
Lemmensgesticht, onze beiaarden, de invloed, het ontginningswerk en het creëren
van nieuwe producties door de nationale
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omroepen, waaronder Brussel-Vlaams
een wereldvermaardheid heeft. Dit alles
be hoo rt toch tot het muzikale leven in
de Nederlanden en maakte dit mogelijk
of is er een vrucht van.
Die tekorten doen niets af aan de grote
verdiensten welke dit standaardwerk aan
de muziekwetenschap bewijst. Wij hopen
daarbij dat het ons huidig muzikaal leven
gunstig zal beïnvloeden. Want heeft
Prof.. Van den Borren de audities in zijn
critisch onderzoek der werken betrokken,
zijn Geschiedenis moet op haar beurt de
programma's van de Brusselse en Amsterdamse concertzalen inspireren.
De Société Philharmonique, die het
publieke orkestleven te Brussel beheerst,
onderscheidt zich nu niet speciaal in de
praktijk en de verspreiding van onze
nationale muziek. In het voorbije seizoen
1950-1951 gaf het op zijn achttien symphonische concerten 56 werken, alle van
buitenlandse, niet-Belgische of -Nederlandse, meesters. Wij willen hier niet
verder ingaan op de redenen die zoiets
kunnen verklaren. Wij stippen alleen aan
dat alle dirigenten (twaalf in getal)
eveneens gastdirigenten waren. (cfr. Les
Beaux Arts, quinzième année, no. 501bis)
Dit jaar viert de Société Philharmonique
haar vijf en twintig jarig bestaan. Het
programma heeft ongetwijfeld zeer grote
verdiensten: er werd een keus gedaan
onder de beste solisten, de beste virtuosen, de beste dirigenten. Er is een
festival de musique francaise, de musique
sud-américaine, de musique russe, de
Beethoven, de Bach, de Mozart, de
Brahms etc. Uitstekend. Maar onder zo
menig bezwaar dat moet gemaakt warden
is dit toch wel het voornaamste en het
meest pijnlijke: wij vinden geen enkele
meester uit de Nederlanden, geen enkele
componist uit België of Nederland, zelfs
niet een C. Franck! Stond het niet zwart
op wit, wie zou het geloven? (Cfr. Les
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Beaux Arts, quinzième année, no. 538) .
Was dit niet de gelegenheid om ook een
festival te geven van Nederlandse muziek, een muziek die toch, zonder het
minste chauvinisme, in haar eeuwenlange
geschiedenis een eerste plaats inneemt?
Het is waar, en het is een lichtzijde, om
dit jubeljaar te sluiten werd aan drie
onzer grootste componisten gevraagd een
werk te schrijven: Joseph Jongen, Marcel
Poot en Raymond Chevreuille. Dat zij
redden wat er te redden valt.
Gelukkig staat in België naast de
Société Philharmonique het nationaal
omroeporchest. Gelukkig is er nog het
Concertgebouw en menig ander gezond
cultureel ensemble. Mochten zij als vrucht
van Prof. Van den Borren's Muziekgeschiedenis ons creaties geven als de symphonie in d moll van Richard Hol of een
uitvoering van Gilsons Francesca da
Rimini, en zorgen voor recitals met op
het programma de liederen van de intimist Roberti.
Wij mogen de bespreking van dit
betekenisvolle werk niet sluiten zonder
een vermelding van de discographie.
Deze werd door Dr M. Boereboom opgemaakt en wordt aan het einde van het
boek gegeven. Met de grootste zorg
opgesteld .-- merk en nummer: auteur en
werk; verwijzing naar een moderne druk,
naar de tekst biedt zij den muziek
liefhebber een kostelijke hulp. In al haar
objectiviteit is zij ook een stil verwijt.
Geen negen bladzijden voor acht eeuwen
geschiedenis! Hoe weinig werd er gedaan
om langs de fonoplaat onze rijkdommen
gemeengoed te maken.
„Een boek dat in uw bibliotheek niet
mag ontbreken." Deze gemeenplaats in
de boekbespreking krijgt met publicaties
als Geschiedenis van de Muziek in de
Nederlanden haar zin en betekenis terug.

A. Vanderbunder S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dr W. H. GISPEN, Het boek Leviticus. — J. H. Kok, Kampen, 1950,
403 pp., f 15,25.
Bij ons weten is dit het tweede verschenen deel v an de reeks Commentaar op het Oude Testament, welke
van gereformeerde zijde wordt ondernomen en in 1948 geopend werd door
Het boek de Prediker, verklaard door
Prof. Aalders. • Deze gaf bij zijn verklaring ook een volledige vertaling
en vatte na elke detailbewerking ener
passage haar gedachtengang en
draagwijdte samen in een dikwijls
uitvoerige en algemeen verstaanbare
synthese. In dit deel echter ontbreken
de samenvattingen en de volledige
vertaling, zodat iemand die geen hebreeuws kent na de ruim 20 blz. inleiding geen leesbare bladzijde meer
vinden zal. Zelfs de vakm an zal dit
commentaar eerder raadplegen dan
lezen; hij bezit in dit boek een uitgebreid repertoire van meningen en
mogelijkheden waaruit dan de auteur
zijn weloverwogen keus maakt. Vers
voor vers laat hij ons zijn vakkundige overweging volgen, zodat we aanstonds bij elk vers vinden wat er
over gaande is. Het is de eerste eis
die men aan een commentaar stellen
mag en waaraan hier uitstekend voldaan wordt.
We zouden zelfs gaarne met minder tevreden geweest zijn, indien de
auteur daarbij wat meer synthese gegeven had. Hoeveel goeds de inleiding ook zegt, ze gaat bijna geheel
op in literaire kritiek; het is typerend, dat de paragraaf over de betekenis van het boek slechts een
halve bladzijde beslaat. Achter Leviticus met zijn vele minutieuze bepalingen voelen we tenslotte een grootse conceptie, maar een die vorm
kreeg door een voorstellingswereld
die ons verbijstert. En d an verwachten we, dat de commentator op grond
van zijn nauwgezette studie in staat
zal zijn ons vaag gevoel tot groter
klaarheid te brengen. In Leviticus uit
zich een geloofsovertuiging aangaande Jahwe en Zijn Presentie in Israëls
midden. Hoe denkt Israël zich dat en
in hoever is die gedachte gebonden

aan factoren van plaats en tijd ?
Welke is, met andere woorden, de
leerinhoud van Leviticus, eerst voor
Israël, en dan voor ons? We lezen
wel dikwijls enige regels, bestemd
„voor ons Christenen", maar dat
blijft steeds bij een algemene verwijzing naar het voorafbeeldend karakter van het Oude Testament. Wederom voelen we bij de lezing van Leviticus, dat er verbindingslijnen zijn
met de christelijke eredienst, maar
ook hier komt geen groter klaarheid.
Misschien zijn we ondankbaar en
vragen we te veel. Toch hopen we,
dat het vervolg van de reeks meer
synthese geven zal en tegelijk het
peil van dit commentaar zal weten
te handhaven.
H. Rerckens
Dr W. H. GISPEN, Het boek Exodus.
Eerste deel (hoofdstuk 1-15) .
J. H. Kok, Kampen, 1951, 2de
druk, 161 pp., f 4,50.
Dr G. Ch, AALDERS, Het boek
Daniël. J. H. Kok, Kampen, 1951,
2e druk, 284 pp., f 5,90.
Tussen de eerste en tweede wereldoorlog verschenen er v an protestantse zijde twee nieuwe vertalingen der
afzonderlijke bijbelboeken, in h andige
deeltjes, voorzien v an uitvoerige inleiding en commentaar, berekend op
het bijbellezend publiek en de prediking. Beide series vonden een ruime
verspreiding en zijn all ang niet meer
volledig verkrijgbaar. De serie Tekst
en Uitleg vertegenwoordigt de zgn.
„ethische" richting, terwijl van gereformeerde zijde de Korte Verklaring werd uitgegeven. In deze laatste
serie verschenen 51 delen, dat wil
zeggen, het volledige Nieuwe Testament en alle hebreeuwse bijbelboeken
op vijf na. Hiervan is in 1949 de herdruk begonnen, welke op korte termijn — de opzet is 6 a 10 delen per
jaar -- voltooid zal zijn.
De twee, hier aangekondigde herdrukken typeren de serie. De vertaling sluit zeer nauw bij de grondtekst
aan; het voordeel daarvan voor een
commentaartekst weegt wel op tegen
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het dan moeilijk te vermijden stugge
nederlands. De commentaar zelf
oriënteert ruim in problemen en meningen, maar kiest in de regel de
meest stricte opvatting, ook waar ze
moeilijk nog langer te han dhaven
lijkt. Eén voorbeeld uit elk.
Daar is het moeilijke vraagstuk,
welke de verhouding is tussen de historische figuur Daniël en het boek
dat op zijn naam staat. Prof. Aalders
zegt: „Voor ons is de autoriteit van
de Schrift, die ons zegt, dat Daniël
die en die lotgevallen heeft beleefd,
en zulke en zodanige goddelijke openbaringen heeft ontvangen, genoegzaam ..." (p. 25) . Is daarmee alles
uitgemaakt? De vraag is immers
juist, bf de Schrift dat nu wel zo
strict wil zeggen als het ons op het
eerste gezicht lijkt. Houdt, met andere woorden, 'n dergelijke uitlating
wel voldoende rekening met het zeer
eigen literair genre, dat het boek
Daniël onmiskenbaar heeft?
De tekst van Exodus zegt, dat het
stof der aarde tot muggen werd.
Moeten we dit zo letterlijk verstaan,
dat we deze plaag niet in verband
mogen brengen met de voorafgegane
Nijloverstroming ? Prof. Gispen zegt
zelf, dat dan op vele plaatsen stilstaand water achterblijft, natuurlijk
een broeinest van allerlei ongedierte.
Maar nu is volgens hem het bijzondere van de bijbelse muggenplaag,
dat deze keer de muggen niet langs
natuurlijke weg maar uit het stof van
de bodem ontstaan zijn (p. 90) . Ook
hier komt het literair genre niet tot
zijn recht. In het echt gecomponeerde en sterk geschematiseerde plagenverhaal zoekt de commentator echter
wat o.i. zuiver literaire wisselvalligheden of stilistische variaties
zijn te veel naar gedetailleerde feiten
die eraan moeten beantwoorden.
Kortom, aan het veelvuldig beroep
op de onfeilbaarheid van Gods woord
lijkt ons een te mechanisch, te weinig
genuanceerd inspiratiebegrip ten
grondslag te liggen, onvoldoende be-

antwoordend aan de inspiratie zoals
ze feitelijk in Israël werkzaam is geweest.
Deze opmerkingen willen de serie
slechts karakteriseren, geenszins
haar in discrediet brengen. Ze heeft
een grote positieve waarde, bevat
een overvloed van uitstekende ge;gena. en, wat het kostbaarste is, ze
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heeft veel aandacht voor de godsdienstige inhoud van de H. Schrift.
Onze waardering voor haar theologie
van het Oude Testament sluit echter
niet uit, dat we haar apologie wel
eens zwak vinden.
H. Renckens
Alexander JONES, Unless some man
show me. — Sheed and Ward,
Londen, 1951, 162 pp., geb. sh .
8/6.
Deze reeks artikelen uit de Catholie Gazette, maandblad der Engelse

Catholic Missionary Society (jaargangen 1948-1950), werd door de
auteur gebundeld op a anvraag van
vele lezers. Inderdaad deze beschouwingen over enkele lastige Oudtestamentische problemen (het hooglied,
het boek Jonas, de eerste hoofdstukken van Genesis, de getallen in de
Bijbel, de wetgeving, de tempel) verdienen alle belangstelling. Met typisch Engelse humor en met wijs paedagogisch doorzicht weet de auteur
zijn ietwat dorre stof te behandelen.
Op het gebied v an de theorie zou
men wellicht hier en daar een klein
voorbehoud kunnen maken. Dat de
inspiratie eventueel het ,,speculatief"
oordeel van de gewijde schrijver onbeinvloed zou kunnen laten, (36), is
vrij moeilijk te aanvaarden: hoe zou
in een dergelijk geval het „oordeel"
van deze schrijver tevens „Gods
Woord" zijn ? — Is het goed het
woord „revelatie" toe te passen op
elke „gezagvolle mededeling van God
tot de mensen" (72) ? De term is
technisch voorbehouden voor de bovennatuurlijke openbaring v an „mysteries". – Is de ,wereldbrand" (2
Petri 3, 12) de echo van GrieksRomeinse speculaties (77) , en niet
eerder van het O.T. ? — Men ziet niet
goed in waarom de „schepping v an
uit Adam" niet symbolisch zou Eva
kunnen zijn (de man als voorbeeldelijke oorzaak van de vrouw) : de morele les lijkt niet fataal af te hangen
van een gebeurlijk physiologisch feit,
zoals de auteur schijnt te beweren

(95) . -- De „dageraad" (Sjachar) in
Is. 14 is geen „zoon" van de hoogste
god El, maar wel zijn dochter (102) .
— Hammurapii rond 2000 v. Chr.
plaatsen gaat niet meer op; de meest
recente onderzoekingen spreken van
ongeveer 1700 (127),
In weerwil van deze waarlijk kleine
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tekorten, blijft het boekje zeer interessant en leerrijk; het is dan ook
van harte aanbevolen.
J. De Fraine
Willibrordus OTTENHOF: Jean Baptiste de la Salle, N.V. Dekker en
van de Vegt, Utrecht—Nijmegen,
1951, 183 pp., f 4,50 en f 5,90.
Behalve een reeds besproken werkje over Jean Baptiste de la Salle,
waarin W. Ottenhof vooral de paedagogische methode en werkwijze
van deze Heilige beschreef, is ook de
tweede druk verschenen van diens
biografie. Een rustig, objectief geschreven boek dat men gaarne leest.
Men krijgt een juist beeld van de
moeilijkheden die ook deze pionier
heeft ondervonden, en voelt in het
menselijk zwoegen. Gods werk aanwezig. Een zinnetje als dit is typerend voor de la Salle en voor de
schrijver: „De la Salle begon met God
te raadplegen in het gebed èn in heilige, wijze mannen" (blz. 42) .
Gaarne bevelen wij dit boek aan.
J. de Rooy

minder abstract en wat meer Evangelisch hadden gezien.
J. de R.
Regis JOLIVET: Essai sur le problème et les conditions de la sincérité. Vitte, Paris, 1951, . 200

EEN MONNIK VAN DE ST. PAULUS-ABDIJ TE OOSTERHOUT:
Het beschouwende leven. GGG.
Nr 655. Mariënbosch, Den Bosch,
62 pp.

In dit werkje wil Jolivet aantonen,
op welke wijze de mens oprecht kan
zijn tegenover zichzelf en tegenover
zijn medemens. Bedoeld wordt een
„sincérité" die totaal is, d.w.z. een
levenshouding, waarin de mens samenvalt met het getuigenis over zichzelf, of de medemens ontmoet in
diens subjectiviteit. Als ontoereikend
worden afgewezen: de introspectie,
de reflectie, de herinnering, de uitspraak, en in het algemeen alle kenactiviteit die slechts „objectieve"
kennis oplevert, en daardoor juist onvermogend is om te raken aan wat
alleen maar „subject" wezen kan.
De enig juiste methode bestaat volgens de schrijver in het onmiddellijk
beleven van zichzelf in zijn daden, —
wat meer impliceert het beleven van
de waarde van eigen persoon en uiteindelijk van God als het eerste Beginsel van alle waarde. Met de medemens geschiedt de „communication"
op de basis van de „communion", dus
in liefde, in het wederzijds beleven
van elkanders persoon-waarde, gefundeerd in God.
Deze gedachten zijn uiteraard sterk
geinspireerd door existentialistische
motieven, — vandaar het sterk en
onmiddellijk aansprekende van de
voorstelling en de fijnzinnige analyses. Of de schrijver zich . altijd heeft
kunnen hoeden voor de excessen van
het existentialistische denken, vooral
wat betreft de overdreven geringschatting der zg. „objectieve", begrippelijke en algemene kennis van
zichzelf en anderen, blijft echter te
betwijfelen.
W. Couturier

Wat een weldaad dat in deze tijd
van actiekoorts steeds de gedachte
aan het contemplatieve leven levendig wordt gehouden. Merton doet het
in zijn veel gelezen boeken aanschouwelijk, deze Benedictijnermonnik geeft
in veel soberder vorm een meer theoretische beschouwing over de betekenis van het contemplatieve leven. Het
is een degelijk boekje dat ons veel
leert, maar dat we toch graag wat

Kan. Aug. CROEGAERT, Liturgisch
commentaar bij de lessen van de
Catechismus voor België en Nederland, II: Het christelijk leven.
De Geboden. — Dessain, Mechelen, 1951, XXII - 964 pp., Fr. 120.
Na het eerste gedeelte van dit
werk (zie onze bespreking op p. 86
van het Octobernummer) dat om zijn
degelijkheid en bruikbaarheid een al-

P. PJ a'RUS CANISIUS A SANCTISSIMA STATE O.C.D., Zoek
God in U zelf, Winants, Heerlen,
1951, 123 pp.
Evenals „Meditatie en gebed des
harten" is ook dit boekje een bloemlezing uit diverse, geestelijke schrijvers. Het is een prachtige verzameling, die tegenwoordigheid van God
tot onderwerp heeft. Als meditatieboekje en als middel om tot inniger
verkeer met God te geraken zal het
velen uitstekende diensten bewijzen.
J. de R.
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Brems. Zodat
Zodat
samenwerking met Dr
deze
vierde uitgave
uitgave alleen
alleen de
de eerste
eerste
deze vierde
twee delen
delen van het vroegere
vroegere werk
werk zal
zal
omvatten.
Het
eerste deel
deel dat
dat voor
voor ons
ons ligt
ligt
Het eerste
behandelt
de levenskringen
levenskringen van
van het
het
beh andelt de
jonge meisje
meisje (gezin,
(gezin,vriendschap,
vriendschap,
jonge
bredere gemeenschappen,
gemeenschappen, beroep
beroep en
en
bredere
arbeid)
en haar
haar persoonlijke
persoonlijke levenslevensarbeid) en
vormen
tafel,
vormen (lichaamszorg, kleding, tafel,
gesprek,
levensstijl). Elk
Elk hoofdstuk
hoofdstuk
gesprek, levensstijl).
geeft een
een korte,
korte, maar
maar volledige
volledige en
en
geeft
rijke uiteenzetting van het
het behandelbehandelrijke
de probleem,
probleem, voorafgegaan
voorafgegaan door
door een
een
korte
Schrift, en gegekorte lezing
lezing uit de H. Schrift,
volgd
door allerh
allerhande
illustratievolgd door
ande illustratieverzen, gebeden,
gebeden, verhalen,
verhalen,
materiaal: verzen,
liederen, bibliographie
bibliographie enz.
enz.
liederen,
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Te oordelen naar dit eerste deel
gaat het allerminst om een gewone
herdruk. Bleven heel wat hoofdstukken ongewijzigd, andere daarentegen
ondergingen een grondige heraanpassing, terwijl nog andere geheel nieuw
geschreven werden. Bovendien werd
bij het illustratiemateriaal hier en
daar iets weggelaten, en haast bij elk
hoofdstuk iets nieuws ingeschoven.
Maakt men de som van alle veranderingen op, dan ziet men als het ware
de ontreddering van het na-oorlogse
Duitsland zijn zwarte schaduw over
het boek uitstrekken; de „Reichsgedanke" waaromheen vroeger de
uiteenzetting van de gemeenschapsgedachte cirkelde, is geheel verdwenen, en wat in de nieuwe verzen en
verhalen zijn intrede doet dat zijn de
verminkten en de Heimatvertriebenen, de verbitterden en de ontgoochelde zoekenden. Hoofdstukken als
,,,Heimat" en „Freude" konden niet
langer serene uiteenzettingen blijven,
maar moesten antwoord geven op beklemmende en vaak vertwijfelde vragen. Mosshamers werk wint er bij
aan gespannen actualiteit, zonder
iets van zijn degelijkheid en van zijn
bruikbaarheid, ook voor niet-Duitsers, er bij te verliezen.
Priesters, leidsters van jeugdbewegingen en opvoeders, die dit boek ongebruikt zouden laten, moeten weten
dat zij aan het allerbeste op 't gebied

van meisjesopvoeding achteloos zijn
voorbijgegaan.
L. Monden
Dom Servatius VISSER, O.S.B., Verminkte jeugd. Omslag en ill. van
Piet Serneels. — Oranje, Gent,
1951, 160 pp., ing. Fr. 65, geb.
Fr. 95.
In de inleiding heeft de schrijver
het nodig geacht de lezer in de beste
stemming te brengen. Niets was echter minder nodig. Het boek zelf vervult die rol. De eerlijke en onbevangen manier, waarop de schrijver de
diverse jeugdproblemen behandelt,
gaat gepaard met een grote kennis
van zaken en een vrij, zelfst andig
oordeel. Het doet ons goed Dom Visser als een ware apostel te horen
spreken, daar waar hij niet zwijgen
kan en hem te zien helpen overal
waar dit mogelijk was.
Jeugdtypen, jeugdleven en jeugdkracht vormen de drie hoofdstukken
van het boek. Het geeft ons een analyse van de jeugd, constateert de tekorten en de gevaren, maar wijst
vooral de weg naar het schone en het
goede, gelegen in een offervaardig
katholicisme en een intens beleven
daarvan.
Alwie met onze jeugd te maken
heeft en er om bekommerd is, zal er

.

goed aan doen dit boek te lezen.

J. No

LITERATUUR
Stijn STREUVELS, Ingoyghem 1904
—1914. — 'T Leieschip, Kortrijk,
1951, 83 pp.
Toen de auteur, in Heule en Avelghem, zijn eigen leven vertelde, deed
hij het onder de leuze „Pour mon
plaisir"; nu trekt hij die leuze in, en
arbeidt tegen wil en dank. Met Heide
en Avelghem voelde hij zich in het
verleden; met Ingoyghem, al bewoont
hij straks vijftig jaar het Ingoyghemse „Lijsternest", ontduikt hij het heden niet meer. En het heden, tegenover de schone droom van de verlopen jaren, weegt op hem, wanneer
hij het doorzoeken moet, als een
zware last.
Dit is het eerste v an de drie kleinere boekdelen, waaruit Ingoyghem
zal bestaan, Nog bezit de tachtig-

jarige de kunst, met zijn proza de
werkelijkheid heel nabij te halen: het
beste voelt men dat in de eerste vijftig bladzijden (de nieuwe aanvang,
tot en met De Vlaschaard) ; ook de
laatste bladzijden, een onbevangen
getuigenis over Pastor Verriest, zijn
persoonlijk en kostbaar.
En naargelang dit werk vordert,
terwijl de grote Streuvels-uitgave
meteen wordt voortgezet, voelen we
steeds weer de behoefte a an een synthetische studie, waarvoor het materiaal steeds beter klaar ligt.
E. J.
Ludo POPLEMONT,• Oude en nieuwe
gedichten. — Bij de auteur, Antwerpen, 1951, 80 pp., Fr. 45.
Heeft men in Vlaanderen, in de pe-
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maar
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toon.
K. Heireman
K.
De JAGER,
JAGER, Brieven
Brieven over
over VerVerK. De
schaeve. De herfstdroom
herfstdroom van een
een
balling (Baken-Reeks,
(Baken-Reeks, 4).
balling
4) . —
Baken,
Antwerpen, 1951,
1951, 48
48 pp.,
pp.,
Baken, Antwerpen,
Fr. 24
24 (100
(10~ Fr. de
de reeks
reeks vvan
6)..
Fr.
an 6)

De bedoeling
bedoeling van deze
deze brochure
brochure is,
is,
Verschaeve
latenwedervawedervaVerschaeve recht
recht te laten
ren op
op een
een wijze
wijze die
die niemand
niemand kwetkwetren
sen zal: door
door de publicatie
publicatie vvan
an enkele
brieven
brieven van intieme
intieme vrienden
vrienden „over"
"over"
Verschaeve.
J.N.
J. N.
Mark V
Van
OVERWEGHE, C.I.C.M.,
C.I.C.M.,
Mark
an OVERWEGHE,
Sporadia.
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1951,
1951,
Sporadia. -— Lannoo,
54
pp., Fr. 50.
50.
54 pp.,
Van
de vele
vele momenten
momenten „des
"des dagedageV an de
lijksen
levens", waaruit
waaruit een
een dieper
dieper
lijksen levens",
bewustzijn
een jong
jong
bewustzijn ontspringt,
ontspringt, heeft een
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ons hier
hier de
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geboden.
wel de
de
geboden. De
De spontaneïteit
spontaneiteit is
is wel
meest
kenmerkende trek
deze
meest kenmerkende
trek vvan
an deze
hier geen
geen dw
dwang
en
bundel. Er
bundel.
Er is
is hier
ang en
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epigonisme. Jammer
Jammer genoeg
genoeg ontontbreekt
ook vaak de
de nodige
nodige poëtische
poëtische
breekt ook
concentratie en spanning.
concentratie
spanning. Vooreerst
Vooreerst
omdat
gedichten te
weinig het
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omdat vele
vele gedichten
te weinig
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menselijke en het
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in het
het indiviindivi!ijke
lijke weten
weten te grijpen
ook omomduele
gemoedsbeleven, maar ook
duele gemoedsbeleven,
dat het
het de
de auteur
auteur in
in de
devormgeving
vormgeving
ontbreekt aan
kracht tot
tot synthese.
synthese.
ontbreekt
aan kracht
Dat hij
hij voor
voor deze
deze laatste
laatste wel
wel rijke
rijke
Dat
bouwstoffen
b.v. uit
uit
bouwstoffenbezit
bezit blijkt
blijkt b.v.
„Fiat"; en
"Fiat";
en gedichten
gedichten als
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Geschrijf" bewijzen
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dat
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hij deze
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synthesebereikt,
bereikt,
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hij een waardevol
waardevol gedicht k
kan
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ven.
K. Heireman
,

ROMBOUTS, August
CauDr J. ROMBOUTS,
August Van Cauwelaert
en zijn
zijn tijd
tijd(K.V.H.U.,
(K.V.H.U.,
welaert en
Verh.
417). —
- Standaard-BoekStandaard-BoekVerh. 417).
handel, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951, 52
52 pp.,
pp.,
handel,
Jfr.
25.
Fr. 25.
Rombouts roept in
in enkele
enkele bladbladDr Rombouts
zijden het
beeld op vvan
A. v
van
Cauan A.
an Cauzijden
het beeld
welaert, de stille,
stille, diepe,
diepe, overtuigde,
overtuigde,
welaert,
katholieke Vlaamse
Vlaamse cultuurmens.
cultuurmens. Hij
Hij
was
niet enkel
enkel dichter,
dichter, essayist
essayist en
en
was niet
novellist,
veel meer
meer ddan
dat:
an dat:
novellist, hij
hij was veel
hij
een mens,
mens, in
in dienst
dienst van
van zijn
zijn
hij was
was een
land
en zijn
zijn volk.
volk.
l and en
J. Noë
J.
EURIPIDES,
Medeia, metrisch
metrisch ververEURIPIDES, Medefa,
taald, ingeleid en
en toegelicht
toegelicht door
door
taald,
Dr
E. De
De Waele.
Waele. —
- Klassieke
Klassieke
Dr E.
Galerij,
De Nederlandsche
Nederlandsche
Galerij, nr
nr 51,
51, De
Boekhandel,
Antwerpen, 1949,
1949,
Boekh andel, Antwerpen,
XII - 63
63 pp.,
pp., Fr.
Fr. 25.
25.
onderwerp v
van
de Medefa
Medeia is
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an de
van
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bijna ondraaglijke
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v
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is in
in hoge
hoge mate
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euripideïschestijl
stijl in
in zijn
euripideïsche
zijn eigen ververzen te doen
doen overgaan.
overgaan.
De anapesten
en de
De
anapesten en
de lyrische
lyrische strostrofen zijn
fen
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in metrisch
metrisch opzicht
opzicht eerder
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de oorspronkelijke
oorspronkelijke tekst,
en
meermalen heeft
heeft hij
meermalen
hij hem
hem blijkbaar
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Jammer dat
dat de
de inleiding,
wat taal en
.Jammer
inleiding, wat
en
stijl betreft, zo
zo weinig
weinig verzorgd
verzorgd is.
is.
E. de Strycker
Strycker

EURIPIDES, Iphigenela
Iphigenela in
in Aulis,
EURIPIDES,
Aulls,
vertaald en
vertaald
en ingeleid
ingeleid door
door Dr
Dr J.
.J.
Humblé, 2e
2e uitg., Klassieke
Humblé,
Klassieke Galerij Nr
Nr 6,
lerij
6, De
De Nederl
Nederlandsche
andsche
Boekhandel, Antwerpen,
Boekhandel,
Antwerpen, 1950,
1950,
pp., Fr. 25.
XII - 81
81 pp.,
25.
Reeds
meermalen hebben
hebben wij
wij er in
in
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dit tijdschrift
dit
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gewezen, dat
dat de
de
prozavertalingen v
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Euripides door
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Dr Humblé
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tekst
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P.
P. COMMELIN,
COMMELIN, An
Antieke
mythologie.
tieke mythologie.
Griekse
Griekse en
en Romeinse
Romeinse godenleer.
godenleer.

-— De
De Nederlandsche
Nederlandsche BoekhanBoekhandel,
Antwerpen, 1950,
244 pp.,
pp.,
del, Antwerpen,
1950, 244
79
160, geb.
geb. Fr.
Fr. 195.
195.
79 m.,
ill., ing. Fr. 160,
S.
.J.SUYS-REITSMA,
SUYS-REITSMA, He
Helleense
S. J.
lleense
mythos.
- Kosmos,
Kosmos, Antwerpen;
Antwerpen:
mythos. —
H.
.J. Paris,
Paris,Amsterdam,
Amsterdam, 1951,
1951,
H. J.
vm
292 pp.,
pp., ge111.,
gem., 11 kaart,
kaart,
VIII -- 292
geb. Fr. 125.
geb.
125.
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beeldhouwkunst en vazenvazenantieke
schildering ontleend.
druk en de
de
schildering
ontleend. De
De druk
bladschikking zijn
voornaam,
het
rn aam, het
bladschikking
zijn voo
formaat royaal.
royaal. Een
Eengedetailleerde
gedetailleerde
formaat
inhoudstafel en
een index
index verhogen
verhogen
inhoudstafel
en een
bruikbaarheid.
de bruikbaarheid.
Het boek
boek van
van de
deheer
heerCommelin
Commelin
Het
wat ouderwets
ouderwets aan;
aan; veel
veelmodermoderdoet wat
ner, en tevens
tevens veel
veel antieker
antieker is dat
dat
ner,
Mevr. Suys-Reitsma.
Suys-Reitsma. De
De schrijfschrijfvan Mevr.
ster. houdt
de Griekse
Griekse mymyster
houdt zich
zich aan de
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thos, die ze uitstekend
uitstekend in
in het
het geogrageograthos,
phisch
psychologisch milieu
milieu situsituphisch en psychologisch
eert.
Voor haar
haar verbeelding
verbeelding zijn
zijn al
al
eert. Voor
die
verhalen levende
levendewerkelijkheid.
werkelijkheid.
die verhalen
ze na,
na, met
metonvergelijkelijke
onvergelijkelijke
Ze vertelt
vertelt ze
frisheid
poëzie, in
in een
eeneenvoudige,
eenvoudige,
frisheid en poëzie,
vlugge, suggestieve stijl.
stijl. Dat
Dat zij
zij hier
hier
vlugge,
of daar
daar wellicht
wellicht een
een detail
detail toevoegt
toevoegt
dat
de bronnen
bronnen geen
geen steun
steun vindt,
vindt,
dat in de
kan haar
haar niet
niet hinderen;
hinderen; aan de
de geest
geest
de oude
oude Grieken
Grieken blijft
blijft ze
ze overal
overal
van de
getrouw,
komt het juist
juist op
op
getrouw, en
en hier
hier komt
aan.
aan. Van
Van een
eendocumentair
documentair „Nach"Nachschlagewerk"
haar boek
boek niets
niets
schlagewerk" heeft
heeft haar
anders dan de
de index,
index, die
die een
een occasiooccasionele
consultatie mogelijk
mogelijk maakt;
maakt; in
in
nele consultatie
werkelijkheid isis het een
een boeiend
boeiend en
en
werkelijkheid
leesboek. Begint
Begint de leraar
leraar er
er
prettig leesboek.
in de
de klas uit
uit voor
voor te
te lezen,
lezen, dan
dan zal
zal
hij er nauwelijks
nauwelijks mee
mee kunnen
kunnen ophouophouhij
zal hij,
hij, met
met heel
heel zijn
zijn jeugjeugden, zozeer zal
den,
dig gehoor, meegesleept worden
worden in
in de
de
vaart van
van het
het wondere
wondere en
en toch
toch zo
zo
vaart
reële gebeuren.
gebeuren. In de tekst
tekst zijn
zijn leuke
leuke
tekeningen
Piet Bakker
Bakker aangeaangetekeningen van Piet
bracht,
sterk dynamisch
dynamisch van
van lijn,
lijn,
bracht, sterk
soms veel gelijkend
gelijkend op klassieke
klassieke momodellen; jammer
jammer dat enkele
enkele hiervan
hiervan
dellen;
niet
passen voor
voor jongens,
jongens, voor
voor wie
wie
niet passen
boek anders
anders uitermate
uitermate geschikt
geschikt
hét boek
is.
Strycker
E. de Strycker

dat
alleen de
de klassieke
klassieke letteren
letteren in
in
dat alleen
staat zijn
zijn de
de menselijke
menselijke natuur
natuur tot
tot
geestelijke
zedelijke vrijheid
vrijheid ten
ten
geestelijke en zedelijke
volle te
te ontwikkelen."
ontwikkelen." Heel
Heel het bebevolle
wogen leven
leven van
van Petrarca
Petrarca (1304-(1304wogen
1374),
zijn vriendschappen,
vriendschappen, zijn
zijn bebe1374), zijn
faamde
sonnetten en
en canzones
canzones ter
ter
faamde sonnetten
verheerlijking van de
de geheimzinnige
geheimzinnige
verheerlijking
Laura,
boeiend belicht.
belicht. Rome
Rome
Laura, worden boeiend
bracht
Petrarca op
op het
hethoogtepunt
hoogtepunt
bracht Petrarca
van zijn
zijn roem:
roem: „poëta
"poëta laureatus,
laureatus, op
op
kapitool".
het kapitool".
Petrarea's grenzenloze
grenzenloze liefde
liefde voor
voor
Petrarca's
zijn vaderland,
vaderland, zijn
epos „Afri,,~ri
zijn
zijn grote
grote epos
ca",
worden zeer
zeer juist
juistbesproken.
besproken.
ca", worden
Tenslotte
wordt ook
ook Petrarca's
Petrarca's bebeTenslotte wordt
tekenis als Latinist
Latinist geschetst,
geschetst, zijn
zijn
tekenis
streven om de
de kennis
kennis van
van de
de oudheid
oudheid
te vergroten,
vergroten, zijn
zijn hartstochtelijk
hartstochtelijk pelpelgrimerend
zoeken naar
naar handschrifhandschrifgrimerend zoeken
ten,
zijn vriendschap
vriendschap met
met Boccacio,
Boccacio,
ten, zijn
het Latijn
Latijn de
de vorvorzijn
zijn pogen
pogen om
om met het
men der
der antieke
antieke litteratuur
litteratuur te doen
doen
men
ant
herleven.
een zeer
zeer interess
interessant
herleven. Het
Het is een
deeltje uit de
de mooie
mooie serie.
serie. Bij
Bij de littelitteratuurlijst
ratuurlijst missen wij
wij „Tweeërlei
"Tweeërlei HuHumanisme
herdacht", een
bemanisme herdacht",
een uiterst belangrijke studie
C. R.
R. De
De
langrijke
studieván
van Dr
Dr C.
an twee
Klerk,
de bundeling
bundeling vvan
twee voorvoorKlerk, de
drachten voor
voor het
hetThym-GenootThym-Genootdrachten
schap.
W. Theunissen
W.

Gastmaal
12. Dr
Dr
Gastmaal der
der eeuwen.
eeuwen. -— Nr
Nr 12.
J.
H. WASZINK,
WASZINK, Bloesemtij
Bloesemtij der
der
J. H.
Letteren. Het Hum
Humanisme
van
anisme van
Letteren.
Francesco
Petrarca. —
- Arnhem
Arnhem
Francesco Petrarca.
1951,
62 pp.
pp.
1951, 62

Oscar
ballade van
het
Oscar WILDE,
WILDE, De
De ballade
van het
tuchthuis te Reading,
Reading, vert.
vert. door
door
tuchthuis
E. De
De Waele
Waele (Klassieke
(KlassiekeGalerij
Galerij
E.
nr 62)
62).. -- DeDe
Nederlandsche
nr
Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1950,
1950,
Boekhandel,
VilI - 32
32 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 20.
20.
VIII
Oscar
Wilde's Ballad
Ballad of
of Reading
Reading
Oscar Wilde's
Goal
valGoal blijft
blijft blijkbaar
blijkbaar in
in de
de smaak vallen,zoniet
van de
de lezers,
lezers, dan
dan toch
toch
len, zoniet van
de vertalers. De
De huidige
huidige gegezeker van de
dachtenconjunctuur,
thema's
dachtenconjunctuur, waarin thema's
van de
de dood,
dood, de
de schuld
schuld en
en de
de zonde
zonde
van
als zware
zware grondtonen
grondtonen opklinken,
opklinken,
als
vindt zeker
zeker vertrouwde
vertrouwde accoorden
accoorden
vindt
in
deze ballade,
ballade, die
die ininzakelijke,
zakelijke,
in deze
wrange taal het
het geestelijk
geestelijk testament
testament
wrange
van een
een gebroken
gebroken man geweven heeft
heeft
an de
om
verhaal van
van een
een dood
dood aaan
de
om het verhaal
galg.
In tegenstelling
tegenstelling met
met Marja,
Marja, die
die uit
uit
guitige geestigheid
geestigheid het
het kleed
kleed der
der balballade binnenste-buiten
binnenste-buiten heeft
heeft gekeerd,
gekeerd,
lade
heeft
heeft De
De Waele
Waele zich
zich gehouden
gehouden aan
aan
de
inspiratie van Wilde
Wilde en die zo gegede inspiratie
trouw mogelijk
mogelijk willen bewaren.
bewaren. Is de
de
gedachte soms
eerder vrij
ietwat
gedachte
soms eerder
vrij of ietwat
abrupt
weergegeven, woordkeuze,
woordkeuze,
abrupt weergegeven,
rhythme zijn
zijn over het algealgebeeld en rhythme
beeld

De Leidse hoogleraar Waszink stelt
stelt
,goed gestyleerde en
en hoogst
hoogst
zich in dit goed
interessante deeltje ten
ten doel
doel de
de plaats
plaats
aan te
te geven
geven van Petrarca
Petrarca als
als humahumanist en
en wil
wil diens
diens werken
werken en
en streven
streven
als zodanig
zodanig in
in de
de geschiedenis
geschiedenis der
der
als
Europese beschaving nader
nader omlijsten.
omlijsten.
Hij zet kort uiteen wat hij onderHijzetkorunwahde
humanisme verstaat
geeft een
een
humanisme
verstaat en
en geeft
globaal
beeld van de
de beschouwingen
beschouwingen
globaal beeld
die
sinds 1808
1808 (toen
(toen F.
F. J.
J. NiethamNiethamdie sinds
mer in zijn
zijn boek
boek Cicero
Cicero und
und der
der HuHumanismus
term gebruikte
gebruikte als
als
manismus de
de term
samenvattend begrip vvan
een opvoedopvoedan een
kundig
stelsel) aan
aan het
hethumanisme
humanisme
kundig stelsel)
gewijd
hij vvan
an
gewijd zijn.
zijn. Daarna
Daarna geeft
geeft hij
Petrarca's leven en werken een zeerPetrac'slvnwkezr
boeiend
het ware
ware
boeiend beeld
beeld en
en baseert als het
zijn visie op
op deze
deze stelling:
stelling: „het
"het wezen
wezen
zijn
humanisme der
der 14de
14de eeuw is
is
van het humanisme
te vinden
vinden in
in een
een nieuwe,
nieuwe, levende
levende opopvatting van
van des
des mensen
mensen waardigwaardigvatting
heid
.. en
enverder
verder in
inde
deovertuiging,
overtuiging,
heid ....

314,
374

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

goed verantwoord
verantwoord en
en ontkomen
ontkomen
meen goed
aan
het gewone
gewone euvel
euvel der
dervertalinvertalinaan het
gen:
de egalisering.
egalisering. Over
Over het
het algealgegen: de
een vergelijking
vergelijking met
met andere
andere
meen valt
valt een
dan ook
ook voor
voor deze
deze nieuwe
nieuwe
vertalingen dan
gunstig
uit.
gunstig uit.
uitgave werd
werd voorzien
voorzien van
van een
een
De uitgave
korte inleiding.
inleiding.
K. Heireman
Jacques MADAULE,
MADAULE,Graham
GrahamGreene.
Greene.
Editions
du Temps
Temps Présent,
Présent, PaPaEditions du
1950, 387
387 pp.
PP.
ris, 1950,
Jacques Madaule
Madaule -— de
de bekende
bekende
Jacques
Claudel-criticus
levert ons
ons hier
hier
Claudel-criticus- -- levert
een uitgebreid
uitgebreid essai, wiens grote
grote ververan
dienste
ligt in
inhet
hetsamenbrengen
samenbrengen vvan
dienste ligt
een vergelijkende bloemlezing uit enenvrglijkdbomeznut

een analyse
analyse van
vanGreene's
Greene's minder
minder bebeMadaule zelf
zelf zegt
zegt
kende werken. Wat Madaule
is waar,
waar, maar
maar kon
kon veel
veel gevatter
gevatter en
en
korter
worden behandeld:
behandeld: de
de inhoud
inhoud
korter worden
getuigt van
van belezenheid,
belezenheid, niet van
van bebezinking. Waarschijnlijk
Waarsdhijnlijk moest
moest het
het
boek te vlug
vlug klaar
klaar komen;
komen; en
en zeker
zeker
boek
is het
het oeuvre
oeuvre van
van Greene
Greene nog niet af.
af.
Zijn
roman, Th.e
End of the
tbe
Zijn laatste
laatste roman,
The End
Affalr,
zou Madaule's
Madaule's stellingen
stellingen niet
niet
Affair, zou
merkbaar hebben
hebben gewijzigd,
gewijzigd, maar
maar
merkbaar
dieper
inzicht mogelijk
mogelijk hebben
hebben gegedieper inzicht
nog
maakt. Het komt ons voor dat er nog
jaren nodig
nodig zullen
zullen zijn
zijn voor
voor we
we
vele jaren
Greene's
zijn geheel en
en defidefiGreene's werk
werk in
in zijn
nitief kunnen
kunnen beoordelen.
beoordelen. Jammer
Jammer genitief
noeg kan
de recensent
recensent meestal
meestal niet
niet
kali de
zo lang
lang wachten.
wachten.
R. Hostie
Hostie
R.

KUNST EN
EN CULTUURLEVEN
CULTUUBLEVEN
KUNST
Dr
A. STUBBE,
STUBBE,Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis
Dr A.
en
kunstinitiatie bij
bij het
het M.O.
M.O.
en kunstinitiatie
(K.V.H.U.,
416). . —
- N.V.
N.V.
(K.V.H.U., Verh.
Verh. 416)
Standaard-Boekhandel,
AntwerStandaard-Boekhandel, Antwerpen, 1951,
1951, 31
31 pp.,
pp., Fr.
Fr. 25.
25.
pen,

Philippe MOREL
MOREL DE
BOUCLE S.
S.
Philippe
DE BOUCLE
DENIS, Leon
Loon De Smet
Smet (Mono(MonoDENIS,
Belgische Kunst)
Kunst)..
graphieën over Belgische
-— De
De Sikkel,
Sikkel; Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951,
16
pp., 24
24 pl.
pI. en
en 11 gekl.
gekI. plaat,
plaat,
16 pp.,
Fr. 60.
60.
Deze monographie
monographie vestigt
op zeer
zeer
Deze
vestigt op
gelukkige wijze
de aandacht
aandacht op
op een
een
gelukkige
wijze de
de meest
meest„menselijke"
"menselijke" kunstekunstevan de
naars uit deze
deze tijd:
tijd: Léon
Léon De
De Smet.
Smet.
naars
Met zijn broer Gustaaf behoort
behoort hij
hij tot
tot
de tweede
tweede generatie
generatie van
van de
de school
school
de
'Van
Sint-Maartens-Latem. Maar
Maar te
te
van Sint-Maartens-Latem.
aart hij
midden van deze
deze groep
groep bew
bewaart
hij
midden
rl<ijn
karakter. Hij
Hij behoort
behoort mismiszijn eigen karakter.
schien
de grootsten.
grootsten. Hij
Hij is
is
schien niet
niet tot de
evenwichtige, de
de humanist
humanist
echter de evenwichtige,
die
alle factoren
factoren van
van een
een kunstwerk
kunstwerk
die alle
in evenwicht
evenwicht weet
weet
met zuivere smaak in
houden. Zijn
Zijn portretten
portretten getuigen
getuigen
te houden.
wellicht het
best van
van dit
ditmeestermeesterwellicht
het best
schap.
Philippe Morel
zich goed
goed in
in
Philippe
Morel heeft
heeft zich
die wereld
wereld van Léon
Léon De Smet
Smet weten
weten
in te
te leven.
leven. Toch
Toch menen
menen wij
wij niet
niet dat
dat
de essayist
essayist de
de hele
hele ziel
ziel van
van dit
dit
de
heeft weergegeven
oeuvre heeft
weergegevenwanneer
wanneer hij
hij
an Léon
ans het
schrijft: „G
"Gans
het werk
werk vvan
Léon
schrijft:
De Smet
Smet ademt
ademt één gevoel
gevoel van
van gegeDe
luk."
ingekeerdheid en het
het
luk." De rustige ingekeerdheid
thuis weten
weten isiszeker
zekerdominerend
dominerend
zich thuis
in
de vele
vele doeken
doeken vvan
de Latemse
Latemse
an de
in de
meester,
meester, maar
maar heel
heel dikwijls
dikwijls klinkt
klinkt
an een
een
doffe stille
stille noot
noot vvan
een eeneen;.
een doffe
zaamheid, die wel eens
eens vereenzaming
vereenzaming
zaamheid,
kan
in deze
deze werken
werkendoor.
door. Men
Men
kan worden, in
denke aan
aan doeken
als Dame
denke
doeken als
Dame in het
het
Theeuurtje, De
De Russin.
Russin.
zwart, Theeuurtje,
VandeIlibunder
A. Vandenbunder

Deze
door Dr
Dr A.
A. Stubbe
Stubbe voor
voor
Deze lezing door
twee
jaar te
teTilburg
Tilburg gehouden
gehouden ververtwee jaar
dient
door iedere
iedere leraar
leraar der
der hoogste
hoogste
dient door
klassen aandachtig
aandachtig gelezen en
en overoverklassen
wogen te
te worden.
worden. De
De voordracht
voordracht bebeweegt zich
zich zowel
zowel op
op theoretisch
theoretisch als
als
weegt
op
practisch gebied.
gebied. De
Deverhouding,
verhouding,
op practisch
binnen
M.O., van
van de
de KunstgeKunstgebinnen het
het M.O.,
schiedenis en
en de
schiedenis
de Kunstinitiatie
Kunstinitiatie -—
met hun
hun twee
tweezeer
zeeruiteenlopende
uiteenlopende
,geestesinstellingen
wordt van uit
uit
geestesinstellingen -— wordt
een humanistïseak
humanistiseà standpunt
standpunt onderonderzocht. De
De schrijver
schrij'Ver besluit
besluit tot een
een
zocht.
ondergeschikt
de nodige
nodige
ondergeschikt maken
maken van de
geschiedkundige kennis aan de kunstkunstsmaak, en
en corrigeert
corrigeert hierbij
hierbij zijn
zijn vroegere houding toen
toen hij
hij een
een „overdreven
"overdreven
belang hechtte
hechtte aan
aan de
dezogenaamde
zogenaamde
belang
historische
een bepaald
bepaald
historische situering vvan
an een
kunstprodukt."
perskunstprodukt." (p.
(p. 20).
20) . In
In dit perspectief
wordt het
het handboek
handboek van kakapectief wordt
nunnik
De Keyzer
Keyzer besproken.
besproken. Een
Een
nunnik De
voorbeeld
opbouwende kritiek.
kritiek.
voorbeeld van opbouwende
Op de laatste
laatste bladzijden
bladzijden volgen
volgen nog
nog
Op
enkele
praktische wenken.
wenken. Kortom
Kortom
enkele praktische
een werkje waarin geen
geen paragraaf
paragraaf te
te
veel
A. Vandenbunder
veelstaat.
staat. A. Vandenbunder
Stan
DONDERS VAN
VAN EYCK,
EYCK, BeBeStan DONDERS
knopte
muziekgeschiedenis in
in
knopte muziekgeschiedenis
vraag en antwoord. ---- N.V. StanStandaard
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen,
daard Boekhandel,
1951,
pp., ing. Fr.
Fr. 90,
90, geb.
geb.
1951, 310 pp.,
Fr. 125.
125.
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Een werk
werk dat
dat wij
wij hadden
hadden willen
willen
Een
het bij
bij een
een eerste
eerste
aanbevelen, om wat het
aanbevelen,
contact
belooft en
en om
om de
de behoefte
behoefte
contact belooft
die
wij a
aan
zulke. handleidingen
handleidingen in
in
die wij
an zulke
ons
huidig onderwijs
onderwijs hebben.
hebben. Een
Een
ons huidig
werk echter dat
dat bij
bij nader
nader toezien
toezien zo
zo
totaal ongeschikt
ongeschikt lijkt
lijkt voor
voor
goed als totaal
goed
milieu waarvoor
waarvoor het op
op de
de eerste
eerste
het milieu
plaats bedoeld
bedoeld werd.
werd.
De
schrijver heeft
een hhandboek
De schrijver
heeft een
andboek
willen
vraag en
en antantwillen opstellen
opstellen in
in vraag
woord voor
voor de
de middelbare
middelbare scholen
scholen
woord
waar nu „het
waar
"het uur
uur muziek"
muziek" door
door de
de
regering verplicht
verplicht is geworden.
geworden. In
In
regering
zijn opzet kan het
het eveneens
eveneens doorgaan
doorgaan
zijn
voor een
een compendium
compendium voor
voor studenten
studenten
aan conservatoria
conservatoria en
en muziekscholen.
muziekscholen.
In dit
dit laatste
laatste isisde
deschrijver
schrijver gedeelgedeelgeslaagd. Het boek
boek kan
kan dienst
dienst
telijk geslaagd.
telijk
bewijzen bij
de voorbereiding
voorbereiding van
van
bewijzen
bij de
examens. Maar
goed als
als
examens.
Maar het
het mist
mist zo goed
hoedanigheden van een h
handboek
alle hoedanigheden
andboek
muzikale vorvorvoor een humanistische muzikale
ming.
De schrijver
schrijver begint
te veel
veelbij
bij
De
begint met te
lezers te
teveronderstellen.
veronderstellen. Wie
Wie
zijn lezers
zijn
verstaat,
zonder verdere
verdere verklaring,
verklaring,
verstaat, zonder
termen
begrippen als:
als: kwintenkwintentermen en begrippen
cirkel,enhamitohische-pentatonische
cirkel,
enhamitohische-pentatonische
scala?!
stelscala ? !Men
Menkan
kan zich
zich de
de vraag stellen
het wel
wel nodig
nodig is
is dat
dat de
deleerleerlen of het
lingen
van het
het M.O.
M.O. deze
dezetermen
termen
lingen van
kennen.
Maar
niet het
het ergste.
evgste. De
De
Maar dit
dit is
is niet
schrijver
inzicht in
in de
de
schrijvergeeft
geeft geen
geen inzicht
muzikale ontwikkeling.
ontwikkeling. Het
Het boek
boek
mist,
het algemeen,
algemeen, het
het nodige
nodige
mist, over het
komt vooral
vooral uit
in het
het
relief.
relief. Dit
Dit komt
uit in
vierde
hoofdstuk is
is zonder
zonder
vierde deel.
deel. Dit hoofdstuk
meer een
een opsomming
opsomming van
van namen.
namen.
meer
Zeven
negentig componisten,
componisten, ininZeven en negentig
op
gedeeld volgens
gedeeld
volgens de llanden,
an den, komen op
een
rijtje de
na de
de andere
andere en
en
een rijtje
de eene
ne na
worden
een gemiddelde
·gemiddelde vvan
een
worden met
met een
an een
twaalftal regels
regels afgehandeld.
afgehandeld. Voor
Voor
twaalftal
een aandachtig lezer
leze!" heeft
beeft Pijper
Pijper niet
niet
meer in de
de Nederl
Ne::rerlandse
productie te
meer
andse productie
bete.kenen
Dopper. Op
Op het
het einde
einde
betekenen dan Dapper.
van
het derde
derde deel
deel staan
staan de
de namen
namen
van het
van
Diepenbrock en Fr
Franck
verloren
v an Diepenbrock
anck verloren
rij vvan
epigonen. Wie
Wie iets
iets
tussen een rij
an epigonen.
te weten
weten wil
wil komen
komen over
over de
de muziek
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waarbij kostbare tijd verloren gaat.
Daarom is een Vademecum eigenlijk
onmisbaar.
Naast andere kan ook dit werk van
P. Noyen goede diensten bewijzen.
Het heeft vele goede eigenschappen,
't is overzichtelijk en in didactische
vorm gegoten. Het heeft aardige
„kopjes", bevat ook passende, sprekende illustraties, goede begrippen
over allerlei dat vaak zo maar lukraak door de leerlingen wordt opgenomen en verwerkt. Wij twijfelen er
niet aan : dit boekje zal een nuttige
gids blijken. Het is, eerlijk gezegd,
nog al duur, maar wanneer men het
van af de eerste tot en met de laatste
klas gebruikt, zal het volop rente
opleveren.
W. Theunissen
Gastmaal der Eeuwen, Nr 11. Dr E.
J. DIJKSTERHUIS, Het Wereldbeeld vernieuwd. Van Copernicus
tot Newton. — 65 pp.
De bekende wiskundige die ook
over de wetenschapsbeoefening in de
klassieke Oudheid zo helder heeft geschreven, geeft in dit boekje — geschreven in de jaren 1943-44 — een
overzicht van de wordingsgeschiedenis der nieuwe natuurwetenschap. Hij
gaat daarbij niet zo te werk, dat een
centrale figuur wordt belicht, zoals
doorgaans in deze serie het geval is,
maar gaat het wetenschappelijk vorserswerk na van een collectiviteit
van onderzoekers.
In grote lijnen — zelfs voor een
gewone leek op dit terrein uitermate
duidelijk — wordt de ontwikkeling
van het denken over de natuur uiteengezet tussen 1543 en 1687. Copernicus (1473-1543) , Kepler (1571-1630) , Galilei (1564-1642) , Descartes (1596-1650) en Newton (1643—

1727) passeren de revue en in het
dynamisch verlopend getij wordt aan
ebbe en vloed alle aandacht besteed.
Overal blijkt hoe de bekwame schrijver zich heeft moeten beperken, maar
hoe hij desniettemin het wezenlijke
weet naar voren te brengen. Het
denken van de grondleggers der
nieuwe wetenschap heeft een praegnant Platonisch karakter. Dit klinkt
vreemd, wanneer wij het anti-empirische van Plato stellen tegenover
Aristoteles: de grote systematicus en
verdediger van de ervaring als kernbron. Dr Dijksterhuis geeft echter

zeer duidelijk aan hoe v an Plato's
denkwijze het waardevolle beginsel
behouden blijft, maar de onhoudbare
uitwerking wordt verworpen. Met
name wijst hij ook met hoge waardering op het werk van Thomas van

Aquino, en eindigt met deze slotconclusie : „Het wetenschappelijk denken
van de behandelde grondleggers keert
in tweeledig opzicht terug naar de
eeuwige bron in het klassieke Hellas:
het denken voedt zich met Platonische en Aristotelische elementen en
verenigt deze in een synthese die hun
strijd voor lange tijd beslecht".
W. Th.
Desiderius ERASMUS van Rotterdam, Een betoog over de lof van
de geneeskunde, vertaald door
Dr L. Elaut. --- N.V. StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1951, 30
pp., Fr. 175.
Indien de waarde van een schrijver
kan gemeten worden naar de manier,
waarop zijn werken de tijden trotseren, dan zal niemand bij het lezen
van dit betoog aan de grootheid van
Erasmus twijfelen.
Verrassend zijn na 400 jaren de actualiteit en de waarheid v an zijn geschrift. Heeft Erasmus in 1508 in
zijn „Lof der Zotheid" de geneesheren
venijnig aangevallen dan hebben
waarschijnlijk eigen ziekte en de
steun daarbij ondervonden van Dr
Hendrik Alfinius van Lier, aan wie
hij deze uitgave opdroeg, hem tot een
meer genuanceerd inzicht gebracht.
Hierin herkennen wij de objectiviteit
van Erasmus. Zoals hij de misbruiken in de Kerk onbarmhartig hekelde
zonder de Kerk zelf aan te vallen en
deze zelf schitterend tegen Luther
verdedigde, zo wist hij striemend de
misbruiken van sommige geneesheren
te ontmaskeren zonder de verdiende
lof aan de oprechte en eerlijke geneeskunde te onthouden.
Wij wensen Dr Elaut geluk met
zijn initiatief alsook met de voortreffelijkheid van zijn vertaling. Niet
alleen blijken hieruit de philologische
talenten van Dr Elaut, maar eveneens zijn oprechte liefde voor de Geneeskunde.
Aan alle collega's wordt deze bibliographisch zeer verzorgde uitgave
ten zeerste aanbevolen.
Dr J. Fransen
.
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GESCIiTE'DENIS
Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden. Dl V, Afl. 3--4. -Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, 1951, pp. 176336, Fr. 250; f 16,50 per Jg.; Fr.
200, f 13,30 voor studenten.
Prof. Dr J. A. Van Houtte geeft
in dit nummer de voortzetting van
zijn interessant artikel: Makelaars en
waarden te Brugge van de 13e tot de
16e eeuw. Ditmaal gaat het over de
diensten van de waarden aan de
kooplui en over de beroepsplichten
van waarden en makelaars en hij besluit dat het vasthouden v an Brugge
aan een enigszins verouderd stelsel
niet oorzaak maar gevolg van het
verval der stad was. Daarna bespreekt Dr P. A. Meilink de uitgave
van de Dagvaarten v an de StatenGeneraal, 1427-1477 door Cuvelier,
Dhondt en Doehaerd: hij geeft geen
résumé van de nieuwe gegevens maar
wijst op de leemten die vooral te wijten zijn aan een onvoldoend gebruiken der Hollandse bronnen. Tenslotte
biedt Mr H. Hardenberg ons een bijdrage over de betrekkingen v an de
sympathieke en gevierde Benjamin
Franklin met Nederl and en Nederlanders v anaf 1761. In een kanttekening onderzoekt H. Bruch in welk
jaar Jacob v an Maerlant geboren zou
zijn en besluit, tegen E. P. Van . Mierlo, dat men dit toch het veiligst dichter bij 1291 dan bij 1300 stelt. De
lange Kroniek (pp. 238-298) biedt
een massa interessante gegevens. Na
personalia en het vermelden van verscheidene congressen met de gehouden lezingen, geeft de kroniek een
overzicht van al wat a an boeken en
artikels over de geschiedenis der
Nederlanden is verschenen : het is
geen droge opsomming maar telkens
een beknopt résumé met zelfs een
korte beoordeling van elke studie.
Daarop volgt een „Suil-Afrikaanse
Kroniek, 1949" v an twintig volle
bladzijden en tenslotte komen een
tiental wetenschappelijke besprekingen van historische werken.
Uit deze beknopte inhoudsopgave
blijkt voldoende dat dit tijdschrift onmisbaar is vooral voor wie zich met
de geschiedenis v an Nederland en
België bezig houdt en grote diensten
kan bewijzen a an locaalhistorici en
heemkundigen. M. Dierickx

D. Dr Karl BIHLMEYER, Birchengeschichte, neubesorgt von Dr
Herman Tuchle. Erster Teil:
Das christliehe Altertum. Ferdinand ;SchSning-Verlag. — Paderbo rn , 1951, 121e druk, 455 pp.,
geb. M. 24. .
—

A an de uitvoerige bespreking van
de grote merites van dit ree ds alom
bekende handboek in onze Jaargang
II (1949) 1117 hoeft bij het verschijnen v an de 12e druk van het eerste
deel niet veel meer toegevoegd te
worden. Een altijd goede en objectieve, en soms zelfs voortreffelijke, samenvatting van het beh an delde onderwerp paart zich aan een uitstekende en kostbare litteratuuropgave.
Wie zich ex professo in een bepaalde
kwestie wil oriënteren, zal Bihlmeyer--Tuchle niet willen en niet
kunnen missen.
J. Rupert
Dr J. J. van den BESSELAAR, Cassiodorus Senator. Leven en werken v an een staatsman en monnik uit de zesde eeuw. — M tg.
J. H. Gottmer. Haarlem-Antwerpen, 1949. 264 pp., f 7.90.
Men mag zeggen, dat S. het doel,
dat hij met zijn studie nastreeft: „een
bevattelijke, en hopelijk betrouwbare ,
samenvatting te geven van wat men
in onze tijd over Cassiodorus en zijn
levenswerk meent te weten", op zeer
bevredigende wijze heeft bereikt. De
waarde v an het boek . strekt zich verder uit dan die van een wetenschappelijk verantwoorde, onderhoudende
biographie. Met grote eruditie en in
een aangename causerie-stijl introduceert ons S. in de contemporaine politieke en culturele geschiedenis. Het
werk reflecteert ongemerkt de rol
v an Cassiodorus in zijn tijd : C. is veel
meer een exponent v an zijn tijd dan
een originele persoonlijkheid. We kunnen ons d an ook na lezing v an dit
boek nauwelijks een duidelijk beeld
v an hem vormen. Des te meer van de
plaats die hij in zijn tijd innam.
Voor wie zich wil oriënteren in de
geschiedenis van de laatste periode
v an het West-romeinse rijk zij dit
boek van harte aanbevolen.
Dr J. Fruytier

.
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en nimmer
nimmer bbanaal.
verrassen
Wel
Wel lijdt
lijdt de
de roman
roman als
alsroman
romanonder
onder schoonheid.
schoonheid. Het is
is allerminst
a.llerminst een
eengegede
an
de methode.
methode. Er
Er is
is een
eenovermaat
overmaat vvan
acheveerd en
en alzijdig
alzijdig geëffend
geëffend ververacheveerd
nsbeschrijvng, eo haal,
haal, het
het isischaotisch
chaotisch en
engrillig,
grillig,
beschrijving, beschrijving en nog eens
vormloos en
enschijnbaar
schijnbaaronsamenhanonsamenhanbeschrijving. Men zou het verhaalbeschrijvng.Mzoutehal vormloos
.
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gen<! als
als sommige
sommige laat-middeleeuwse
laat-middeleeuwse
gend
schilderijen.
schrijfster heeft de
de
schilderijen.De
De schrijfster
harer overtuiging,
overtuiging, harer
harer beziebeziegloed harer
ling
beter, uitgestort
uitgestort in
in een
een prozaprozaling beter,
ante te
gedicht
Dante
te
gedicht waaraan
waaraan om
om met
met D
and
spreken, "hemel
„hemel en
en aarde
aarde de
de h
spreken,
hand
gelegd hebben".
hebben". Elisabeth LanggaesLanggaesser is
is onlangs
onlangsop
opeenenvijftig-jarige
eenenvijftig-jarige
leeftijd
zij, ouder
ouder gegeleeftijd overleden.
overleden. Of
Of zij,
worden, tot groter
groter vervolmaking
vervolmaking zou
zou
worden,
gekomen
moeilijk
te zeggen;
zeggen;
gekomen zijn,
zijn, is moei
lijk te
zoals
haar werk
werk nu
nu voor
voor ons
ons ligt,
ligt,
zoals haar
getuigt
het van
van grote
grote visionaire
visionaire bebegetuigt het
gaafdheid.
J. v.
H.
gaafdheid.
J. v.
H.
Leo
METS, Christiaan
Chrlstiaan Reinland.
Reinland. —
Leo METS,
1951, 307 pp.,
pp., ing.
ing.
Lannoo, Tielt,
Lannoo,
Tielt, 1951,
78, geb.
Fr. 78,
geb, Fr. 105.
Deze
Deze historische
historische rom
roman
overtreft
an overtreft
verre de verwachtingen vvan
an onze min
of
of meer
meer aaan
middelmaat gewende
gewende
an middelmaat
lezer. We
We hebben hier
hier te
te doen
doen
Vlaamse lezer.
een echt
echt kunstwerk,
kunstwerk, vrucht
vrucht van
van
met een
studie
rijke ffantasie.
De held,
held,
studie en
en rijke
an tasie. De
Christiaan,
jonge edelman
edelman van
van
Christiaan, is een jonge
eeuw, die
die ondanks
ondanks tegenwertegenwerde XVe eeuw,
van
zijn vader,
vader, ondanks
ondanks de
de ververking v
an zijn
lokking van avonturen,
avonturen, roem
roem en lieflieflokking
priesterlijke en
en apostolische
apostolische
de,
zijn priesterlijke
de, zijn
roeping trouw
blijft. Bij
Bij de
de FrancisFrancisroeping
trouw blijft.
kanen leert
leert hij
hij bidden;
bidden, bedelen
bedelen en
en
kanen
studeren.
Als heer
studeren. Als
heer van
van Adlershorst
Adlershorst
dient hij
hij onder
onder Karel
Karel de
de Stoute
Stoute bij
bij
dient
Door de dood
dood vvan
hem toetoeN euss. Door
Neuss.
an de hem
gewezen vrouw
vrouw krijgt
krijgt hij
hij zijn
zijn vrijheid
vrijheid
terug,
weerstaat aan
aan de
de hartstocht
hartstocht
terug, weerstaat
van Lucretia
Lucretia Arnolfini
Arnolfini en trekt
trekt opopvan
nieuw de
de Franciskanerpij
Franciskanerpij aan.
aan. Als
Als
nieuw
beroerna predikant
doorreist hij
hij de
de
beroemd
predikant doorreist
Nederlanden en
sterft
Nederlanden
en Duitsland
Duitsland en
en sterft
de marteldood
marteldood in
in Bohemen.
Bohemen.
tamelijk eenvoudig
eenvoudig verhaal
verhaal is
is
Een tamelijk
het en
en men
men zou
zou kunnen
kunnen opwerpen
opwerpen dat
dat
het
de epische
epische spanning
spanning ontbreekt.
ontbreekt. De
De
er de
zielsontwikkeling
van
Christiaan bv.,
bv.,
zielsontwikkeling v
an Christiaan
begin zo
zo diepzinnig
diepzinnig ontleed,
ontleed,
bij haar begin
bij
schijnt
de tweede
tweede helft
helft van
van het
het
schijnt in
in de
boek eerder
eerder kleurloos
kleurloos te
te verlopen.
verlopen.
boek
Toch
lezer dit
dit graag
graag vergeten
vergeten
Toch zal de lezer
om
zijn aaandacht
wijden aan
aan de
de
om zijn
andacht te wijden
veelvuldig'e
rijkdom die hem
hem bij
bij elke
elke
veelvuldige rijkdom
nieuwe beschrijving
beschrijving wordt
wordt aangeboaangebonieuwe
den.
voor stuk, als in
in kleine
kleine papaden. Stuk voor
nelen, wordt
wordt de
de Bourgondische
Bourgondische tijd
tijd
nelen,
hem vóórgetoverd,
v66rgetoverd, levend,
levend, concreet,
concreet,
hem
in kleuren,
kleuren, vormen,
vormen, muziek,
muziek, in feestvreugde, hofetikette,
hofetikette, marktdrukte,
marktdrukte,
vreugde,
kloosterstilte of
of gevechtsrumoer.
gevechtsrumoer. Dit
Dit
kloosterstilte
boek
geen moeizaam
moeizaam in elkaar
elkaar gegeboek is·
is geen
puzzelde reconstructie,
reconstructie, maar
wel
puzzelde
maar wel
stijlvolle, beleefde
beleefde herschepping,
herschepping, schilschil-
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derij en
toneelspel tegelijk.
tegelijk. De
De zinzinderij
en toneelspel
nen, die soms wel
wel minder
minder vlot
vlot worden
worden
nen,
gelezen, zijn
geladen met
met steeds
steeds
gelezen,
zijn geladen
nieuwe en bijna
bijna altijd
altijd originele
originele beelbeelnieuwe
geden. De
den.
De algemene
algemene atmosfeer
atmosfeer is er gezond en diep
diep religieus.
religieus. Op
Op de
de ontgooontgoozond
cheling en de wantoestanden
wantoestanden van een
een
"vervalperiode"geeft
alleen authenauthen„vervalperiode" geeft alleen
heiligheid het
het rechte
rechteantwoord,
antwoord,.
tieke heiligheid
lAo
van
broeder HuberHuberZo luidt
luidt de
de leer v
an broeder
tus.
Waar die
die heiligheid
heiligheid schuil
schuil gaat
gaat
tus. Waar
achter veel onvolmaaktheid, blijkt
blijkt huhumor
duizendmaal verkieslijker
verkieslijker dan
dan
mor duizendmaal
hypocrisie. En
filosofie vvan
hypocrisie.
En dit
dit is de filosofie
an
de dikke broeder Anselm, een ver- deikbroAnslm,evschijning
die van
van ChrisChrisschijning waarnaast
waarnaast die
tiaan
ons wellicht
wellicht wat
wat te
tegeidealigeïdealitiaan ons
seerd
voorkomen. Vooral
Vooral in
de
seerd zal voorkomen.
in de
tweede
tweede helft schijnt
schijnt deze
deze laatste
laatste aan
aan
werkelijkheid, aan „aanwezigheid"
werkelijkheid,
"aanwezigheid" te
te
verliezen.
Doch deze en
verliezen. Doch
en andere
andere minminder
belangrijke leemten
leemten zullen
zullen de
de
der belangrijke
lezer niet
niet verhinderen
verhinderen met
met belangbelanglezer
stelling mee
stelling
mee te
te leven.
leven.
van Laere
Laere
A.
A. van
Kate Douglas
Douglas WIGGIN,
WIGGIN, Rebecca van
Sunnybrook Farm,
Fa rm, vert.
Sunnybrook
vert. van
van Mr
Mr
X. Buysse
Buysse (Reinaert-Reeks
(Reinaert-Reeks nr
nr
X.
10). —
- Arbeiderspers,
Arbeiderspers, Brussel,
Brussel,
1951,
25.
1951, 283
283 pp.,
pp., Fr. 25.
Een mooi
mooi boekje!
boekje! De
De geschiedenis
geschiedenis
van Rebecca Randall,
Randall, van haar
haar elfde
elfde
haar achttiende
achttiende jaar.
jaar. Het is
is een
een
tot haar
teer,
innemend, wonder
wonder meisje,
meisje, ererteer, innemend,
gens in
in de
de Verenigde
Verenigde Staten
Staten ten
tentijde
tijde
v an de
van
de laatste
laatste diligences.
diligences. Dit
Ditboerenboerenmeisje
soort fee:
fee: al
al wie
wie haar
haar
meisje is
is een soort
benadert wordt er
er door
door betoverd,
betoverd, bebebenadert
halve
halve tante
tante Mir
Miranda,
ze al
al
anda, bij
bij wie
wie ze
jaren opgevoed
opgevoed wordt!
wordt! —
- moeder
moeder
die jaren
is immers
immers te arm
arm en
en vader
vader is
is overoverleden.
Heel het
het boek
boek is
is een
eenidylle,
idylle, doch
doch
Heel
midden
werkelijkheid.
de
midden in de werke
lijkheid. Het is de
geschiedenis van
een zonnekind;
zonnekind; er
er
geschiedenis
van een
iets over
over v
van
de humor
humor van een
een
ligt iets
an de
Dickens,
en ttante
ante Miranda
Dickens, en
Miranda is beslist
beslist
afgekeken vvan
de beruchte
beruchte tante vvan
an de
an
David Copperfield. Maar tenslotteDavidCoperfl.Mtns
blijkt ook
ook zij
zij erg ingenomen
geweest
blijkt
ingenomen geweest
te zijn
zijn met
met haar
haar nichtje,
nichtje, w
want
in
te
ant in
haar testament
testament maakt
haar tot
tot
haar
maakt ze
ze haar
erfgename!
haar erfgename!
Zeer aanbevolen,
aanbevolen, vooral
vooralvoor
vooroudere
oudere
meisjes. Uitstekend
Uitstekend vertaald.
vertaald.
meisjes.
J. Na
Noë
O.
RöLVAAG, De
O. E. ReoLVAAG,
Degrote
grote stilte,
stilte, uit
het Noors
Noors door
door M.
M. J.
J. MolanusMolanusStamperius
(Reinaert-Reeks nr
nr
Stamperius (Reinaert-Reeks
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11) . — Arbeiderspers, Brussel,
1951, 331 pp.b Fr. 25.

De Reinaert-reeks, die, naar het
model van de Engelse Penguin-books,
literaire werken in goedkope uitgaven verspreiden wil, deed met de heruitgave v an „De grote Stilte" een
goede keuze. De auteur, als kind met
Øn familie naar de Far-West geëmigreerd, beschrijft in deze uitstekende
roman, met een duidelijke rijkdom
aan persoonlijke ervaringen, de stichting v an een Noorse nederzetting in
Amerika.
Het is één van die typisch-Noorse
boeken zoals ze bij ons graag gelezen worden. Meeslepend in de epische grootsheid v an het gegeven, onweerstaanbaar-bekoorlijk in de eenvoudige menselijkheid en de milde
humor van het dagelijkse leven, aangrijpend in de dramatische kracht,
dwingt het de lezer tot medeleven.
Een boek dat, in een keurige en
prettige, maar erg Holl andse taal
omgezet, naast de werken van de
meer bekende Skandinavische meesters, beslist veel populariteit zal oogsten.
F. De Graeve
F. R. BOSCHVOGEL, Vlaenderen die
Leu. — Lannoo, Tielt, 1951, 331
pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 82.
Met dit werk zet Boschvogel zijn
reeks romans en novellen uit het
Vlaamse verleden voort. De jeugd zal
ongetwijfeld ingenomen zijn met dit
boeiende verhaal uit het woelige
West-Vla anderen van de a anvang der
14e eeuw, dat haar ter gelegenheid
van de Guldensporenfeesten wordt
opgedragen. Men k an niet zeggen dat
de auteur er op vooruitgaat, maar wij
erkennen graag dat hij zich uitstekend a anpast a an zijn publiek, dat hij
wel door en door moet kennen. In het
vrij vlotte geheel vallen slechts een
paar minder geslaagde hoofdstukken
uit de toon; zo de wat Al te naïefromantische wolvengeschiedenis. Geboren verteller laat Boschvogel zich
wel eens verleiden tot slordige zinsbouw, en vermijdt hij onvoldoende,
dunkt ons, gewestelijke uitdrukkingen als „baat geven", ,,uitgeflauwd",
„opgeven" (braken?), „dat zal geen
waar zijn", enz.
F. De Graeve

Willy CORSARI, Een gast in uw
huis. — H. P. Leopold, 's-Gravenhage, 1951, 2e dr., 168 pp.,
f 2,90.
Uiterlijk gelukkig, innerlijk vol
weerzin is het leven van Ina Elsting,
de vrouw van de rijke industrieel
Elsting. Naar de uiterlijke schijn bezit zij alles wat een vrouw gelukkig
kan maken, doch een leven van gasten ontvangen e.d. laat geen tijd over
voor haar eigen bestaan van vrouw
en moeder. Langzaam maar onweerhoudbaar groeit de weerzin tegen dit
alles en voert tot een conflict met
haar man. Doch door de strijd wordt
de sleur waarin beider levens dreigden te verzanden, verbroken en er
bloeit een nieuw geluk uit op.
Een zeer mooi verwerkt gegeven.
Toch lijkt mij de geweldige reactie
in de schrijfster Sabine bij de ontdekking dat volkomen doofheid haar
bedreigt, èn haar verschijnen in het
late avonduur op Heideburg, welke
beide factoren tot de ontknoping van
het huiselijk drama der Elsting's
machtig medewerken, een ietwat
zwakke plek in deze roman. Dringt
zich hier niet een ietsje teveel „toevallige gelijktijdigheid" aan de lezer
op?
Een boek van spannende wendingen en uitstekend geschreven.
Joh. Heesterbeek
André PETERS, De spion van Brahma. (Novelle) . — A. A. M. Stols,
Den Haag, 1951, 73 pp., f 3,50.
De wonderlijke geschiedenis van de
aap Nárada, een der vier cherubijnen,
de boodschapper der Godheid die he t
lot der mensen optekent. Brahma
stuurt Nárada naar de aarde om te
zien hoe de mensen het maken. Hij
neemt dan de gestalte a an van een
aap. Zo ontmoet hij twee zoekers
naar het licht : een oude Brahmaan
en een dagloner.
De dagloner wordt uitverkoren, de
Brahmaan versmaad. Een fijnzinnig
verhaal in een zeer verzorgd, keurig
taalkleed. Een waar litterair genot
dit boekje te lezen.
Joh. Heesterbeek

.

Rein BROUWER, Paarden van Schelven. — H. P. Leo pold, 's-Gravenhage, 1951, 190 pp., f 6,90.
Een boek over p aarden: het fiere
raspaard en het uitgemergelde, oude

.
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soldatenpaard; het elegante rijpaard
en de rustige, sterke werkpaarden;
doch tevens een boek over mensen,
de eigenaars : de arme Siem Dop en
de rijke boer Brommee de dorpsprofeet Jeroen van Zeelen en het
dwergje Wiepke Perdon; de knecht
van Brommee, Jan, en Wanda de
trotse boerendochter; en bij hen en
alle anderen: de sterke, innige b and
die er bestaat tussen mens en paard.
Wel een grote liefde voor het paard
moet de auteur eigen zijn die hem
zo levend en sympathiek over paarden deed schrijven. Een goed-gebouwde roman waarin de paardenvordering wel het hoogtepunt vormt en
het huwelijk tussen de rijke Wanda
en de knecht Jan — tot elkaar gekomen door hun beider liefde voor
het paard — het harmonische sluitstuk vormt.
Brouwer heeft met zijn: „Paarden
van Schelven" een roman gegeven
zoals er in de Nederl andse letterkunde geen te vinden is. Sporadisch
komt in onze literatuur de liefde tot
het paard tot uiting, doch een werk,
geheel aan het nobelste rijdier gewijd,
zoekt men er te vergeefs.
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Brouwer's goed geschreven roman
te lezen is een waar genoegen. —

Volwassenen. Joh. Heesterbeek
Francis STUART. De witte haas.
Vertaling van Carel Voorhoeve.
— H. P. Leopold, 's-Gravenhage,
1951, 170 pp., f 2,90.
Een eenzaam, verarmd l andgoed in
Ierland, en de beide jongens Patrick
en Dominic, de dromer en de ridderlijke; beiden, met een sterke afkeer
van de burgerlijke maatschappij,
levend in landelijk, eenvoudig geluk.
Tot het meisje Hylla verschijnt in
hun leven en wat dit voor beiden
betekent. Dit gegeven heeft Stuart
in „De witte haas" verwerkt. Met
een grote hartelijkheid en een diep
meeleven zijn door de schrijver zijn
personen getekend en de lezer geeft
zich gewonnen aan dit sfeer-rijke
boek en leeft mee met deze — naar
dè gewone opvatting — ietwat eigenaardige mensenkinderen, die het
stadsleven verafschuwen en slechts
gelukkig kunnen zijn in de stilte en
teruggetrokkenheid van het eenzame
landgoed Rozaril. De vertaling is zeer

goed. Joh. Heesterbeek

VARIA
Gastmaal der Eeuwen, Taferelen uit
de Cultuurgeschiedenis van Europa, onder redactie - van Dr O.
Noordenbos, Dr K. F. Proost en
Theun de Vries. — Van Loghum
Slaterus N.V., Arnhem, 1951. Per
deel f 2,90. Abonnementsprijs op
de gehele serie, per nummer

f 2,60.

Nr 9. Dr J. PRESSER, Gewiekte
wielen. Richard Arkwright. —
58 pp.
Dit boekje behandelt het leven en
streven v an die merkwaardige doodgewone, lelijke man, van Arkwright,

geboren 23-12-1732 in Preston (Lancashire) en gestorven 3-8-1792 in
Cromford (Derbyshire) .
Het werkje is boeiend geschreven
maar had strakker kunnen zijn. De
grote verdienste ervan is, dat het
aantoont hoe de geschiedenis van
deze technicus — feitelijk was hij dat
niet eens in strikte betekenis — ten
nauwste verbonden is met de industriële revolutie die hier zeer origineel
en uiterst praegnant wordt belicht.
De doodgewone Arkwright zat — als

barbier werkend -- boordevol plannen en ideeën en heeft uitermate
baanbrekend werk verricht met de
uitvinding van de spinmachine
(1768) . Deze vereiste een concentratie van werkvolk, een fabriek dus,
die slechts d an rendeerde, wanneer er
aan het hoofd een commerciële en
organisatorische kracht stond. Zo is
feitelijk Arkwright de stichter geworden van de moderne fabriek.
W. Th.

A. BONI, C.S.S.R., Oude en nieuwe
persvraagstukken. — Bibliotheca
Alfonsiana, Leuven, 1951, 64 pp.,
Fr. 20.
Een brochure, waarin verschillende
aspecten van het perswezen behan!eld worden, die een katholiek journalist interesseren kunnen en die dus
de verdienste heeft een terrein te
helpen ontginnen dat bij ons vrijwel
braak ligt. Hoewel geschreven zonder
wetenschappelijke eruditie en zonder
scherpe structuur, zal dit werkje om
zijn gegevens een welkome hulp zijn
zowel voor wie over dit onderwerp
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documentatie
zich
documentatie zoekt,
zoekt, als voor wie zich
als journalist
journalist over
over zijn
zijn taak
taak bezinnen
bezinnen
wil.
K. Heireman
Dr F. AURADA,
AURADA, Steinemes
WunderSteinernes Wunderland. Die Formenwelt
Formenwelt der
der Alpen.
Alpen.
Franckh'sche Verlagsh,
Verlagsh, StuttStuttFranckh'sche
1951, 150
150 pp.,
pp., D.M.
D.M. 8.80.
8.80.
gart, 1951,
Goede
geomorphologie
Goede boeken
boeken over geomorphologie
Des te
te meer
meer moet
moet
zijn er
zijn
er niet zo vele. Des
men
toejuichen, dat
Aurada dit uituitmen toejuichen,
dat Aurada
stekende
schreef over
over de
de AlAlstekende werkje
werkje schreef
pen. Men
Men zou het een
een klein
klein handboek
handboek
pen.
over
morphologie kunnen
kunnen noemen,
noemen,
over morphologie
waarbij echter steeds de verschillendewarbijechtsdvilen
vraagstukken in verband
verband met
Alvraagstukken
met de Alhet
pen worden
worden besproken.
besproken. Dit
Dit maakt het
geheel bizander
bizonder levendig.
het
levendig. Toch
Toch is het
niet
populair in
de slechte
slechte zin
zin van
van
niet populair
in de
het
woord. Nergens
Nergens dringt
dringt ons
ons de
de
het woord.
schrijver een bepaalde
bepaalde opinie
opinie op,
op, noch
noch
maakt
hij zich
zich van
van allerlei
allerlei vraagvraagmaakt hij
stukken gemakkelijk
Bizonder
gemakkelijk af. Bizonder
waardevol isis het,
dat dit
dit goed
goed gegewaardevol
het, dat
illustreerde 'boekje
nieuwe opopillustreerde
boekje ook de nieuwe
vattingen vermeldt,
vermeldt, zodat
nu vele
vele
vattingen
zodat nu
werkjes., hiermee hebben
hebben
soortgelijke werkjes
afgedaan. Steinernes
Steinernes Wunderland
Wunderland
afgedaan.
echter is aan
aan leraren,
leraren, die
die hun
hun kennis
kennis
willen opfrissen
opfrissen en aaan
studenten bibian studenten
zonder
bevelen.
zonder aan te bevelen.
Een register
register en
en een
een goed
goed verzorgde
verzorgde
wij echter
echter onze
onze
literatuurlijst, waarin wij
Visser, die
die toch
toch baanbaanlandgenoot Ph. Visser,
brekend werk
gebied
brekend
werk verrichtte op 't't gebied
van
gletscherkunde en
het
van gletscherkunde
en zelfs
zelfs in het
Duits publiceerde,
publiceerde, missen,
missen, maakt het
nog waardevoller.
waardevoller.
geheel nog
J. Gerver
Gerver
.

J. A.
A. KEEPERS
KEEPERS en
en Jos
Jos DE
DEBOER,
BOER,
J.
Taalbeheersing. 2e
2e deel
deel A
A en
en B.
B.
Malmberg, 's-Herto's-Herto-— L.
L. C.
C. G.
G. Malmberg,
genbiseh, 1951,
94
genbisch,
1951, resp.
resp. 105
105 en 94
2,25 per
per stuk.
stuk.
pp., f 2,25
pp.,
twee leerboeken
leerboeken zijn
zijn verscheverscheDeze twee
nen in
„Levensscholing",
nen
indedeserie
serie
"Levensscholing" ,
onder
Jos Detony.
Detony. Ze
Ze
onder redactie
redactie van
van Jos
teksten en
en opdrachten
opdrachten voor
voor
,bevatten
bevatten teksten
verstaan • en
gebruiken van
de
het verstaan
en gebruiken
van de
moedertaal.
,,'Taalbeheersing'
beant„'Taalbeheersing'tracht
tracht te beantwoorden
eisen, welke
welke onze
onze
woorden aan
aan de
de eisen,
moedertaal stelt
de mannelijke
mannelijke
an de
moedertaal
stelt aaan
en
vrouwelijke jeugd,
het basisbasisen vrouwelijke
jeugd, die
die het
onderwijs van
Lagere school heeft
onderwijs
van de
de Lagere
volle praktische
praktische leven
leven
genoten en het volle
ingaat," aldus
aldus in de
de didactische
didactische ververingaat,"
antwoording.
zijn dus
dus boekjes,
boekjes,
antwoording. Het
Het zijn

bestemd
die geen
geen verder
verder
bestemd voor
voor hen
hen die
onderwijs
Voor de
de verwerverweronderwijs genieten.
genieten. Voor
king van de
de aangeboden
aangeboden stof
king
stof is gedacht
één les-eenheid
les-eenheid per
per 14
14 dadadacht aan één
gen.
boekjes zijn
zijn n.l,
n.l. in
in„lessen".
"lessen".
gen. De boekjes
Voor een derge
lijke les-eenheid
Voor
dergelijke
les-eenheid hebhebben de
de samenstellers
samenstellers tien
à twaalf
twaalf
ben
tien a
uur
Voor iiedere
maand
uur nodig geacht. Voor
edere maand
zijn
één of twee
twee lessen
lessenvastgesteld.
vastgesteld.
zijn één
overzichtelijke rooster is vóór
vóór in
in
Een overzichtelijke
ieder
deeltje opgenomen.
opgenomen. Het
laat
ieder deeltje
Het laat
zich aanzien dat deze
deze boekjes
boekje.s bij
bij ernernstig
en constant
constant gebruik
gebruik veel
veel nut
nut
stig en
kunnen hebben.
hebben.
Heesterbeek
Joh. Heesterbeek
GALINSKY, Hans,
Hans, Die Spraehe
Sprache des
des
Amerlkaners, eine Einfiihrung
EinfUhrung in
in
Amerikaners,
die Hauptunterschiede
Hauptunterschiede zwischen
zwischen
amerikanisehem
und britischem
britischem
amerikanischem und
English
der Gegenwart.
Gegenw.art. Band
Band I,
I,
English der
das Klangbild
Klangbild —
- die
die Schreibung,
SChreibung,
F. H.
H. Kerle
Kerle Verlag,
Verlag, Heidelberg,
Heidelberg,
F.
1951, 15 X 21,
1951,
21, 217
217 pp.,
pp., D.M.
D.M. 9.80.
9.80.
Dit boek
boek is een
een proeve
proeve om
om de
de tot
tot
bereikte resultaten
resultaten bij
bij het
het ononnu toe bereikte
derzoek
de verschillen
verschillen tussen
tussen
derzoek naar
naar de
Amerikaanste ververAmerikaans- en
en Brits-Engels te
gelijken,
te vullen
vullen en
en
gelijken, te
te schiften, aan te
samen
vatten.
samen te vatten.
De schrijver
schrijver volgt daarbij
daarbij de memethode dat
dat hij
hij de
de voornaamste
voornaamste ververthode
schillen
te tonen
tonen van
van buibuischillen tracht aan te
ten
naar binnen,
binnen, d.w.z.
d.w.z. beginnend
beginnend
ten naar
de amerikanismen
amerikanismen in
in intonatie
intonatie
met de
en
rhythme om
om te
te eindigen
eindigen bij
bij de
de
en rhythme
Amerikaanse eigenaardigheden
eigenaardigheden in
in
Amerikaanse
zinsbouw
en verbuiging.
verbuiging.
zinsbouw en
Het eerste
eerste hier
hièr besproken
besproken deel
deel hanhandelt over
over klankbeeld
klankbeeld en
enschrijfwijze,
schrijfwijze,
een tweede,
tweede, later
later te
teverschijnen
verschijnen deel
deel
zal dan
dan woordenschat
woordenschat en
en woordontwoordontwikkeling,
zinsbouw en
en verbuiging
verbuiging
wikkeling, zinsbouw
behandelen.
Ieder afzonderlijk
afzonderlijk taalverschil tustusIeder
sen A-E
B-E, onverschillig
onverschillig of
of
A—E en B—E,
dit de
de klank
klank dan
dan wel
welde
deschrijfwijze
schrijfwijze
of woordkeuze,
woordkeuze, de
verbuiging of de
de
de verbuiging
syntaxis,
betreft, wordt
wordtafzonderlijk
afzonderlijk
syntaxis, betreft,
onderzocht
Verband met zijn
zijn voorvooronderzocht in verband
geschiedenis,
zijn plaatselijk
plaatselijk voorkovoorkogeschiedenis, zijn
samenhang met de
de kolonikolonimen, zijn
zijn samenhang
men,
de politieke,
politieke,
satiegeschiedenis,
satiegeschiedenis, met
met de
sociale
culturele gebieden
gebieden in het
het
sociale en culturele
Amerikaanse
leven.
Amerikaanse leven.
steeds grotere
grotere invloed
invloed
Gezien
Gezien de
de steeds
hetAmerikaans-Engels
Amerikaans-Engels zowel
zowel
die
die het
door
radio, als door
door boek
boek en
en
door film
film en radio,
tijdschrift op
op het
het Engels-verstaand
Engels-verstaand
tijdschrift
publiek
zeker de
de moeite
moeite
publiek krijgt
krijgt is het zeker
waard voor
diegenen die
die Engels
Engels uit
uit
waard
voor diegenen
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hoofde van
van hun
!hun beroep
beroep moeten
moeten dodohoofde
ceren,
deze grondige,
grondige, systematisystematiceren, van deze
sche
al te
te uitvoerige
uitvoerige pupusche en toch niet al
kennis te
te nemen.
nemen.
blicatie kennis
J. v.
v. Gent
Gent
J.
Sonatine
De
Sonatine Reeks:
Reeks: Carel
Carel BEKE:
BEKE: De
symphonie
het Noodlot.
Noodlot.
symphonie van
van het
(Tsjaikowski).
De ZanZan(Ts j aikowski) . J.
J. KUIN: De
ger van
van de
de Italiaanse
ltal~se revolutie.
revolutie.
ger
(Verdi).
Erik UYLDERT
UYLDERT:: Het
Het
(Verdi) . Erik
eenzame
Har~ (Schumann)
(Schumann).. RoRoeenzame Hart
sey E.
sey
E. POOL:
POOL: Het
Het nieuwe
nieuwe lied
lied
voor
Amerika (Gershwin).
(Gershwin). Dra
Dra
voor Amerika
Aukje
SCHRöDER. Muzikant
Muzikant
Aukje SCHRdDER.
V8lll Esterhazy
Esterbazy (Haydn)
(Haydn).. —
- NeNevan
derl.
Boekhuis, Tilburg,
Tilburg, 1951,
1951,
derl. Boekhuis,
195,
170, 151,
151, en
en 156
156 pp.
pp.
195, 174,
174, 170,
ff 5,65
5,65 en
en ff 6,90.
6,90.
De delen
delen vijf
en met
met negen
negen vvan
vijf tot en
an
an bede "Sonatine-Reeks" (levens van
be-de„Sonati-Rks"(lve
roemde componisten
componisten verteld
roemde
verteld aaan
an
jonge mensen) zijn resp. gewijd aanjongems)zirp.wjdan
Tsjaikofsky,
Verdi, Schum
Sèhumann,
Tsjaikofsky, Verdi,
ann,
Gershwin
Haydn. De
De aanweaanweGershwin (!)
( !) en Haydn.
zigheid van
van George
George Gershwin
Gershwin in dit
dit
zigheid
overigens illustre gezelschap
gezelschap van
van ououoverigens
de
meesters, die
die de
de tand
tand des
des tijds
tijds
de meesters,
glansrijk
hebben getrotseerd,
getrotseerd, wordt
wordt
glansrijk hebben
onder meer
meer gemotiveerd
onder
gemotiveerd met een
een cicitaat
de componist
componist en
en conservaconservataat van de
torium-directeur Hendrik
Hendrik Andriestorium-directeur
Andriessen,
die gunstig
gunstig oordeelt
oordeelt over
over de
de
sen, die
„Rhapsody in
in Blue",
"Rhapsody
Blue", het
het populairste
populairste
werk
de jong
jong gestorven
gestorven AmeriAmeriwerk van de
kaan. Deze
Deze eerste
eerste Nederlandse
Nederlandse biobiokaan.
grafie
van Gershwin
Gershwin is
is geschreven
geschreven
grafie van
door Rosey
Pool, van
van wier
wier hand
hand
door
Rosey E.
E. Pool,
ook
het vroeger
vroeger verschenen
verschenen derde
derde
ook het
deel (Chopin)
(Chopin) uit dezelfde
dezelfde serie
serie afafdeel
komstig is. —
- De
De inhoud,
inhoud, ook van de
de
andere
delen zonder
zonder uitzondering,
uitzondering, is
is
andere delen
historisch vertrouwbaar
en ook
historisch
vertrouwbaar en
ook
veelszins onderhoudend.
onderhoudend. Het
eigenveelszins
Het eigenaardige
karakter van
van Tsjaikofsky,
Tsjaikofsky,
aardige karakter
het
geadeld kunstenaarschap
kunstenaarschap vvan
het geadeld
an
Verdi, het melancholisch tempera-Verdi,htmlancoseprment van Schumann,
Schumann, het onverwoestonverwoestbaar optimisme
optimisme van Haydn's
Haydn's muzimuzibaar
kantenhart
men even
even duidelijk
duidelijk
kantenhart vindt men
als
geïnspireerd belicht,
belicht, zij
zij het
het dan
dan
als geinspireerd
op onderling uiteenlopend niveau. BeBehalve een
een verklarende
verklarende lijst
lijst van
van gebegebezigde
muziektermen, welke
de didizigde muziektermen,
welke de
goede komt,
komt, bebe~
dactische waarde ten goede
vatten
meeste delen
delen ook
ook een
een litelitevatten de meeste
ratuur-opgave en een
een chronologisch
chronologisch
ratuur-opgave
opgave der
der voornaamvoornaamgerangschikte opgave
stecomposities,
in de
de boeken
boeken over
over
ste composities, in
Tsjaikofsky
Verdi zelfs met
met ververTsjaikofsky en
en Verdi
wijzingen naar de
de bladzijden
bladzijden waar die
die
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composities
sprake komen.
komen. De inincomposities ter sprake
houd der
laatstgenoemde delen,
delen,
houd
der twee laatstgenoemde
alsook die
die van het
alsook
het boek
boek over
over SchuSchumann, is
zeker niet
niet goedkoop.
goedkoop. Het
Het
mann,
is zeker
boek
over Verdi van
van J.
J. Kuin
Kuin moet
moet
boek over
hoog aaangeslagen
worden, maar
zelfs hoog
angeslagen worden,
merkwaardig
het zijn
zijn
merkwaardig genoeg
genoeg schiet het
doel (jeugdlectuur)
(jeugdlectuur) soms
soms voorbij
voorbij
doel
door toepassing
toepassing van
van ingewikkelde
ingewikkelde
door
zinsconstructies
snelle wiswiszinsconstructiesen
en al
al te snelle
seling
optredende personen.
personen. Ook
Ook
seling van optredende
blijkt
Verdi's oeuvre
oeuvre achterin
achterin zich
zich
blijkt Verdi's
moeilijk te
lenen voor
voor een
een selectie
selectie
moeilijk
te lenen
van „composities
"composities voor
voor jonge
jonge muzimuzivan
kanten geschikt
geschikt gemaakt".
gemaakt". Bij
Bij de
de
kanten
andere
componisten blijkt
beter
andere componisten
blijkt dat beter
te gaan
gaan (vooral
(vooral Tsjaikofsky),
Tsjaikofsky), maar
maar
te
de
uit Haydn
Haydn wordt
wordt ontsierd
ontsierd
de selectie uit
door
drukfouten en
de klinklindoor enkele
enkele drukfouten
en de
kende
muze van Gershwin
Gershwin moest wekende muze
gens auteursrecht
auteursrecht ontbreken.
ontbreken.
J. C.
C.
H.
E. RUNNER,
RUNNER, The
Thedevelopment
development
H. E.
of Aristotle
Aristotle illustrated
illustrated from
from the
the
earliest
books of
the physics.
physics.
earliest books
of the
J. H.
H. Kok,
Kok, Kampen,
Kampen, 1951,
1951, 160
160
J.
pp., ff 5,
5,75.
75.
Dit
boek,een
dissertatie van
van de
de
Dit boek,
een dissertatie
Amsterdam, is
is
Vrije Universiteit
Vrije
Universiteit te Amsterdam,
een
nieuw bewijs,
bewijs, dat de
de belangstelbelangsteleen nieuw
ling voor
voor Aristoteles'
Aristoteles' ontwikkelingsontwikkelingsgang nog
nog steeds
steeds levendig
levendig is.
is. De
De
schrijver,
de Verenigde
Verenigde
schrijver, geboortig
geboortig uit de
Staten,
voltooide zijn
zijn hogere
hogere studies
studies
Staten, voltooide
in ons
ons land,
land, waar hij
hij zich niet
niet alleen
alleen
verdiepte
de problemen
problemen van
van het
het
verdiepte in
in de
Aristoteles-onderzoek,
Aristoteles-onderzoek, maar
maar ook
ook —
getuige
de aan
aan zijn
zijn proefschrift
proefschrift toetoegetuige de
gevoegde stellingen
een open
open oog
oog
gevoegde
stellingen --- een
had
voor godsdienstige
godsdienstige en
en maatmaathad voor
schappelijke
Hij aaraarschappelijke vraagstukken.
vraagstukken. Hij
zelt niet
niet uit
uitzijn
zijn observaties
observatiesbepaalde
bepaalde
conclusies
aanzien van
conclusies te trekken ten aanzien
de
toestanden
de toekomst
toekomst van het
het
de toest
and en de
Calvinisme in zijn
zijn geboorteland.
geboorteland.
het Aristoteles-onderzoek
Aristoteles-onderzoek bebeWat het
schaart Runner
Runner zich
zich met
met overovertreft schaart
tuiging
in de
tuiging in
de rijen
rijen vvan
de verdediverdedian de
gers van
van de
de genetische
genetische methode.
methode. Hij
Hij
is
mening dat
dat deze
deze methode
methode dedeis van mening
finitief
pleit gewonnen
gewonnen heeft
heeft en
en
finitief het pleit
dat het er
er nu
nu op
op aankomt
aankomt haar
haar te
te
dat
verbeteren
te verfijnen.
verfijnen. Op
Op deze
deze
verbeteren en
en te
wijze
zou een
een meer
meergedetailleerd
gedetailleerd
wijze zou
beeld
Aristoteles' ontwikkeling
ontwikkeling
beeld van Aristoteles'
verkregen kunnen
kunnen worden.
worden.
Als voorbeeld
voorbeeld van
van verfijning
verfijning van
van
de genetische
genetische methode
methode geeft
geeft Runner
Runner
de
in het
het tweede
tweede deel
deel van
van zijn
zijn werk
werk in
in
nauwe aansluiting
aansluiting aan
aan de
de „pro"proin nauwe
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bleemhistorische" methode
methode vvan
zijn
an zijn
bleemhistorische"
promotor Vollenhoven
Vollenhoven -— een uitgeuitgepromotor
werkte an
analyse
de boeken
boeken VII,
vn,
an de
alyse vvan
werkte
I, II
n (1-3;
(1-3; 7-9),
7-9), V
V en
en VI
VI vvan
de PhyPhyan de
I,
sica, waarbij
waarbij hij
hij niet
niet minder
minder ddan
vier
an vier
opeenvolgende phasen in
in Aristoteles'
Aristoteles'
opeenvolgende
ontwikkeling meent
meent te
tekunnen
kunnenonderonderontwikkeling
scheiden.
scheiden.
Runner blijkt
blijkt in
in de
de nieuwere
nieuwerecorncomRunner
mentatoren van
de Physica
Physica goed
goed
mentatoren
van de
an
te zijn
zijn en
en zijn
zijn beh
behandeling
an deling vvan
thuis te
de verschillende boeken, waarbij hetdevrschilnbok,warjhet
hem niet
in de
de eerste
eerste plaats
plaats om
om
hem
niet in
tekstcritiek, maar
maar om
om een
een analyse
analyse
tekstcritiek,
van
de grondgedachten
grondgedachten te
doen is
is
te doen
v
an de
een betrouwbare
betrouwbare indruk.
indruk. Hij
Hij
maakt een
overtuigend aangetoond
aangetoond dat
dat er
er
heeft overtuigend
de boeken
boeken vvan
de Physica
Physica (afge(afgean de
in de
zien vvan
de tegenstelling,
tegenstelling, die
die het
het
an de
zien
boek vormt
vormt ten
ten opzichte
opzichte van
van
achtste boek
anderen)
verschillende uiteenlouiteenloderen) verschillende
de an
opvattingen gevonden
gevonden worden,
worden,
pende opvattingen
die in
in een
eenretrospectieve
retrospectievebeschoubeschoudie
wingswijze onverklaarbaar
onverklaarbaar moeten
moeten
wingswijze
blijven, maar
door de genetische
genetische memeblijven,
maar door
thode kunnen
kunnen worden
worden geduid
geduid als
als
thode
phasen in
in een
een ontwikkeling.
ontwikkeling. Of
Of die
die
phasen
ontwikkeling echter zo
zó gedetailleerd
gedetailleerd
ontwikkeling
kan
worden aaangegeven
als Runner
Runner
an gegeven als
k
an worden
doet waag
waag ik
iktetebetwijfelen.
betwijfelen.Zijn
Zijn
het doet
argumenten
boeken vn,
II
argumenten dat
dat de
de boeken
VII, I, II
(1-3; 7-9) en
en V/VI
V/VI de
de neerslag
neerslag zouden
zouden
bevatten van vier
vier verschillende
verschillende thethebevatten
orieën
georieën lijken
lijken mij
mij hier
hier en daar wat geforceerd.
de auteur
auteur
forceerd. Met
Met name
name komt de
er
te gemakkelijk
gemakkelijk toe
toe om
om tekstgetekstgeer te
deelten,
niet passen
passen
deelten, die
die in deze opzet niet
als
latere interpolaties
interpolaties te
te beschoubeschouals latere
wen
(cf blz.
blz. 96
96 en
en 97)
97)..
wen (cf
Runner
zich zonder
zonder voorbevoorbeRunner sluit
sluit zich
houd
bij hen,
hen, die
die als
als interpreten
interpreten
houd aan
aan bij
van
Aristoteles de
de genetische
genetische memev an Aristoteles
thode
toepassen, maar
maar het komt
komt mij
mij
thode toepassen,
voor dat de beoefenaars van deze methode
hun meesterschap
meesterschap vooral
vooral moemoethode hun
ten tonen door
door een strenge
strenge zelfbeperzelfbeperking en een grote
grote reserve
reserve bij
bij het forformuleren
hun resultaten.
resultaten. De
De gegemuleren van
v an hun
netische
staat
netische methode
methodeisis stellig
stellig in
in staat
ons
verschaffen in de
de ontontons inzicht
inzicht te verschaffen
wikkeling
van
Aristoteles' grondgegrondgewikkeling v
an Aristoteles'
dachten,
toestand,
waarin
dachten, maar
maar de
de toest
an d, waarin
het
Corpus Aristotelicum
het Corpus
Aristotelicumtot
tot ons
ons is
gekomen
van
deze ontontan deze
gekomenlaat
laat niet
niet toe
toe v

wikkeling
wikkeling een
een al
al tetegedetailleerd
gedetailleerd
beeld
beeld te geven.
geven. Hetzelfde
Hetzelfde geldt
geldt voor
voor
de
de chronologie
chronologie van
van Aristoteles'
Aristoteles' werwerken,
ken, waarbij
waarbij wij
wij ons
ons in
in veruit
veruit de
de
meeste
meeste gevallen
gevallen tevreden
tevreden moeten
moeten
stellen
stellen met
met een
eenrelatieve
relatievechronologie,
chronologie,
welke
welke voor
voor de
de verdieping
verdieping van ons
ons ininan
zicht trouwens
trouwens belangrijker
belangrijker is
zicht
is ddan
een absolute datering. Intussen heeftenabsolutdrig.Ienhft
Runner
Runner de Aristoteles-literatuur
Aristoteles-literatuur ververrijkt met een
een werk,
werk, waarin
waarin de
debruikbruikbaarheid vvan
de genetische
genetische methode
methode
an de
baarheid
ook
ook voor
voor een
een studie
studie van
van de
de Physica
Physica
an getoond. Zowel
duidelijk wordt aaangetoond.
Zowel de
de
duidelijk
neo-promotus
als de
neo-promotus als
de Vrije
Vrije UniversiUniversiteit van
van Amsterdam
Amsterdam mag
mag met
met dit
dit
boek
boek oprecht
oprecht worden
worden gelukgewenst.
gelukgewenst.
Nuyens
Mr.
Mr. W.
W. F.
F. de
de GAAY
GAAY FORTMAN
FORTMAN en
en
D.
D. W.
W. ORMEL,
ORMEL, Samenwerking
Samenwerking
in de
deonderneming.
onderneming. Practische
Practische
toelichting
toelichting op
op de Wet
Wet op
op de
de OnOndernemingsraden.
dernemingsraden. -— T.
T. Wever,
Wever,
Franeker,
Franeker, 1951,
1951, 60
60 pp.
pp.

Sedert enkele decennia
decennia wordt
wordt meer
meer
en
en meer
meer ingezien
ingezien dat
dat het
het van
van groot
groot
belang is
is de
de arbeider
arbeider „persoonlijk"
"persoonlijk" te
te
interesseren
interesseren voor het
het bedrijf
bedrijf waarin
waarin
hij
is. Er
hij werkzaam
werkzaam is.
Er zijn
zijn echter
echter
slechts weinig
weinig boekjes
boekjes en
enbrochure's
brochure's
die
die zich
zich op
op een
een eenvoudige
eenvoudige en
en voor
voor
hem begrijpelijke
wijze tot de
hem
begrijpelijke wijze
de arbeiarbeider richten.
der
richten. Tot deze
deze categorie te
te bebehoren, is voor
horen,
voor het
het onderhavige
onderhavige boekboekje reeds
reeds een
een verdienste.
verdienste. Bovendien
Bovendien is
is
an delde onderwerp
van groot
het beh
behandelde
onderwerp van
belang, omdat
belang,
omdat de
de ondernemingsraad
ondernemingsraad
een van de
de voornaamste
voornaamste middelen
middelen zal
zal
kunnen zijn
zijn om
om de
de geest van
kunnen
van samensamenwerking in
werking
in de
de bedrijven
bedrijven te
te versterversterken. Hoofdstuk
Hoofdstuk II geeft de
ken.
de historische
historische
ontwikkeling en onderstreept
ontwikkeling
onderstreept het bebelang v
an de
lang
van
de wil
wiltot
totsamenwerking.
samenwerking.
Hoofdstuk II bevat
Hoofdstuk
bevat een
eenbegrijpelijke
begrijpelijke
verklaring en
en „vertaling"
van de
verklaring
"vertaling" van
de
Wet op
an
Wet
op de
deOndernemingsraden
Ondernemingsraden v
van
4 Mei 1950. Tenslotte werd in Hoofd- 4Mei1950.TnslotwrdHfIII volledigheidshalve
volledigheidshalve de
de tekst
stuk m
v an de
van
de wet
wetopgenomen.
opgenomen. Moge
Moge dit
dit
boekje zijn
zijn weg naar en
boekje
en in
in de
de bedrijbedrijven
vinden.
ven vinden.
A. M. Kuylaars
A.
Kuylaars
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Ethiek van her Huwelijk
***
Maandag 29 October 1.1. ontving Z. H. de Paus de vroedO Pvrouwen
en verloskundigen van Italië op een bijzondere audiëntie.
Gezeten op zijn troon hield hij een uiterst belangrijke toespraak over
het apostolaat dat zij kunnen uitoefenen in het vervullen van hun verantwoordelijke taak. Doch hij reikte veel verder met zijn woorden en
besprak met meesterlijke kundigheid en nauwkeurigheid enkele morele
problemen van het christelijk humelij ksleven. Heel deze toespraak is
daardoor geworden een belangrijk pauselijk document. Zij ligt in de
lijn van de beroemde encycliek van zijn voorganger Pius XI, „Casti
connubii", die twintig jaren geleden zulk een machtige indruk heeft
gemaakt op de christelijke wereld.
Een groot deel van de pers heeft dadelijk, met een verbijsterend
onbegrip voor de probleemstelling, en zonder rekening te houden met
de woordelijke inhoud van de rede, de wereld gealarmeerd, en onnodig heel wat stof opgejaagd. Onze lezers verdienen een juistere
berichtgeving. Zij zullen daarom goed doen met ons aandachtig de
eigenlijke inhoud van deze toespraak te beschouwen, om de wijsheid
van het pauselijk woord te begrijpen en te waarderen. Z. H. heeft
trouwens persoonlijk gereageerd op het onbegrip van de pers, en enige
van de verkeerd voorgestelde passages opnieuw belicht in zijn toespraak van 26 November tot het „Fronte della Famiglia", en de Federatie van. Bonden van grote gezinnen.
***

In de menselijke procreatie staat men voor een bewonderenswaardige samenwerking tussen de ouders, de natuur en God. In dit verband gaat het dus niet slechts over blinde biologische processen doch
over wetten wier uitvoering en effecten zijn toevertrouwd aan de
vrijwillige medewerking van de mens.
De orde van de procreatie werd door God in de natuur bepaald
en is gericht op het doel dat door Hem werd vastgesteld. De mens
brengt weliswaar door zijn procreatieve handeling de wetten van het
leven in beweging en heeft dan ook de plicht het verdere verloop
daarvan te eerbiedigen.
In het licht van deze grondwaarheid wijst Z. H. de vroedvrouwen op
de verantwoordelijkheid van haar taak en op de vruchtbaarheid van
haar apostolaat. Zij zullen dit eerst en vooral uitoefenen door een per25
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soonlijk ernstig beroepsleven, dat gezag geeft aan hun woord en het
vertrouwen garandeert dat de mensen in haar stellen.
Zij zullen ten tweede haar apostolaat vervullen door de ijver waarmee
zij de waarde en de onschendbaarheid van het menselijk leven hooghouden. Wie zou dat beter en op meer menselijk aangevoelde wijze
kunnen doen dan zij?
De dingen zijn geschapen voor de mens, maar de mens is zelf geschapen voor God. Voor niemand anders. „Het kind echter, ook het
ongeboren kind, is mens, in dezelfde graad en op grond van dezelfde
titel als de moeder. Bovendien ontleent elk menselijk wezen, ook het
kind in de moederschoot, het recht op het leven direct aan God, niet
aan de ouders, noch aan enige gemeenschap of menselijke autoriteit.
Derhalve bestaat er geen enkele mens, geen enkel menselijk gezag,
geen enkele wetenschap, geen enkele medische, eugenetische, sociale,
economische of morele indicatie, welke een geldige juridische titel zou
kunnen aanwijzen of geven voor een directe, bewuste beschikking
over een onschuldig menselijk leven; een beschikking gericht op zijn
vernietiging, hetzij als doel, hetzij als middel voor een ander doel,
dat op zichzelf misschien geenszins ongeoorloofd is. Zo is b.v. de
redding van het leven van de moeder een zeer edel doel; doch het directe doden van het kind, als middel voor dit doel, is niet geoorloofd".
Hoe helder zijn deze woorden vergeleken bij de emotionele boulevardliteratuur welke men de laatste weken in de kranten kon lezen
over dit kiese onderwerp 1 ) . In dit verband herinnert Z. H. trouwens
aan het decreet van het heilig Officie van 2/12/1940 (A.A.S. vol 32,
1940, p. 553) , dat werd uitgevaardigd op een ogenblik toen men in
het Derde Rijk nogal lichtvaardig omsprong met het menselijk leven.
„Het leven van een onschuldige is onaantastbaar. Iedere directe aanslag daartegen is een schending van een der meest fundamentele
wetten zonder welke een veilige menselijke samenleving onmogelijk is
Onthoudt dit wel, zegt de Paus: Gods wet gaat boven alles.
De vroedvrouwen hebben de plicht, de kennis, de waardering, de
eerbied voor het menselijk leven aan anderen in te prenten, dit leven te
verdedigen tegen aanvallen en het zwakke leven te beschermen.
In diep gevoelde bewoordingen vraagt Z. H. haar dan, het verlangen
naar het kind, de vreugde om het kind, het liefdevol ontvangen van
het kind in de harten van de ouders op te wekken. Dit is noodzakelijk geworden in een wereld die, tegen de geest van de heilige Schrift,
over het „juk" en de „last" van het kroost spreekt. Het moge dan zijn
1 ) Deze passage werd opnieuw belicht in de t oe spraak van 26 November. Onze
lezers zullen zich het artikel herinneren van P. van Kol in ons tijdschrift.
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Wat de directe sterilisatie betreft waardoor men onmiddellijk de
procreatieve kracht wil uitschakelen, hernieuwt Z. H. de duidelijke
veroordeling in Casti Connubii en in het decreet van 22/2/40.
Het oorspronkelijkste deel van heel deze toespraak is voorzeker
wel de beschouwing van Z. H. omtrent de periodieke onthouding. De
vroedvrouwen hebben de plicht zich van de wetenschappelijke gegevens hieromtrent zorgvuldig op de hoogte te stellen. Het is trouwens haar taak, en niet de taak van priesters, de echtgenoten voor
te lichten omtrent deze methoden, zonder nochtans aan propaganda te
doen. Deze voorlichting veronderstelt echter een scherpe kennis van
de zedelijke normen.
Het is ten eerste duidelijk dat echtgenoten de normale huwelijksdaad mogen stellen op onvruchtbare dagen. Indien ze echter het
huwelijksverkeer uitsluitend beperken tot de onvruchtbare dagen, dan
zijn twee hypothesen mogelijk. Ofwel hebben deze echtgenoten het
huwelijk aangegaan met de bedoeling het huwelijks-recht zelf te beperken tot de steriele dagen. In dit geval is het duidelijk dat een dergelijk huwelijk ongeldig is, aangezien het huwelijksrecht uiteraard permanent en ononderbroken moet zijn.
Ofwel geldt de beperking alleen het gebruik van het huwelijksrecht en niet het recht zelf. Dan blijft de geldigheid van het huwelijk
buiten kijf, en kan er alleen nog sprake zijn van de geoorloofdheid of
ongeoorloofdheid van een dergelijk huwelijksleven. Alles hangt hier
dan af van de motieven welke men heeft om de positieve plicht van
procreatie, welke inhaerent is aan het gebruik van de huwelijksrechten,
tijdelijk of permanent te veronachtzamen. Aan P.O. doen louter om
onanistische betrekkingen te vermijden is dus nog niet geoorloofd. De
huwelijksstaat waarin men treedt schenkt rechten, ja, doch legt ook
aan degenen die van dit recht gebruik maken een taak op. Men moet
hier aandachtig de redenering zelf van Z. H. volgen: „Het huwelijk
verplicht tot een levensstaat, die, zoals hij zekere rechten verleent, ook
de vervulling oplegt van een positief werk, ten overstaan van diezelfde
levensstaat. In zulk een geval mag men het algemeen princiep toepassen dat een positief werk mag weggelaten worden, indien er ernstige
motieven zijn, onafhankelijk van de goede wil van hen die ertoe verplicht zijn, welke aantonen dat deze prestatie inopportuun is, of welke
bewijzen dat de eiser in dit geval het menselijk geslacht — deze
procreatie billijkerwijze niet kan vorderen".
„Het huwelijkscontract, dat aan de gehuwden het recht geeft te voldoen aan de neiging van de natuur, plaatst hen in een levensstaat: de
huwelijksstaat. Welnu, de natuur en de Schepper leggen aan de echt-
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genoten, die ervan gebruik maken door de specifieke daad van hun
staat, de taak op te voorzien in de instandhouding van het menselijk
geslacht. Dit is de karakteristieke prestatie, die de eigen waarde uitmaakt van hun staat: het bonum prolis. Het individu en de gemeenschap, het volk en de staat, zelfs de Kerk hangen voor hun bestaan in
de door God ingestelde orde, af van het vruchtbare huwelijk. Derhalve
deze huwelijksstaat aanvaarden, voortdurend gebruik maken van het
daaraan eigen recht, alleen in deze staat geoorloofd, en van de andere
kant zich altijd en weloverwogen zonder ernstige reden onttrekken aan
zijn voornaamste plicht, zou een zondigen zijn tegen de zin zelf van het
echtelijk leven. Van deze positieve en verplichte prestatie kunnen, ook
wel voor lange tijd en zelfs voor de gehele duur van het huwelijk,
ernstige redenen ontheffen, zoals men deze niet zelden vindt in de
zogenaamde medische, eugenetische, economische en maatschappelijke
„indicaties". Daaruit volgt dat het zich houden aan de onvruchtbare
perioden geoorloofd kan zijn vanuit zedelijk standpunt; en in de bovengenoemde omstandigheden is het dat ook werkelijk. Doch als er, volgens een redelijk en rechtmatig oordeel, van dergelijke ernstige persoonlijke, of uit uitwendige omstandigheden voortvloeiende redenen
geen sprake is, dan kan de wil om gewoonlijk de vruchtbaarheid van
hun vereniging te vermijden, terwijl zij nochtans voortgaan met volledig
aan hun zinnelijkheid te voldoen, alleen voortkomen uit een valse waardering van het leven en uit motieven die vreemd zijn aan de juiste
ethische normen".
Nog nooit had een Paus zo'n duidelijke taal gesproken, en zo helder
het probleem voorgesteld. Waar er dus een ernstige reden gegeven
is om aan kinderbeperking te doen en die, alles samen beschouwd, —
ook met inachtneming van het geluk en de wederzijdse liefde van de
echtgenoten --• duidelijk is geïndiceerd, is 'het geoorloofd zijn toevlucht
te nemen tot de P.O.
Er zijn echter gevallen waar de P.O. geen oplossing kan brengen, en
waar nochtans zeer ernstige redenen bestaan om de procreatie te vermijden. Dan kan het gebeuren dat er geen andere houding gerechtvaardigd is dan de volledige onthouding van de echtgenoten. Het is
christelijke plicht onwrikbaar te blijven staan op de vaste grond van
het zedelijk leven. Als iemand dan zou voorwenden dat het onmogelijk
is in onthouding te leven, zal het antwoord moeten zijn dat God nooit
tot het onmogelijke verplicht. Waar Gods wet bijgevolg duidelijk is,
zal het onderhouden ervan ook niet onmogelijk zijn voor degenen die
niet alleen op eigen krachten vertrouwen, doch ook bidden en vragen
aan God om hun plicht te „kunnen" doen.
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Toegeeflijkheid op dit gebied is uit den boze. „Men doet de mannen
en de vrouwen van onze tijd onrecht aan wanneer men hen niet in staat
acht tot een volgehouden heldhaftigheid. In onze tijd wordt om allerlei
redenen
misschien onder de druk van de harde noodzakelijkheid,
de heldhaftigheid
of soms ook wel in dienst van de ongerechtigheid
beoefend in een graad en in een omvang, die men in vroegere tijden
voor onmogelijk zou hebben gehouden. Waarom zou dan deze heldhaftigheid, gesteld dat de omstandigheden haar werkelijk eisen, moeten
ophouden a an de grenzen gesteld door de hartstochten en de natuurlijke neigingen? Het is duidelijk: wie zich zelf niet wil beheersen zal
het nooit kunnen, en wie zich zelf meent te kunnen beheersen, alleen
vertrouwend op eigen krachten, zonder oprecht en met volharding
Gods hulp te vragen, zal ellendig teleurgesteld worden".
In een laatste deel van zijn toespraak wijst Z. H. nog op het bijzonder aspect van het apostolaat dat verloskundigen moeten uitoefenen: de verdediging van de juiste hiërarchie der waarden in het
huwelijk, en van de waardigheid van de menselijke persoon.
Volgens vele verhandelingen die in de laatste jaren over het huwelijk
zijn verschenen, zou de sexualiteit in dienst staan van de gehuwde
persoon. „De eigenlijke en diepere zin van de uitoefening van het
huwelijksrecht zou hierin moeten liggen dat de vereniging der lichamen de uitdrukking en actuering is van de persoonlijke en affectieve
vereniging". Wanneer er uit die vereniging nieuw leven ontstaat,
dan is dat een resultaat dat buiten of althans aan de periferie blijft
van de waarde der persoon. Deze voorstelling betekent echter een
ernstige omkeer van de waarden en van de doeleinden die door de
Schepper werden vastgesteld. „Wij staan hier voor de verspreiding
van een complex van ideeën en tendenzen, die lijnrecht tegengesteld
zijn aan de klaarheid, de diepzinnigheid en ernst van het christelijk
denken". De verloskundigen zullen hier dus weer een vruchtbaar
apostolaat kunnen uitoefenen door het rechtzetten der ideeën. „De
waarheid is echter dat het huwelijk, als natuurlijke instelling, krachtens de wil van de Schepper, niet als eerste en innerlijk doel heeft de
persoonlijke vervolmaking van de echtgenoten, doch de procreatie en
de opvoeding van het nieuwe leven. De andere doeleinden, voorzover
die ook door de natuur bedoeld zijn, bevinden zich niet op dezelfde
rang als het eerste, laat staan dat zij er boven zouden staan, doch ze
zijn er essentieel aan ondergeschikt. Dit geldt voor ieder huwelijk,
ook het onvruchtbare; zoals men van ieder oog kan zeggen dat het
bestemd en gevormd is om te zien, ook wanneer het in abnormale
gevallen wegens bijzondere inwendige of uitwendige omstandig-
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heden, nooit in staat zal zijn te brengen tot visuele waarneming".
Z. H. verwijst dan naar de verklaring van 10/3/44 over de hiërarchie der doeleinden van het huwelijk volgens de voorstelling in het
kerkelijk wetboek; en naar het decreet van 114/44 dat verbiedt de
mening aan te hangen dergenen die ontkennen dat het eerste doel van
het huwelijk de procreatie en de opvoeding van kinderen is, of die
beweren dat de secundaire doeleinden van het huwelijk onafhankelijk
van, en gelijkwaardig met het eerste zouden zijn. (A.A.S. vol 34,
1944 p. 103) .
De persoonlijke verrijking aan waarden door het huwelijk wordt
weliswaar niet genegeerd, doch het zou verkeerd zijn de beschouwing
daarvan los te maken van de primaire functie van het huwelijk „d.i.
dienstbaarheid aan het nieuwe leven. Niet slechts het gemeenschappelijke werk in het uiterlijke leven, maar heel de persoonlijke verrijking, de intellectuele en geestelijke verrijking, en zelfs datgene wat
het meest geestelijke en diepste is in de huwelijksliefde als zodanig,
is, door de wil van de natuur en van de Schepper in dienst gesteld van
het kroost. Krachtens zijn natuur betekent het volkomen huwelijksleven ook de absolute toewijding van de ouders aan het welzijn van
de kinderen, en de huwelijksliefde is, in haar kracht en in haar tederheid, zelf een voorwaarde opdat een meer oprechte zorg aan het kind
zal besteed worden, en zij is er de garantie van". (S. Th. III, q. 29
a. 2 in c.; Suppl. q. 49 a. 2 ad I.) .
Het is dus duidelijk dat het menselijk huwelijk heel wat meer is
dan een biologisch laboratorium. Daarom heeft de Paus ook in 1949
op het internationaal congres van de katholieke artsen de artificiële
inseminatie veroordeeld, waardoor de normale huwelijksdaad uitgesloten zou worden.
„De huwelijksdaad in haar natuurlijke structuur, is een persoonlijke handeling, een gelijktijdige en onmiddellijke samenwerking tussen
de echtgenoten, die, om de natuur zelf van hen die handelen en de
eigen-aard van de handeling, de uitdrukking is van een wederzijdse
overgave die volgens het woord van de Schrift, de eenwording „in
een vlees" bewerkt".
De secundaire waarden van het huwelijk hebben dus wezenlijk
haar belang naarmate zij dienstbaar zijn aan de specifieke taak der
echtgenoten: „scheppers en opvoeders van het nieuw leven" te zijn.
Vaderschap en moederschap, hoe verheven ook, zijn niet essentieel
voor de vervolmaking van de mens. Het betekent daarom nog geen
verminking voor een mens af te zien van de voortplanting. Ook hier
zijn er overdrijvingen geweest in sommige meningen.
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Tenslotte wil Z. H. het apostolaat der verloskundigen zien bloeien
door de verspreiding van juiste gedachten aangaande de menselijke
waardigheid in het huwelijksgebruik.
Volgens de wil van de Schepper ervaren de gehuwden daarin een
welbehagen, een geluk naar lichaam en geest. Het zoeken en genieten
daarvan is dus niet uit den boze. Niettemin is er ook hier een juiste
maat in acht te nemen. Het genot staat immers onder de wet van de
handeling ten niet andersom. Men vergeet dit tegenwoordig maar al
te licht. Men zou de sexualiteit willen scheiden van de voortplanting
en voor haar geen andere wet erkennen dan het instinct en de natuurlijke impuls. „Als de natuur alleen of in de eerste plaats een wederzijds zich wegschenken en een elkander bezitten van de echtgenoten in de vreugde en in het genot op het oog had gehad; als zij deze
daad slechts had bestemd tot het bereiken van een zo hoog mogelijke
persoonlijke gelukservaring, en niet om hen te stimuleren tot de dienst
van het leven, dan zou de Schepper een ander plan hebben aangenomen voor de vorming en de structuur van de menselijke daad. Nu
echter is deze geheel ondergeschikt en geordend volgens de enige
grote wet van de „voortplanting en de opvoeding van het kroost",
d.w.z. de vervulling van het primaire doel van het huwelijk als bron
en oorsprong van het leven".
Er is echter een vloed van zinnelijk hedonisme over onze wereld
gekomen die het geluk in het huwelijk in direct verband wil brengen
met het wederzijds genot in de echtelijke betrekkingen, en niet in de
fundamentele eerbied van de echtgenoten voor elkaar. Voor de zoveelste maal, sinds een jaar, spreekt Z. H. zich uit tegen de verspreiding van een verderfelijke voorlichtingsliteratuur die de intimiteiten
van het huwelijk op gewetenloze wijze op de markt gooit. Niet uit
Jansenisme maar uit eerbied voor het christelijk huwelijk en de persoonlijke waardigheid van de gehuwden dient hier sanerend te
worden opgetreden.
Iedereen zal moeten toegeven dat men bezwaarlijk in de korte
spanne tijds van een toespraak meer grondige en diepzinnige waarheden kon meedelen dan hier door Z. H. worden uiteengezet. Zijn
woorden zullen veel christenen doen nadenken, ook die christenen
voor wie de voortplanting een probleem is geworden dat knaagt aan
de wortel van hun huwelijksgeluk. Laten zij eerst alle verbittéring,
welke de last van het leven in hun ziel tracht te brengen, uitzuiveren,
om met helder oog en rechtzinnig hart de algehele waarheid te benaderen. Iedere zwakheid is niets vergeleken bij de afsluiting van het
hart voor de waarheid en voor Gods heldere Wet.
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uit de kroon der werkelijkheid, welke de naam van persoon draagt.
We komen daarbij te staan voor een der oergegevens van leven en
denken. Het mysterie van het eigen zelf dringt zich op aan iedere
mens. Het „ken uzelf" klinkt als een onontkoombare roep door de
eeuwen en geen enkele visie is in staat het volledig antwoord onder
woorden te brengen. De mens overtreft de mens ook in die zin, dat
hij zijn eigen structuur nooit totaal zal kunnen verwoorden. Op het
ogenblik zelf dat iemand zou menen alles gezegd te hebben, zou hij
verraad plegen aan de werkelijkheid, want het concrete bestaan blijft
aan de greep der wetenschap ontsnappen. Hiermee zetten we geenszins de deuren open voor relativisme en scepticisme, doch hoeden we
ons slechts voor een zg. arrivisme als grote bekoring voor het denken.
Het aangegeven bewustzijn van de ontoereikendheid der wetenschap
behoort tot de ware objectiviteit en de rijkdom van het menselijk
denken zelf; het wijst immers op de verborgen maar reële presentie van
de ganse werkelijkheid aan de bron van het zoekend verstand.
De wereld nu van de persoon brengt ons altijd weer voor paradoxen. Wanneer we haar benaderen vanuit de stoffelijke werkelijkheid, stoten we op haar autonomie. De persoon rijst boven de cosmos
uit als een wezen met eigen verantwoordelijkheid en onaantastbare
rechten. Als de stoffelijke wezens zichzelf poneren, betekent dat
tevens het begin van hun ondergang. Zo verliest het licht zichzelf in
de manifestatie van zijn rijkdom aan kleuren; zo leven de bloemen
zich dood, wanneer ze stralend voor ons opengaan. En al mag men
in de dieren de „schaduw" 2 ) begroeten van het menselijk existeren,
toch handhaven ook zij zich slechts door de levensfakkel door te
geven aan hun nageslacht; zelf gaan ze ten onder. Eerst de mens
poneert zichzelf in een absolute zin, als iemand, die bij zich thuis is,
en zich van uit de spontane innerlijkheid ontmoeten kan. Doch deze
vondst --- en zie hier de paradox betekent niet zozeer het einde
als wel het begin van een problematiek. Zodra we de ontdekte waarde
te simplistisch gaan opvatten, komen we op dwaalwegen terecht. De
liberale tijd, waarvan wij gaarne zeggen, dat ze achter ons ligt,
toont ons de practische consequenties van een visie op de mens, welke
hem het recht geeft een wereld op te bouwen, waarvan hijzelf het
middelpunt is. Alles draait om het centrum van de eenling, in een
altijd fellere struggle for life strijdt men om de beste plaatsen. Slechts
om zijn eigen belangen veilig te stellen, zal men besluiten tot een soort
van compromis met de anderen, daar het leven nu eenmaal eist, dat
cf. Prof. Dr F. J. J. Buytendijk, De schaduwen van het kennen, Tijdschrift voor
2
Philosophie, 1 (1939) 5-28.
)
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groepen een strijd voert om de hegemonie. Op internationaal terrein
betekent zulks, dat de ene staat de andere primair als rivaal beschouwt,
waarover men zijn macht dient te bevestigen. In die principiële rivaliteit der groepen blijven de machtsposities precair en de strijd leidt
geenszins tot de uitbloei der ware gemeenschap en de ontplooiing der
hoogste menselijke waarden. Zo'n totaal gesloten gemeenschap draagt
de kiem der ontbinding in haar eigen wezen, daar ze zichzelf niet
vindt, doch verliest in het absoluut poneren der machtssfeer als conditie voor zelfrealisering. Zoals de eenling in de sfeer van het hebben
slaaf wordt van eigen bezit, macht of ideeën en als persoon ten onder
gaat, zo teren ook de krachten der gemeenschap op, wanneer zij
staat in de ban van de Wille zur Macht en zich de wereldbeheersing
tot uitsluitend doel stelt.
In deze tijd van algehele ontreddering staat de mensheid voor twee
mogelijkheden: wanhoop of inkeer. Zal de mens door schade en
schande wijzer geworden gaan inzien, dat hij in zijn individualistisch
machtsstreven zijn ware bestemming uit het oog verloren heeft, dat hij
zich vergist heeft in de weg naar zelfverwerkelijking? Het échec van
zijn pogen wijst op de contradictie van een levenshouding, welke
exclusief in het teken der macht staat. We spreken hier van een inwendige tegenspraak, want krachtens welke logica en met welk recht
de mens voor zichzelf het prerogatief van subject opeist, terwijl hij dat
aan de ander onthoudt, ontgaat ons ten enenmale. Ook in de machtsstreving zelf ligt nog de affirmatie van de medemens als subject, zij
het dan, dat men in dat subject niet de medestander, maar de rivaal
ziet. Men wil hem verlagen tot ding, tot object, doch in de vrees en
in de strijd ligt geïmpliceerd, dat de ander daar geen vrede mee zal
nemen, zijn eigen rechten zal opeisen. Nooit zal de mens er in berusten
als object, als middel beschouwd te worden, hij zal zich poneren tegen
de ander. In en uit die spanning wordt dan het conflict geboren,
waarvan Sartre zegt, dat het de mens definieert. Sartre heeft de wereld van het „hebben" diep geanalyseerd, maar geen uitweg gevonden,
omdat hij de mogelijkheid van een authentieke subject-subject-relatie
ontkent. In zijn visie zoekt de mens zijn subjectiviteit te veroveren in
een pure autonomie, welke hij steeds bedreigd weet door de aanval
der anderen. Dat conflict houdt hij voor onoplosbaar en in de termen,
waarin hij zijn problemen stelt, is dat ook zo. Hij ontkent, dat een
subject een ware betrekking tot een ander subject kan hebben, zonder
dat een van beide verzakelijkt, tot object en ding gemaakt wordt.
En toch ligt de intersubjectiviteit in de wil zelf van de mens oØ
subject te zijn. Bestaan-in-de-wereld is altijd een samenzijn met ande
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ren, en wanneer Sartre als enige uitweg aanwijst de subjectiviteit te
beleven in de autonome willekeur der vrijheid, is daarin toch weer de
ander opgenomen, zij het dan als rivaal, als bedreiging. Maar als het
dan waar is, dat ik mezelf niet poneren kan tenzij samen met de
ander, als elk handelen uiteindelijk een samenwerking is, dan volgt,
dat de ander tot de bepaling van mijn eigen wezen behoort. Ontken ik
zijn subjectiviteit, dan zet ik tegelijk een streep door die van mijzelf.
Slechts als ik de ander aanvaard en affirmeer als medesubject, heb ik
het recht mezelf een authentieke subjectiviteit toe te kennen. Dit betekent, dat de mens zichzelf slechts vinden kan in het „wij", in de
intersubjectiviteit.
Hiermede hebben we de contradictie laten zien van een levenshouding, die de categorieën van macht en bezit verabsoluteert en
daarmee niet alleen de verhouding van de mens tot de cosmos, maar
ook tot de medemens bepaald wil zien. Het is ons hierbij geenszins te
doen om een denigratie van de stoffelijke waarden, integendeel we
willen hun zinvolheid handhaven door hen op te nemen in een hogere
synthese. Door de lagere waarden absoluut te maken, redt men ze niet,
doch destrueert men ze; wanneer men van de cosmos eist, dat zij de
mens tot volledige wezensvervulling zal brengen, komt onvermij de
lijk het ogenblik der desillusie: 's mensen veroveringen op de stoffelijke wereld gaan dan een bedreiging voor hem vormen. Hij meende
de aarde te bezitten, doch komt tot de ontdekking, dat hijzelf bezeten
wordt door zijn macht en prestaties. Hij wilde zichzelf realiseren, maar
is gevangen geraakt in het net, dat hij zich spande. Zo hij geen geestelijke ommekeer wil doormaken, is zijn voortgezet machtsstreven in
het vervolg een wanhopig zich vastgrijpen aan een plank op de eindeloze zee, waarvan hij weet, dat ze te weinig drijfvermogen bezit. En
die krampachtige, uitzichtloze houding zal men toch bezwaarlijk de
redding der stoffelijke waarden kunnen noemen.
Opgang naar de gemeenschap
Waarin de geestelijke ommekeer bestaat, waarover we hierboven
spraken en die de mens in staat moet stellen én de cosmos én zichzelf
trouw te blijven, willen we thans gaan onderzoeken. Onze vorige paragraaf bracht ons tot de conclusie, dat de mens zijn persoonlijkheid
niet anders poneren kan dan als een samenzijn met anderen, dat de
situatie, waarin hij leeft, een „wil en geen gesloten „ik situatie is.
Doch wat houdt het in, dat de mens zichzelf stelt als een subject naast
andere subjecten,^
wijst
dat zijn existentie wi
st naar de ^ntersub
ectiviteit?
intersubjectiviteit?
Vooreerst, dat hij de andere personen nooit als object mag beschou-
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wen, zoals dat bv. bij de medische proefnemingen op levende mensen
in Duitse kampen het geval was tijdens de oorlogsjaren. En positief.
dat zijn wezen essentieel sociaal en zijn activiteit steeds samenwerking
is. De ontologische solidariteit der personen manifesteert zich in
het handelen. Zo is de arbeidende mens wezenlijk samen-werker. Dat
blijkt uit de wederzijdse afhankelijkheid in het arbeidsmilieu zelf
( men denke hier aan het concrete bedrijf met zijn complexe structuur) ,
alsook uit de dienst, welke hij verricht voor de gemeenschap, die hem
ook van haar kant diensten bewijst. De activiteit t.o.v. de stof is zo, in
haar geheel gezien, de grootse poging der mensheid zichzelf op te
bouwen tot volwaardige : gemeenschap. De samenwerking is gebaseerd op een verdeling der verschillende functies volgens de beroepswereld. In de cosmos levend en werkend, bouwen de mensen hun solidariteit op, daar zij aldus in onderlinge verbondenheid hun intersubjectiviteit tot ontplooiing brengen. De wereld der objecten is dienstbaar aan die der personen, welke laatste zich steeds opnieuw moet
incarneren in de objectieve sfeer, niet om daarin zichzelf te verliezen,
maar om zodoende zichzelf steeds verder te verwezenlijken. Dit
dubbele rhythme van opstijgen uit en zich weer incarneren in de objectieve wereld om aldus tot een steeds vollediger gemeenschap uit
te groeien, geldt zowel voor de geschiedenis der mensheid in haar
geheel als voor iedere historische groepering in het bijzonder. De
zijn sverbondenheid der personen moet zich dynamisch realiseren in
de verovering van zichzelf op de wereld der objecten. Zo vormt de
mensheid in de technische wereld de potentiële bruikbaarheid der
stof om tot actuele bruikbaarheid (machine, electriciteit) ; zoekt zij
in de wereld der wetenschappen naar haar eigen geestelijke gelaat.
Op alle gebieden is er samenwerking en coordinatie in wederzijdse
afhankelijkheid. Het is duidelijk, dat de sfeer der intersubjectiviteit
op elk incarnatie-niveau eigen nuances en eigen grondtrekken heeft.
De verhouding subject-subject is in de beroepswereld anders dan in
de sport en ook weer anders dan in het gezinsmilieu. Niet iedere mens
is in dezelfde mate subject voor mij en mijn subjectiviteit is op velerlei
wijzen op die van mijn medemensen betrokken. Tot de een heb ik een
zakelijke verhouding, tot de ander een relatie van verwantschap enz.
De dialectiek der intersubjectiviteit is dus van een complexe structuur
en in de opgang naar de volgroeide gemeenschap zijn vele niveau's en
tussenstadia. Het gevaar bestaat, dat men onderweg blijft steken en
een tussenhalte voor eindpunt houdt. Dan sluit men de mens op in een
te enge kring en dwingt men hem in te nauwe kaders zijn volledige
subjectiviteit te ontplooien. Een voorbeeld hiervan is het commu-
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nisme, dat met zijn heilsstaat van de aarde een paradijs wil maken en
het leven in de wereld niet ziet als een pelgrimage naar een hogere
werkelijkheid. Het marxisme meent de dialectiek der geschiedenis
binnen de historische kaders te kunnen voltrekken, doch doet daardoor te kort aan de dynamiek van de persoon. In het gesloten „Dies-seits" zal de mens zijn hoogste aspiraties niet vermogen te verwezenlijken. Hij wil de ander ontmoeten als een „gij" in absolute zin, d.i.
als iemand die zich geenszins aan de incarnatie in het stoffelijke onttrekt, maar door die incarnatie heen met hem samen streeft naar een
de historie transcenderende werkelijkheid.
We staan dus in genen dele een eenzijdig spiritualisme voor en
geven volmondig toe, dat de trouw aan de mens de trouw aan de
wereld impliceert. Wie dat tweede vergeet, devitaliseert de persoon
en maakt van hem een soort van engelachtig wezen (overigens een
caricatuur van de echte hemelse geesten) . Wij staan een hiërarchie van waarden voor en willen beweren, dat de lagere gericht
moeten worden op de hogere, niet om daarvoor te verdwijnen, maar
om zo tot hun eigen zinsvervulling te geraken. Die dynamische spanning in de stoffelijke waarden is niet in de cosmos zelf, abstract bezien,
gelegen. Ze resulteert uit de verhouding van de mens tot de wereld.
Het is een verkeerd rationalistisch a-priori te menen, dat de wereld
een autonoom geheel is, dat dan bovendien nog zou dienen om de
mens bij wijze van spreken voet aan wal te geven. De cosmos is in
haar wezen niets anders dan de concrete situatie van de mens, voorzover die als stoffelijk aan zichzelf ontsnapt en eerst door een geleidelijke verovering zichzelf vermag te realiseren als persoon en gemeenschapswezen, als iemand, die door en in de presentie aan de wereld
zichzelf ontdekt als samen met anderen op weg naar het absolute.
Aldus zijn de stoffelijke waarden de middelen, welke de mensheid
zich schept als evenzovele tussenhaltes in haar opgang naar de volmaakt verwerkelijkte intersubjectiviteit. Daar eerst zullen alle aspiraties en mogelijkheden der personen ten volle verwezenlijkt worden en
in de beleving van de hoogste waarde bereiken ook de lagere hun uiteindelijke zin. Men kan dit vergelijken met de kunstenaar, die op het
hoogtepunt van zijn artistieke loopbaan de techniek van de kunst niet
achter zich laat, maar juist helemaal techniek doet zijn in de speelse
aanwending ervan bij zijn kunstvertolking. Maar wat beschouwen
we dan als de waarde, die de bekroning van alle andere moet vormen
en de stuwende kracht der mensheid in haar opgang naar de gemeenschap? In welke realiteit vindt de dialectiek der intersubjectiviteit haar
eindpunt? Waarop is het streven der mensheid uiteindelijk gericht?
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Pelgrim naar de liefde
In dit laatste gedeelte van ons artikel zullen we trachten een antwoord te vinden op de vragen, die we zoeven stelden. Het gaat er
dus om in welke levenssfeer de mens zijn subjectiviteit ten volle
beleeft en niet volgens een bepaald aspect van zijn bestaan, zoals dat
bv. het geval is in zijn functie als conducteur of zakenman. Die aspecten omvatten zijn leven niet totaal en worden zelf door een hogere
waarde gedragen. Eerst wanneer hij de orde der middelen overstijgt,
kan hij zijn persoonlijkheid volledig vinden en openbaren. Die overstijging nu vindt plaats in de rechtstreekse verhouding tot een ander
subject als zodanig, in een volop persoonlijke relatie, in de ontmoeting
met de andere mens. Deze actieve verhouding tussen de personen,
waarin zich volledig de virtualiteit van hun subjectzijn openbaart,
draagt de naam van liefde. Die definiëren we dan als de activiteit,
waarin men zich aan de ander engageert als ander, met zijn persoon
in contact treedt juist als persoon, als een „gij".
Bovenstaande bepaling klinkt wellicht weinig romantisch, doch daar
is de werkelijkheid der ware liefde ook te verheven voor. Men moet
niet te vlug menen de liefde te bezitten, trouw te zijn aan de authentieke originaliteit van de ander. Ons leven zal veeleer bestaan in een
steeds opweg zijn naar de liefde, in een voortdurend overwinnen van
onszelf om tot de ware trouw te geraken. Altijd opnieuw duikt de
bekoring op om de medemens dienstbaar te maken aan het eigen ik,
hem als object en ding te beschouwen. Men vergist zich zo men aan
het hartstochtelijk egoisme de naam van liefde geeft; en ook als men
het voor liefde houdt, wanneer men in hooghartige condescendentie de
medemens helpt: in dit laatste geval is hij nog een object waaraan
ik mijn eigen zg. vrijgevigheid demonstreer. Pas iemand die het in
alle oprechtheid als een voorrecht beschouwt met de ander in contact
te mogen treden, staat in de richting der liefde. Liefde eist een grote
belangeloosheid, een eerlijke overgave, doch de mens zal steeds weer
bang zijn daarbij zichzelf te verliezen, omdat het zo moeilijk is zich
uit de autonome sfeer van „hebben" en „bezit" op te heffen. Ons
denkbeeld van de ware persoonlijkheid wordt zo gemakkelijk vertroebeld door allerlei bijgedachten. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in het
feit, dat de menselijke persoonlijkheid een groeiende werkelijkheid
is. Het kind gaat nog geheel op in zijn omgeving, beleeft zich nog
slechts in functie van de andere mensen zonder zelfstandig stelling te
nemen tegenover het leven. In de puberteitsjaren gaat het zichzelf

ontdekken als een apart en hoogst interessant geval. Deze vondst
.

26

402 DE PELGRIM NAAR DE LIEFDE IN DE TWINTIGSTE EEUW

biologeert de jonge mens zozeer, dat hij de anderen als aanranders
van zijn diepste „ik" gaat beschouwen; hij distancieert zich van de
ander, omdat hij onafhankelijk wil zijn. De pubescent heeft recht op
die eenzijdigheid, inhaerent als zij is aan zijn gezonde groei. Naarmate
hij volwassen gaat worden, verschijnen er nieuwe horizonten voor de
blik van zijn geest. Als de wereld van beroepskeuze en levensliefde
zich voor hem ontsluit en hij de grote sprong in de gemeenschap
moet wagen, wordt het hem duidelijk (zijn jeugdvriendschappen hielpen hem trouwens al op weg: men moet de geschetste tegenstelling
niet te absoluut zien) , dat zijn ware zelfstandigheid niet bestaat in
het vasthouden aan een isolement, doch in de vrije intrede in de wereid der anderen. Zijn eigen ontplooiing en wezensvervulling zijn gelegen in de overgave aan de medemens, omdat hij zijn diepste „ik"
eerst in het „wij" kan ontmoeten. Zijn leven is samenleven, omdat zijn
bestaan een existeren-met-anderen is. Aan de bron van zijn persoonzijn ontmoet hij de ander. Die zijnssituatie, die „existence" heeft hij
niet in eigen hand, wel kan hij ze vrij aanvaarden of verraden; in dit
laatste geval sluit hij zich op in een isolement, doch de beleving der
eenzaamheid getuigt dan in hem nog immer van de (niet geaccepteerde) presentie der anderen. Het verraad aan de structuur van zijn
bestaan vernietigt die structuur dus niet, maar veroorzaakt een inwendige gespletenheid in de persoonlijkheid, die langs het ressenti
ment om zal slaan in haat.
De strijd om de trouw aan zijn eigen fundamentele situatie moet
de mens zijn gehele leven door blijven voeren. In het mensenhart blijft
steeds de mogelijkheid tot verraad sluimeren. Maar als zo de mens is,
mogen we hem dan de absolute eis van liefde en trouw stellen;
wanneer de trouw aan zichzelf de trouw aan de ander zou insluiten,
grijpt de mens dan niet boven zijn krachten uit in zijn streven naar
volmenselijkheid? Hoe kan ik er zeker van zijn, dat ik mijn verbintenis
zal nakomen, dat ik de ander trouw zal blijven door alles heen, dat
mijn liefde hem niet tot schade zal zijn, wanneer blijken zou, dat ik te
hoog gegrepen heb? En van de andere kant, het leven houdt ons de les
voor van zovele onbeantwoorde liefdes, die even-zovele teleurstellingen met zich brachten voor hem, die het waagde met de trouw en
de liefde. Is het daarom niet het veiligste zich te onttrekken aan het
grote risico, dat liefde en trouw in zich bergen? De intersubjectiviteit
zou dan een weliswaar schoon doch onbereikbaar ideaal zijn. Het
gaat hier om de zin van het leven zelf en daarom mogen we ons niet
met abstracties tevreden stellen. Inderdaad, zolang we ons beperken
tot louter menselijke categorieën, blijft het ideaal der gemeenschap
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scheppende liefde Gods, welke hem draagt. Zich openend voor het
„gij", doorbreekt de mens de autonome sfeer van het „hebben" en
geeft hij een transcendente zin aan zijn bestaan. Maar dan is de
mens geen „passion inutile" en is zijn leven niet tot mislukking gedoemd. Dan heeft Sartre ongelijk met zijn „l'enfer, c'est les autres"
en mogen we met G. Marcel zeggen: „le ciel, c'est l'autre". Men
moet deze laatste uitspraak niet in een sentimentele zin verstaan,
doch er de sterke stuwende betekenis aan hechten, die de schrijver er
in wil leggen. Zij mag ons niet de ogen doen sluiten voor de menselijke tekorten, want dan zou de liefde onecht, onvruchtbaar en bijgevolg tot ondergang gedoemd zijn; zij mag echter voor ons wel de vertolking zijn van de zekerheid, dat de wet van ons wezen niet als een
kwelling op ons drukt, maar als een bevrijdend élan ons aanzet om in
het grote drama van het leven mee te spelen. Ik mag het wagen met
de ander en zo met mezelf, al weet ik, dat er beproevingen voor me
liggen en dat de ontmoeting met de ander steeds beveiligd zal dienen
te worden tegen de aanvallen der klein-menselijkheid. Ik weet zelfs,
dat de volledige overgave en liefde hier op aarde niet te verwerkelijken zijn, daar de mens homo viator is; dat ons streven en gedeeltelijk slagen een prelude blijven op het eigenlijke muziekstuk, dat we
eens zullen kunnen spelen, als we de grote beproeving van de dood
hebben doorstaan. Wie waarlijk iemand liefheeft, zal ook diens dood
vermogen te dragen, daar zij de ander eerst ten volle zichzelf kan doen
zijn. „Aimer", zegt Marcel, van wie we ons gaarne afhankelijk bekennen wat betreft de hier neergeschreven gedachten, „aimer un
être, c'est dire: toi, tu ne mourras pas". Zo stijgt de authentieke intersubjectiviteit boven het egocentrisch bezitten uit tot de orde van de
„présence" en de participatie. Daarin hebben de personen actief deel
aan elkanders diepste werkelijkheid, niet door elkaar als object, als
ding te beschouwen, doch in het zich samen geroepen weten door het
absolute Gij. God schept hen als gemeenschap (als intersubstantiele
eenheid zouden we kunnen zeggen) en roept hen op om in dat goddelijk scheppingsplan een actieve rol te vervullen door niet anders dan
in wederzijdse overgave hun doel na te streven. De unieke oorspronkelijkheid van de persoonlijkheid is dus helemaal niet in tegenspraak
met de eisen der intersubjectiviteit: in de liefde komt juist de eenheid
tot stand tussen personen, die in de overgave zelf hun eigen originaliteit beleven. De eerbied, welke de basis voor iedere liefde vormt,
bestaat juist daarin, dat men de ander niet binnen zijn eigen kaders
wil dringen, doch geheel zichzelf wil laten zijn. Daarom opent een
echte liefde de mens in zo grote mate voor de werkelijkheid, hetgeen
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Admiraal Lord Keyes
en

Z.M. Koning Leopold III
door

HUGO VAN DE PERRE

Z ES

jaar geleden overleed op 2de Kerstdag Admiraal Roger Keyes,
Baron van Zeebrugge en Dover. Hij was in zijn 73ste jaar. Op zijn
nadrukkelijk verzoek werd zijn stoffelijk overschot bijgezet op de militaire begraafplaats van Dover, waar zoveel van zijn strijdmakkers begraven liggen. Strijdmakkers die in die onvergetelijke nacht van 22 op
23 April 1918, onder zijn leiding, de „raid tegen het Duitse duikbotennest Zeebrugge" hebben uitgevoerd.
Aan Roger Keyes heeft Generaal Cecil Aspinall-Oglander — een
persoonlijke vriend van de Admiraal — een kloeke biografie gewijd 1 ) .
Ze telt bijna 500 bladzijden. Ongeveer één vijfde ervan is voor België
van onmiddellijk belang: Zowel in verband met de oorlog 1914-18, als
met de tweede Wereldoorlog, en de rol daarin gespeeld door Z. M.
Leopold III en het Belgische leger.
Maar het is niet de eerste wereldoorlog die ons hier interesseert, doch
wel de tweede.
Om de houding te begrijpen door Lord Keyes bij die gelegenheid
aangenomen, moeten we even de gebeurtenissen nagaan. De banden
van vriendschap tussen het Belgische vorstenhuis en de Britse Admiraal werden door de raid op Zeebrugge gelegd. Weinige dagen nadien
nodigde Koning Albert de Admiraal uit om uit Dover naar De Panne
te komen „voor een bijzondere aangelegenheid". De Admiraal arriveerde op 9 Mei. Hij werd door de Belgische Vorst benoemd tot Groot
Officier in de Leopoldsorde.
Het was ook de Admiraal, die zijn vriend Winston Churchill in 1921
op een poloveld aan Koning Albert voorstelde. De Vorst feliciteerde
Churchill voor het optreden van de Britse vloot te Antwerpen in 1914
en vóór Gallipoli. „Beide acties werden door u ontworpen", zei Koning Albert, „en naar mijn mening zijn het twee strategische meesterstukken van de oorlog".
1 ) Generaal Cecil Aspinall-Oglander, Roger Keyes -- being the Biography of
Admiral of the Fleet Lord Keyes of Zeebrugge and Dover, „The Hogarth Press",
Londen, 1951, sh.
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Zijn vriendschap voor het Belgische vorstenhuis is Admiraal Keyes
tot zijn laatste levensadem trouw gebleven. Wat meer is, als geen
ander heeft hij, in de moeilijkste omstandigheden, de zaak van Koning
Leopold III en de eer van het Belgische leger tijdens de 18daagse veldtocht verdedigd. Hij werd daartoe niet alleen door vriendschap gedreven. Doch evenzeer, zo niet vooral, door het feit dat hij de onmiddellijke ooggetuige van de gebeurtenissen is geweest. En als Admiraal
Keyes een „waarheid" meende te hebben ontdekt, dan verdedigde hij
die met al de moed, durf en onstuimigheid, waarmee hij zoveel schone
bladzijden aan de geschiedenis van de Britse Navy heeft toegevoegd.
I. Keyes, de ooggetuige
In 1937 zo zegt de biograaf, verklaarde België zich bij monde van haar
regering neutraal. Deze verklaring werd aanstonds door Groot-Brittannië en Frankrijk goedgekeurd. Anthony Eden was toen, evenals
thans, Brits Minister van Buitenlandse Zaken.
Zes maanden nadien beloofde Duitsland plechtig de Belgische neutraliteit te eerbiedigen.
Op 3 September 1939 brak in het westen de oorlog uit. De algemene mobilisatie werd in België op 1 October afgekondigd. „De Geallieerden wensten stafbespreking met de Belgische Generale Staf".
Maar, zegt Generaal Aspinall-Oglander, „er waren in Brussel talrijke
invloedrijke personen die, zonder in hun sympathieën uitgesproken
pro-Duits te zijn, overtuigd waren dat de Duitsers de oorlog zouden
winnen" en „de Belgische regering vreesde de risico's" die dergelijke
besprekingen zouden kunnen inhouden.
Koning Leopold zou nochtans daarmee geen genoegen hebben genomen. Hij wilde weten wat de Britse yen Franse legers bij machte
waren te doen, in geval van een Duitse overval op België. Op 2 October, „na 't vallen van de avond, arriveerde ten huize van Keyes, te
Chelsea (Londen), een onverwachte bezoeker die een afgezant van de
Koning bleek te zijn. Hij vertelde de Admiraal wat de Vorst wenste te
vernemen. Weinige dagen nadien verzocht de Belgische Ambassadeur
te Londen Keyes om een onderhoud. Hij verklaarde dat Koning Leopold ten zeerste wenste dat Keyes hem te Brussel zou bezoeken".
Met officiële goedkeuring reisde Admiraal Keyes op 17 October
naar Brussel. Daags daarna had hij een onderhoud met Z.M. tijdens
hetwelk van beide zijden talrijke bijzonderheden werden meegedeeld.
Andere „officieuze" besprekingen volgden, met wat de biograaf noemt
„uitgesproken voordelen voor beide partijen

—
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porten over de toestand daarginds waren vaag en er werd weinig nota
van genomen" .... Trouwens, „de verbindingen tussen de drie geallieerde legers waren slecht, en ze bleven dat voor de duur van de
ganse veldtocht".
14 Mei: In de morgen van 14 Mei wisten Leopold en Keyes nog niets
van de ongunstige wending in de Maasvallei. De Vorst was er van
overtuigd dat de linie van de Dijk 2 ) kon worden gehouden. „In die
omstandigheden, was hij woedend te vernemen dat zijn eigen ministers
en, op hun aansporen, de Britse en Franse Ambassadeurs op 't punt
stonden de hoofdstad te verlaten. Hij drong er op aan dat vier van zijn
ministers zouden blijven en vroeg Keyes naar Brussel te gaan om er de
Britse Ambassadeur, Sir Lancelot Oliphant, te smeken niet weg te
gaan".

Door tussenkomst van Keyes werd het vertrek afgelast.
Diezelfde dag „had het Duitse succes te Sedan, met één stoot, de val
van Frankrijk bezegeld, het bestaan van het Britse Expeditie-leger in
gevaar gebracht, en het lot van België bepaald".
15 Mei: In de vroege morgen van 15 Mei telefoneerde Reynaud aan
Churchill „dat de slag verloren was en Frankrijk reeds verslagen".
Diezelfde morgen vernam Keyes „dat de Britse Ambassadeur op
verzoek van de regering, opnieuw voorbereidselen had getroffen om
Brussel te verlaten". „ .... Toen Koning Leopold dit vernam protesteerde hij opnieuw bij zijn ministers, en hij beval hun niet langer bij de
geallieerde diplomaten op hun vertrek aan te dringen. Tevens beklemtoonde hij het feit dat de vlucht van de regering ten de verdwijning van
de Britse en Franse Ambassadeurs een nadelige weerslag zou hebben
op het moreel van de bevolking".
16 Mei: De Duitse colonnes, die geen weerstand ontmoetten, naderden
St. Quentin en Cambrai. „Voor het Brits Expeditieleger (B.E.F.) was
het van essentieel belang geworden zich aan te sluiten bij de achteruittrekkende beweging op zijn rechterflank en de linie van de Dijle op te
geven. En het Belgische leger zag zich genoodzaakt dat ook te doen,
ofschoon de Dijle-linie België's voornaamste defensielinie was" en
nog steeds niet op ernstige wijze was aangevallen.
17-18 Mei: De meerderheid van de Belgische ministers zijn op weg
naar Le Havre. „Maar op 's Konings nadrukkelijk bevel moesten de
Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en twee andere
ministers voor 't ogenblik in Brugge blijven".
2 ) De Dijle-lijn was een versterkte linie van Antwerpen, over Lier en Leuven naar
Namen. Zij steunde op de militair versterkte Dijle en voor de rest op een ononderbroken ijzeren anti-tankmuur.
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geen orders had gegeven sinds zijn aanstelling tot opperbevelhebber op
de 12e, en dat hij klaarblijkelijk geen plannen had".
Daarna had in Ieperen plaats wat Koning Leopold noemde „het
verward gepraat van vier urnen" tussen Weygand en de Britse, Franse
en Belgische bevelhebbers.
Dezelfde avond had Lord Gort te Ieperen een onderhoud met Koning
Leopold en Generaal Billotte. Er werd de Belgen gevraagd van de
Schelde terug te trekken naar de Leie en daarna als dat nodig mocht
zijn — naar de Ijzer. De Koning aanvaardde het voorstel. Na de conferentie zei Gort aan Keyes: „Ik hoop dat de Belgen niet denken dat
we ,awful dirty dogs' (schrikkelijk gemene honden) zijn!"
Diezelfde dag werd Generaal Billotte, opperbevelhebber van de
Ie legergroep van het Franse leger bij een auto-ongeval gedood.
22-24 Mei: Nu volgde de weinig hartverheffende geschiedenis van het
beruchte Plan-Weygand dat niets opleverde, of juister dat een doodgeboren kind bleek te zijn. Wij kunnen het hier in ons betoog verder
buiten beschouwing laten, op een paar verwijzingen in 't voorbijgaan
na.
25 Mei: Koning Leopold kwam 's ochtends vroeg, zo zegt de biograaf,
in Keyes' kamer te Wijnendaal. Hij „vertelde hem dat zijn ministers
het grootste deel van de nacht hadden getracht hem over te halen om
het leger in de steek te laten en met hen naar Le Havre te gaan. Hij
had hun gezegd dat zij thans vrij waren te vertrekken, indien zij dat
wensten, maar dat hijzelf zijn leger niet zou verlaten, zeker niet op het
ogenblik nu het aan 't vechten was om de linker flank van het B.E.F.
te beschermen. De Duitsers hadden de Belgische stellingen met vlugschriften overstelpt, aandringend op overgave en bewerend dat de
Vorst op het punt stond hen te verlaten. Hij wist dat het B.E.F. in
gevaar zou verkeren, indien hij ging".
Dezelfde dag overhandigde de Vorst aan Sir John Dill, opvolger van
Generaal Ironside als C.I.G.S., een persoonlijke brief voor de Britse
Koning. Daarin zette hij zijn redenen uiteen waarom hij in geval van
capitulatie bij zijn leger zou blijven.
's Avonds dineerde Lord Keyes met Koningin Elisabeth en Koning
Leopold. Daarna bespraken zij de toestand. „Koning Leopold was er
van overtuigd, dat het Franse leger binnen twee of drie weken zou
ineenstorten, dat binnenlandse onrust in Frankrijk zou uitbreken en
dat de Franse regering een afzonderlijke vrede zou sluiten. Hij beschouwde het als een tragedie dat de Britse regering niet had ingezien
dat elke dag uitstel de evacuatie van het B.E.F. hoogstens maar bemoeilijkte. Sinds lang was het hem duidelijk dat er geen hoop bestond
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Even vóór 17 uur vroeg de Vorst om een wapenstilstand. De telefonische verbindingen tussen Brugge en het Britse hoofdkwartier
waren sinds dagen nagenoeg onbruikbaar. „Maar zo gauw Koning
Leopold aan Keyes had gezegd dat het leger was bezweken en dat hij
om een wapenstilstand vroeg, werd dit ernstige nieuws per draadloze
herhaald voor Gort en 't Ministerie van Oorlog, en nadien per telefoon vanuit De Panne aan Churchill meegedeeld. Verder werd uit De
Panne aan 't Britse Ministerie gevraagd uit Londen de aanstaande
overgave van het Belgische leger opnieuw aan het Britse hoofdkwartier mee te delen. „Iet was evenwel pas om 130 uur van de volgende morgen dat de boodschap van het Ministerie van Oorlog" op
het hoofdkwartier aankwam, en Gort was op dat ogenblik in Duinkerken.
's Avonds, kort na 21 uur, had Keyes nogmaals een onderhoud met
Koning Leopold. Keyes toonde hem een tweede telegram van Churchill, maar de Koning herhaalde dat het zijn plicht was bij zijn leger en
zijn volk te blijven. Toen vroeg Keyes hem of hij een afzonderlijke
vrede zou sluiten. „De Koning antwoordde dat er geen sprake van
was dat hij zoiets zou doen".
„Al wat de Vorst hoopte te bereiken was, zijn volk door zijn tegenwoordigheid te helpen, voornamelijk met betrekking tot de ongemakken van een bezetting, en de bedreiging van gedwongen arbeid. Als
vluchteling kon hij zijn volk niet helpen. Het was hem duidelijk, zei
hij, dat hij zou aangevallen en gebrandmerkt worden, en beschuldigd
van allerlei onwaardige beweegredenen. Maar dat stoorde hem niet.
Zijn geweten was klaar: Hij wist dat hij zijn best deed voor het Belgische volk".
Even na 22 uur nam Keyes afscheid van de Vorst ... .
III. Øt naspel

Toen Admiraal Keyes en zijn gezellen van de Britse Militaire Zending aan boord van een M.T.B. (een Snelboot) op weg waren naar
hun eigen land, „hadden zij allen slechts lof over het gedrag van de
Belgische Koning. Door zijn weigering, in de nacht van de 24e, in te
gaan op het verzoek van zijn ministers en zijn leger aan zijn lot over
te laten, had hij de niet te vermijden ineenstorting met drie volle dagen
verdaagd; en die verdaging was van zeer grote waarde voor het
B.E.F."
Op 28 Mei meldde Keyes zich onmiddellijk bij Winston Churchill
in Downing Street. Hij beschreef in 't kort zijn opgedane ervaringen
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„Al de tijd dat hij bij de Koning was ^-- en hij was elke dag bij hem
geweest had hij hem kalm en vastberaden gevonden, physiek moedig
en onbuigzaam besloten te doen wat hij dacht dat juist was, ondanks
de pogingen van zijn ministers om hem tot een andere zienswijze over
te halen. Hij had zich gedragen, zei hij en Keyes' eisen waren
steeds hoog gespannen ---- als een held en een waardige zoon van zijn
vader. Onder zijn leiderschap, en terwille van dat leiderschap, had
het Belgische leger manmoedig gevochten tot zijn defensielijn uiteindelijk op verschillende plaatsen was doorbroken onder de druk
van overmachtige aanvallen, en verdere weerstand nutteloos werd".
Wat betreft de schaamteloze radiotoespraak van Reynaud over de
capitulatie 3 ) , daarover zegt Generaal Aspinall-O glander --- en we
mogen aannemen dat zijn woord Keyes' gedachtengang weerspiegelt:
„Als er enig excuus kan worden gevonden voor de afgelegde verklaring, zou het kunnen zijn dat de Franse Premier een wanhopige poging deed om het Franse moreel te herstellen?" Of dat argument
als verzachtende omstandigheid kan worden ingeroepen, mag worden
betwijfeld. Vooral wanneer men bedenkt dat diezelfde Reynaud dertien dagen vroeger op 15 Mei — aan Winston Churchill had verklaard dat Frankrijk toen reeds was verslagen, en tegenover een
andere gezaghebbende Brit had uitgeroepen ,Wat kan ik doen, als
de twee militairen (Pétain en Weygand) défaitist zijn geworden?"
Men herinnert zich wellicht het eerste gemodereerde commentaar
van Winston Churchill in het Lagerhuis, op de Belgische capitulatie 4 ) .
Ook Admiraal Keyes, die Parlementslid was, drong op voorzichtigheid
aan. „Maar, zegt de biograaf, Keyes' pleidooien werden naar Parijs
3) Reynaud zei o.a.: „C'est cette armée beige qui vient brusquement de capituler
sans conditions, en rase campagne, sur 1'ordre de son Roi, sans prévenir ses camara .
des de combat francais et anglais, ouvrant la route de Dunkerque aux divisions
allemandes.
Il y a dix-huit jours, le même Roi qui, jusque là, avait affecté d'attacher la même
valeur à la parole de 1'Allemagne qu'à celle des Alliés, nous avait adressé un appel
4 secours. A cet appel, nous avons répondu suivant un plan arrêté depuis décembre
dernier par les Etats-Majors alliés. Or, voici qu'en pleine bataille le Roi Leopold III
de Belgique, sans prévenir le général Blanchard, sans un regard, sans un mot pour
les soldats francais et anglais qui, à son appel angoissé, étaient venus au secours de
sorg pays, le Roi Léopold III de Belgique a mis bas les armes.
C'est là un fait sans précédent dans l'histoire".
Hij ontzag zich zelfs niet Zijne Majesteit Koning Leopold III te noemen „le Roi
Mon":: „de trouweloze Koning".
4) Churchill zei: „Het ligt niet in mijn bedoeling de Kamer ertoe te bewegen (to
suggest), dat wij op dit ogenblik zouden pogen een oordeel uit te spreken over het
optieden van de Koning der Belgen in zijn functie van Opperbevelhebber van zijn
leger. Zijn leger heeft zeer dapper gestreden en heeft zware verliezen geleden en
berokkend".
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gesignaleerd en verwekten daar in gouvernementele kringen de grootste
bezorgdheid. Aan Londen werd het dringend verzoek gericht de zienswijze van Keyes niet in de Franstalige nieuwsbulletins van de BBC
weer te geven, omdat dat als een goedkeuring van de houding van
Koning Leopold zou kunnen worden beschouwd, en dus het defaitisme
in Frankrijk zou kunnen aanmoedigen".
Ook is bekend
Churchill geeft het onomwonden toe in zijn oorlogsmémoires — hoe de Franse regering druk uitoefende op de Britse
Premier opdat deze zijn verklaringen over de Belgische capitulatie méér
in overeenstemming zou brengen met Reynaud's radiotoespraak. Winston Churchill gaf daar, op 4 Juni, gevolg aan in het Britse Lagerhuis 5 ) . Maar „Keyes heeft altijd beweerd .... dat elke beschuldiging
in die aanklacht finaal onverantwoord is".
„Daarom was de verklaring van de Eerste Minister voor Keyes —
wiens vriendschap met Mr. Churchill ruim dertig jaar overspande
een reden tot diepe persoonlijke smart".
En de auteur citeert dan een brief door Lord Keyes aan een vooraanstaand Brit gericht. De brief luidt:
„Tingewick House
23-6-40
Privé en Vertrouwelijk

Zeer Geachte Heer,
U kunt volkomen tevreden zijn over Koning Leopold. Als het voor
de politici niet langer nodig zal zijn in zijn verband te liegen om het
moreel van de Fransen hoog te houden en een zondebok te hebben
voor hun eigen tekortkomingen, dan zal hij weer tot zijn recht komen.
De wereld zal dan vernemen dat hij de waardige zoon van zijn vader
is en dat geen enkel Brits of Frans soldaat heeft geleden door enige
fout van hemzelf of van zijn leger, dat hij heeft opgeofferd in zijn
poging om de Geallieerden van dienst te zijn".
In Juni 1945 verzocht Zijne Majesteit Lord Keyes hem in Salzburg te
komen bezoeken. Keyes was pas in April van dat jaar naar zijn land
teruggekeerd, na een lange rondreis die hem tot vóór Japan had gebracht. Toen de koninklijke uitnodiging hem bereikte, lag hij zwaar
ziek te bed. Maar in zijn antwoord aan de Vorst beklemtoonde de
Admiraal nogmaals al wat hij voordien had gezegd en geschreven.
5 ) Op 4 Juni zei Churchill: „Hij en zijn da pper leger, bijna een half millioen man
sterk, dekte onze linker flank en hield zodoende onze terugtochtsweg naar de zee
open. Plots, zonder voorafgaand beraad, met de minst mogelijke kennisgeving, zond
hij een gevolmachtigde naar de Duitse bevelhebber, gaf zijn leger over en stelde onze
ganse flank en terugtochtsweg bloot".
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14 dagen nadien schreef hij aan de Belgische Ambassadeur te
Londen een brief. Daarin lezen we o.m.: „Het maakt me woest te
bedenken dat hij nu, wegens de leugencampagne van vroeger, en de
politieke intrigues van de Socialisten en Communisten ^-- die ook een
bron van moeilijkheden voor zijn vader zijn geweest aan de algemene verachting wordt prijs gegeven in een poging om hem tot troonsafstand te dwingen".
In Juli van datzelfde jaar, toen het grote Koningsdebat in het Belgische Parlement plaats greep, schreef Admiraal Keyes aan een
vriend: „Indien de Koning vertrokken was, zelfs zó laat als de 25e,
zou dat rampspoedig zijn geweest voor het B.E.F..... Er zou geen
evacuatie van Duinkerken zijn geweest. Op de dag dat de ware toedracht kan worden verteld, zal Koning Leopold in de geschiedenis
even hoog staan aangeschreven als zijn vader ...."
En, zo gaat de biograaf verder, „Hij voegde er aan toe dat de
tegenwoordige aanvallen tegen de Vorst een onderdeel zijn van een
plan op lange termijn om de monarchie te discrediteren. De ministers,
zei hij, zijn er zich wel van bewust dat 's Konings weigering zijn leger
in de steek te laten, hem grotelijks tot zijn crediet strekt en dat enkele
hunner klaarblijkelijk probeerden dat crediet neer te halen met alle
middelen te hunner beschikking".
Tenslotte beschuldigde hij er in een brief aan de „Times" de Heer
Spaak en collega's van, tussen 14 Mei en 24 Mei, voortdurende pogingen te hebben gewaagd om „Koning Leopold over te halen zijn
leger te verlaten .... Had hij niet geweigerd met de Heer Spaak
en collega's te vluchten, dan zouden vele duizenden Britse soldaten die
te. Duinkerken ontsnapten, ongetwijfeld gedood of gevangen zijn".
Lord Keyes overleed op 26 December 1945. Met hem verloor het
Belgische vorstenhuis een eerlijk en strijdvaardig vriend. De evolutie
die de Britse houding ten opzichte van Koning Leopold en het Bel-gische leger in de 18 daagse veldtocht thans kenmerkt, is in aanzienlijke mite, zijn werk. Die evolutie is duidelijk merkbaar, wanneer wij
-

Churchill's Oorlogsmémoires (2e deel, verschenen in 1949) leggen
naast A Short History of the Second world War,
door Strategicus

(1950, uitg. Faber and Faber) , en vooral naast het briljant essay The
Tragedy of Leopold, door de welbekende militaire commentator Kapitein Liddell Hart (,,The World Review", September 1951) . Daarin
staat geschreven dat „de scheldwoorden waarmee Leopold werd
overladen, een schandelijke geschiedenis zijn" en dat ,,zijn keus hem
eer aandeed, als mens én als Koning ".
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NASCHRIFT
In zijn Oorlogsmémoires doet Churchill opmerken dat hij het op 4 Juni 1940 zijn
plicht achtte „de waarheid in onomwonden taal te zeggen uit rechtvaardigheidsgevoel
ten overstaan van de Franse Bondgenoot en eveneens van de Belgische regering, op
dat ogenblik in Londen".
Generaal Aspinall-Oglander neemt die woorden zonder meer over.
In dit verband heb ik dezer dagen een terechtwijzing gestuurd aan „The Sunday
Times". Daarin zeg ik o.m.:
„Op 4 Juni 1940, was de Belgische regering ontegenzeggelijk nog in Frankrijk".
„In een openbare bekendmaking, gedagtekend „In Frankrijk, 24 Juni" ^-- en overgenomen door verschillende Franse kranten -- beschuldigde de Belgische regering
haar collega de Heer Marcel-Henri Jaspar, Minister van Volksgezondheid, er van
zijn ministeriële verplichtingen en verantwoordelijkheden te hebben gedeserteerd door
naar Londen te zijn gegaan om redenen van persoonlijke voorkeur. Daarom, ging de
bekendmaking verder, keurt de regering op de meest nadrukkelijke wijze alle verklaringen of initiatieven af van de Heer Marcel-Henri Jaspar, die door zijn collega's
wordt beschouwd als zijnde uitgesloten uit de regering".
De bewering van de Rt. Hon. Winston Churchill blijkt des te meer misleidend,
wanneer we haar leggen naast de tekst van de redevoering uitgesproken te Vichy op
21 Juli 1940 -- Belgische Nationale Feestdag ---, door de toenmalige Belgische Eerste
Minister, de heer Hubert Pierlot. Die redevoering werd ^-- geheel of gedeeltelijk •-door de Franse pers van het ogenblik overgedrukt.
Daarin lezen we:
„Deze Nationale Feestdag wordt in bezet België herdacht door zes millioen Belgen,
terwijl twee millioen Belgen ver van huis zijn verwijderd. Die scheiding is lang niet
de geringste bitterheid die wij thans smaken. Wij wensen van ganser harte dat de
nationale eendracht rond de Vorst de hoofdbekommernis van alle Belgen is".
H. v. d. P.
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Schoonheid en suggestie
in de moderne Kunst
door H. ØMAEKERS

III Het anti-intellectualisme in de moderne kunst
het begin van deze artikelenreeks hebben wij het antiA ANintellectualisme
in de moderne geesteshouding aansprakelijk ge-

steld voor het aesthetische probleem der hedendaagse kunst. Na in

het eerste artikel het verschijnsel van het anti-intellectualisme meer in

het algemeen te hebben behandeld, zullen wij thans nagaan hoe dit
zich in de kunst manifesteert.
De huidige anti-intellectualistische kunst is het resultaat van een
historisch groeiproces, dat zijn aanvang nam omstreeks de tweede
helft der achttiende eeuw, toen als reactie tegen het eenzijdige rationalisme der voorbije periode, de blik der • mensheid zich wederom
begon te richten op de irrationele waarden, die al te veel uit het oog
waren verloren. Terwijl de wetenschap op het kompas van het rationalisme blijft varen, slaat de kunst de weg in van het romantisme, dat
in wezen eigenlijk niets anders is dan de bewustwording van de innerlijke tragedie van het mensenleven, en het ontvluchten van deze tragedie in het rijk van de droom. „Dort, wo du nicht bist, dort ist das Gliick",
zo zingt de Wanderer in het lied van Schubert, en deze verzuchting
is karakteristiek voor het romantische levensgevoel, dat de kunstenaar doet vluchten uit de werkelijkheid in het rijk der verbeelding.
Verbeelding en gevoel drukken hun stempel op de nieuwe kunst.
Verbeelding en gevoel echter bevatten tegenover het verstandelijke
een sterk persoonlijk element, zij voeren het individuele en persoonlijke binnen in de kunst, en dit gaat men, onder invloed van het sterk
opkomende individualisme, tenslotte als haar meest wezenlijke waarde
beschouwen. Weldra gaat men haar definiëren als allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie, en oorspronkelijkheid
wordt de hoogste deugd van de kunstenaar. Aan dit subjectivisme valt
dan spoedig de algemene verstaanbaarheid ten offer. Het gemoed van
de kunstenaar wordt beschouwd als een heiligdom, volstrekt enig en
onvervangbaar, en wat zich daarin afspeelt vermogen slechts enkele
uitverkorenen nog enigermate te bevroeden. In een grenzenloze overschatting van de waarde der oorspronkelijkheid zoeken de heden-
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daagse epigonen van het subjectivisme hun heil in de volstrekte onverstaanbaarheid van het zinloze; de vlucht in de droom van het jeugdige romantisme is geworden tot een gesimuleerde vlucht in de waanzin, waarvoor men de berauschende naam „schizophrene kunst" schijnt
te willen gaan bezigen.
Wat nu de symptomen van dit anti-intellectualisme in de afzonderlijke kunsten betreft: In de de dichtkunst openbaart het zich in een gebruik van het woord, niet in zijn functie van uitdrukkingsmiddel voor
het begrip, of als middel tot het oproepen van zinvolle beelden, maar
louter als klankwaarde en rhythmisch element. Aldus ontstaat een
dichtkunst, die in het muzikale schijnt te willen opgaan. De meest
geavanceerde uiting hiervan is het volstrekt zinloze aaneenrijgen van
woorden en klanken op de wijze van sommige kinderrijmpjes. In de
beeldende kunst zien wij het aanwenden van zintuiglijke elementen
als kleur en lijn als zelfstandige waarden en het gebruik van vormen,
die geen betekenis hebben als kenbronnen voor het verstand op de
wijze van de dingen uit de geziene werkelijkheid. Non-figuratieve en
abstracte kunst vormen hiervan de avant-garde. Daarnaast maaifes
teren zich de anti-intellectualistische strevingen in een bijzondere belangstelling van kunstenaars als Picasso e.a. voor de magische kunst
der primitieve volken, en in het organiseren van tentoonstellingen van
kindertekeningen. Ook de moderne muziek toont een bijzondere belangstelling voor de magische muziek van primitieve volken, waarin
zij het meest wezenlijke der muziek meent te vinden. Kenmerkend in
de hedendaagse muzikale uitingen is de eenzijdige waardering van
het „levens"-element rhythme, en de afwezigheid van de aan het kenvermogen iets zeggende melodie, en daarnaast wederom het bezigen van zintuiglijke elementen als klankkleur als zelfstandige waarden.
Het schone, zoals wij zagen, is een mededeling aan het verstand.
Dat een anti-intellectualistische kunst geen ware schoonheid vermag
voort te brengen is een waarheid, die naar wij menen door de moderne
kunst op overtuigende wijze wordt bevestigd, al wensen de voorstanders van deze kunst hier zelfs de mogelijkheid niet van onder
ogen te zien. Met de vaststelling echter dat de moderne kunst van
een anti-intellectualistische, dus aan het schone vijandige geest bezield
is, is alleen de negatieve zijde van het probleem der moderne kunst
belicht. Zij blijkt voor haar voorstanders een zeer positieve waarde
te bevatten, getuige het vuur, waarmee zij verdedigd wordt. Wat deze
kunst, die geen schoonheid schijnt te beogen dan wel beoogt, is niet
zo eenvoudig uit te maken. Aan een duidelijke kunstleer schijnen haar
woordvoerders geen behoefte te gevoelen. Wel krijgt men de indruk
.
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dat om deze kunst te waarderen een bepaalde dispositie van het waarnemend (of gewaarwordend?) subject vereist is: Men verlangt dat
men deze kunst beleeft, of ondergaat, dat men zich aan haar overgeeft.
Wat de werking van het kunstwerk zelf betreft valt er een merkwaardige, naar wij menen veelal ondoordachte, intuïtieve voorkeur
vast te stellen voor de term suggereren. Men zegt dat het kunstwerk
iets suggereert. Is de voorkeur voor deze term wellicht in het wezen
der moderne kunst zelf geworteld? Om dit te kunnen uitmaken dienen
wij het begrip suggereren enigszins nader te beschouwen.
Over het wezen der suggestie schijnt de psychologie haa r laatste
woord nog niet te hebben gesproken. Met haar aan het moderne
denken eigene vrees de levende werkelijkheid door een logische
definitie geweld aan te doen alsof een logische definitie de pretentie had de wezenheid van het gedefinieerde geheel uit te putten
onthoudt zij zich, voorzover ons bekend, van elke exacte begripsbepaling, waarvoor haar overigens het vereiste inzicht wellicht nog
ontbreekt. Zoveel is zeker dat bij de suggestie een overdracht plaats
vindt van een bewustzijnsinhoud — een phantasiebeeld, gedachte of
gevoel op irrationele wijze, dus zonder redenering. Wezenlijke
voorwaarde voor het tot stand komen ener suggestie schijnt wel te
zijn een verzwakking der behoefte tot critisch onderzoek van de gesuggereerde bewustzijnsinhoud. Deze verzwakking van de oordeelsfunctie schijnt op zeer verschillende wijze tot stand te kunnen komen,
doch steeds is zij het, die het binnendringen van de gesuggereerde
denkinhoud in het bewustzijn mogelijk maakt. Daarnaast is de verbeelding voor het tot stand komen van een suggestie een factor van
doorslaggevende betekenis. Dienovereenkomstig is de suggestibiliteit
groot waar het critisch-realistisch denken zwak en de verbeelding
sterk ontwikkeld is: bij kinderen en primitieve volken. Na hetgeen
wij in ons tweede artikel aangaande het magisch-primitieve denken
hebben opgemerkt is het duidelijk dat de suggestibiliteit een eigenschap is van het primitieve geestesleven, en dat zij bij de cultuurmens haar wortels heeft in die regionen van de ziel, waar zich het
primitieve denken heeft teruggetrokken, in het verbeeldings- en gevoelsleven. Zoals wij zagen blijft het primitieve denken het moge
duidelijk zijn dat de term denken hier niet is genomen in een eenzijdig rationalistische betekenis deel uitmaken van het geestesleven
van de cultuurmens en het zou een grote naïeviteit zijn te menen dat
de cultuurmens de aan het primitieve geestesleven eigene suggestibiliteit nagenoeg zou hebben overwonnen. De monsterlijke afmetingen,
die twee cultuurverschijnselen, de reclame en de propaganda, in onze
----
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dagen hebben aangenomen, bewijzen het tegendeel. En wanneer. Huizinga als kenmerkende eigenschappen van de hedendaagse westerse
cultuurmens aanmerkt een verzaking aan het kenideaal, een verzwakking van het oordeel en een daling van de critische behoefte, dan zijn.
hiermee evenzoveel factoren gegeven, die een verhoogde suggestibiliteit waarschijnlijk maken. Overigens make ook de meest rationeel ingestelde zich geen illusies: Ieder van ons is voortdurend onbewust
slachtoffer van suggestieve beïnvloeding en oefent deze voortdurend
onbewust op anderen uit. Alle invloeden, die wij ondergaan aan een
critisch onderzoek te onderwerpen is ten enen male onmogelijk. Naast
een verzwakking der oordeelsfunctie tenslotte, schijnt een bepaalde
gevoelsinstelling voorwaarde te zijn voor het tot stand komen der
suggestie. Er moet steeds een zekere bereidheid en een zekere medewerking zijn tot het ondergaan der suggestie. In deze zin heeft Coué
gelijk als hij betoogt dat alle suggestie eigenlijk autosuggestie is.
Terugkerende tot het probleem der moderne kunst brengen wij hier
in herinnering hetgeen wij in een vorig artikel als onze zienswijze
hebben uiteengezet nl. dat de primitieve kunst, geworteld in een
geestesleven waarin de verbeelding het allesbeheersende vermogen
is, in wezen suggestief is, terwijl de kunst der geëvolueerde cultuur,
voortkomende uit een geestesleven waarin het licht van de logos
domineert, in wezen gericht is op het schone. De gedachte nu, die wij
hier ter verklaring van, het probleem der moderne kunst naar voren
willen brengen is deze, dat het anti-intellectualisme in de huidige
cultuurfase heeft geleid tot een overwoekering van het geestesleven
door een pathologische verschijningsvorm van het magisch-primitieve denken, en dat in de hedendaagse kunstzin een daarmee gepaard gaande verdringing te constateren valt van het schone door
het suggestieve. Wij wezen er reeds op dat het magisch-primitieve
denken, ontdaan van het magische element, n aa r de vorm blijft voortbestaan in het geestesleven van de cultuurmens en in wat men zou
kunnen noemen de praelogische fase van het denkproces een zeer belangrijke functie blijft vervullen. Ook de kunst, die het wezen der
dingen openbaart in beelden, bezigt de vorm van het primitieve denken,
hier echter op geheel bijzondere wijze doorstraald door het licht van
het intellect. De wijze echter, waarop in het huidige geestesleven het
primitieve denken het logische doorkruist en overwoekert vertoont in
hoge mate het aspect van een desintegratie van een hogere geestesstructuur gevolgd door een pathologische reïntegratie op een lager
niveau, een proces, zoals de psychiatrie dat beschrijft bij psychotische
geestesstoornissen. Wij behoeven er niet op te wijzen hoe in onze
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dagen de massa voor suggestieve beïnvloeding vatbaar is, hoe moderne mythen het denken en handelen van hele volken beheersen, hoe
zelfs de wetenschap, men denke slechts aan de Freudiaanse „metaphysiek", door mythevorming is besmet. De roep om het „primaire", het
„elementaire", het „primitieve" in de kunst, de wijze waarop Picasso,
Masson, Matisse e.a. zich gaan uitdrukken in aan de magisch primitieve kunst ontleende of hierop geïnspireerde symbolen, het deformisme
en de abstracte kunst zijn alle symptomen van hetzelfde ziekteproces
in onze cultuur. Wij willen niet nalaten hier de in dit verband bijzonder merkwaardige woorden aan te halen, die Huizinga citeerde uit een
recensie van werk van Marc Chagall:
„Ik weet het: Voor velen is de kunst van Chagall een probleem.
Maar zij is van wezen volstrekt niet problematiek, zij is een kunst, die
onmiddellijk uit een verwondering spruit en uit een overgave aan de
mythe van het leven, zonder bedenken, zonder inmenging van het
intellect. Zij heeft een religieuze gevoelsondergrond. Daar is haar
bron, in het hart, zoo ge wilt, of in het bloed, of in het mysterie van het
leven zelf. Zij is alleen problematiek voor hen, die niet buiten het
aesthetische probleem kunnen of voor hen, die iets te denken willen
hebben bij wat zij zien, terwijl deze kunst het denken uitschakelt. Men
kan vragen stellen waarom dit zus gedaan is en dat zoo. Het antwoord is zwijgen, omdat er niet te antwoorden is. Tenslotte is er nog
zoowel een mysterie als een mystiek van de kunst, is er ook een kunst
met een magisch vermogen, die mededeeling doet niet aan het verstand, maar aan alles w aarvoor we slechts over schamele begrippen
beschikken. Over de geloovige overgave aan het leven valt niet te
redetwisten. Er zijn daarbij slechts twee mogelijkheden: of zich mee
overgeven of niet".
Uit deze tekst blijkt wel overduidelijk hoe het een op magie en
mythe ingestelde mentaliteit is, die zich herkent in de kunst van
Chagall. Voor de zienswijze dat de moderne kunstzin van anti-intellectualisme is doordrongen, en niet op schoonheid maar op suggestie is
ingesteld, menen wij in de moderne kunst zelf overtuigende argu
menten te vinden. Wij zullen hiertoe een paar stromingen in de moderne beeldende kunst aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Het deformisme. Onder deze nieuwe, door de moderne kunst in het
leven geroepen term hebben wij te verstaan de blijkens het -isme bewuste vervorming van aan de natuur ontleende dingen, die de kunstenaar als uitdrukkingsmiddelen aanwendt. De onopzettelijke vervormingen, die voortvloeien uit onvoldoende ontwikkeling der kunst, ge-
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brekkigheid der techniek of onwilligheid van het materiaal, vallen hier
dus buiten. Het deformeren van de vormen der natuur is geenszins een
uitsluitend aan de moderne kunst eigen verschijnsel. Wel kan men
zeggen dat in de moderne kunst dit verschijnsel extreme vormen heeft
aangenomen.
Uit de gegeven definitie van het schone is zonder meer duidelijk dat
een zekere deformatie van de natuur conditio sine qua non is voor het
kunstwerk. Kunst immers is geen slaafse nabootsing van de natuur,
maar een herscheppen van de natuur in die zin dat de ongeordende
stof van de natuur door de kunstenaar zodanig wordt geordend, dat
een bepaald verstandelijk kenbeeld (vorm) er een schittering van begrijpelijkheid in ontvangt. Het bekende, van Aristoteles afkomstige
„Ars imitatur naturam" is dan door hem ook geenszins bedoeld als een
nabootsing van de individueel stoffelijke vorm, maar als een nabootsing
naar het wezen. Aan de erkenning van de noodzakelijkheid van een
zekere deformatie dient dan ook onmiddellijk de voorwaarde verbonden dat deze deformatie gericht zij op de schittering van het verstandelijk kenbeeld, dat aan het kunstwerk ten grondslag ligt. Alsdan zal zij
door het verstand intuïtief worden begrepen, en verre van als hinderlijk
te worden ervaren, om haar juistheid en betekenisvolheid spontaan
worden aanvaard.
Is een zekere deformatie van de natuurlijke vorm dus enerzijds een
van de middelen waarmee de kunstenaar het wezenlijke tot schittering
brengt, anderzijds kan zij worden aangewend om een sterk sprekend
met affect beladen phantasiebeeld op te wekken, en dan staat zij geheel
in dienst van de suggestiviteit. Hierbij is het verstandelijk kennen niet
langer maatgevend beginsel, maar het uit zichzelf maat noch verhouding kennende gevoel. Het valt dan ook geenszins te verwonderen dat
een kunst, die niet op kennen maar op gevoelsmatig beleven is ingesteld, zich aan suggestieve deformaties te buiten gaat. Het is intussen
lang niet altijd eenvoudig in de praktijk de op het louter suggestieve
ingestelde deformatie van de op het schone gerichte te onderscheiden,
temeer omdat het suggestieve zeer wel in dienst van het schone kan
staan, zoals wij eerder uiteenzetten. Aan deze logische onderscheiding
beantwoordt in de werkelijkheid geen scherp aan te wijzen grenslijn.
Nochtans bevat de moderne kunst voorbeelden te over van deformaties, die louter teken zijn voor de verbeelding, en geheel op het met
affect beladen phantasiebeeld, op het gevoelsmatig beleven zijn ingesteld. Als zodanig beschouwen wij dan al die kunstwerken, die de
stoerheid, of welke eigenschap dan ook, van de verdrukte arbeidersstand uitdrukken met behulp van versteende, zinloos gebarende, go,
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Uit de handeling, uit de werkingen wordt het wezen van het ding gegrepen en in het abstracte begrip vastgelegd, niet uit een vervaagd zintuiglijk kenbeeld. Aan de benaming abstracte kunst ligt een van die
grondige begripsverwarringen ten grondslag, waarmee het moderne
denken ons heeft verrijkt.
Intussen houdt deze kunst er geen geringe pretenties op na. Bernard
Dorival, die de catalogus der onlangs te Eindhoven gehouden tentoonstelling van moderne Franse religieuze kunst van een in menig opzicht
merkwaardige inleiding voorzag, geeft als zijn mening te kennen dat
in het bijzonder de non-figuratieve kunst in staat geacht moet worden
„de transcendentie over te dragen en de onzegbare realiteit, die de
ogen niet zien, de handen niet voelen en de geest zelfs niet kan benaderen". Van zulke woorden mag op de suggestibele toehoorder een bijzondere betovering uitgaan, op hun logisch gehalte onderzocht lijken zij
niet meer dan wat waardeloos klatergoud.
Het schone bestaat zoals wij zagen in een zodanige ordening van de
stof, dat een bepaald verstandelijk kenbeeld (vorm) er een schittering
van begrijpelijkheid in ontvangt. Het is dan, menen wij, duidelijk dat
alleen die vormen op de wijze van het schone in de stof zijn uit te
drukken, die zich op enigerlei wijze in de stof manifesteren, daar zij
anders geen beginsel van ordening van de stof kunnen uitmaken. Men
kan zich b.v. een kunstwerk voorstellen, laten wij zeggen een Madonna,
dat op de wijze van het schone uitdrukt, dus aan het verstand een
heldere intuïtieve kennis verschaft van wat goedertierenheid is 1 ) . Men
kan zich echter geen kunstwerk voorstellen, dat op deze wijze duidelijk
maakt wat een engel is. De reden hiervan is dat de goedertierenheid
zich openbaart in de stof (gebaar, gelaatsuitdrukking 'enz.) terwijl de
engelennatuur zich niet openbaart in de stof maar slechts benaderd
kan worden door het denkende verst and. Het wezen van de engel kan
derhalve niet duidelijk gemaakt worden in de stof, het kan slechts
aangeduid worden door middel van een symbool (gevleugelde jongeling in wit gewaad) . Verder kan alleen datgene warden duidelijk gemaakt in de stof, dat zich in sommige stofdingen wel, in andere niet
openbaart. De goedertierenheid b.v. openbaart zich wel in de uitdrukking van het menselijk gelaat, in gebaar en lichaamshouding, terwijl
bovendien bepaalde gevoelswaarden van kleur en lijn ermee in verband
.

1 ) Wij willen hiermee geenszins zeggen dat het kenbeeld, dat aan het schone ten
grondslag ligt, in een abstract begrip zou zijn uit te drukken. Dit kenbeeld is alleen
uit te drukken in het werk zelf, maar het is gefundeerd in dezelfde werkelijkheid
die wij met onze abstracte begrippen kennen, en daardoor met deze begrippen
enigszins te benaderen.
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zintuiglijke en het verstandelijke door nl. in een eenzijdig empirisme
elke ontologische beschouwingswijze te verwerpen, anders gezegd
door het zintuiglijk waarneembare niet te willen beschouwen in zijn
functie van teken der verborgen wezenheid, zo heeft ook de abstracte
kunst aan het zintuiglijke zijn tekenfunctie voor het verstand ontnomen. Hun beider element is, om met Maritain te spreken, een „ge-desontologiseerde" werkelijkheid. En zoals de moderne wetenschap met
behulp der uit deze gedesontologiseerde werkelijkheid afgeleide formule
de natuurlijke grenzen van het menselijk kenvermogen tracht te overschrijden, zo tracht de moderne kunst met behulp van het non-figuratieve de natuurlijke grenzen van het kunstschone te overschrijden. Wanneer het probleem: natuur en kunst, in onze dagen een probleem is geworden van bijzondere urgentie, dan is dit naar wij menen hieraan te
wijten, dat het non-figuratieve de natuurlijke orde der menselijke kenvermogens miskent. En wanneer de abstracte kunst in de ruim veertig
jaren van haar activiteit, niet in staat geweest is het werk voort te
brengen, dat de erkenning van haar bestaansrecht gebiedend afdwingt — een mening, waar, als wij ons niet bedriegen, steeds meer
ernstige critici toe over hellen — wanneer verder deze kunst bij de
overgrote meerderheid van hen, die, buiten alle aesthetische en philosophische discussie staande, van een ernstige liefde voor het schone
bezield, hun oordeel door geen in de mode zijnde -ismen laten vertroebelen, geen ingang heeft kunnen vinden, dan zien wij hierin een
éclatant bewijs van de juistheid der door het genie van Aristoteles
gefundeerde kenleer, volgens dewelke de wereld van het zintuiglijke voor het menselijk kenvermogen de toegangspoort is tot de wereld
der essenties, waarheen de onbedwingbare natuurlijke neiging uitgaat
van het hoogste vermogen (in de natuurlijke orde) waarmee de
menselijke natuur is uitgerust: het verstand.
Op grond van de hier uiteengezette zienswijze kunnen wij moeilijk
de geestdrift delen van hen, die met veel vuur het openstellen der
katholieke kerken voor de abstracte kunst bepleiten. Wij willen hier
allerminst de godsdienstzin in twijfel trekken van hen, die de verbroedering van de moderne kunst en de Kerk met zoveel vreugde begroet hebben, maar voorzover het de abstracte kunst betreft, hebben
wij tegen deze verbroedering ernstige bedenkingen. Wij achten de
geest, die wij achter het verschijnsel der abstracte kunst herkennen
allerminst in overeenstemming met de geest der Kerk. De abstracte
kunst heeft haar tehuis in het schemerige rijk der magie. Zij is gericht
op uitschakeling van het intellect. Zij is mystificatie, geen mysterie.
Het is, menen wij, de geest der Kerk onwaardig door de mystificaties
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der abstracte kunst de Haar toevertrouwde gelovigen te willen confronteren met het geheimnisvolle in het Geloof, waarin Zij de mensheid heeft te onderwijzen. De wezenlijke waarde van het katholieke
Geloof ligt niet in het levendig houden van een vaag religieus sentiment, maar in het onaantastbare dogma, zoals de encycliek „Humani
Generis" nog eens duidelijk heeft bevestigd. De kunst kan aan de
Kerk onschatbare diensten bewijzen. Door het schone en de schoonheidsontroering opent zij de ogen van de geest voor hetgeen achter
de zichtbare werkelijkheid verborgen ligt, doch zij heeft de verlangens, die zij doet ontwaken, te richten op de waarheid, die aan de
Kerk ter verbreiding werd toevertrouwd. Haar taak is de schone
uitbeelding der geloofswaarheden. Hiervoor zijn kunstenaarschap en
Geloof beide onmisbare voorwaarden. Het binnenhalen van ongelovige kunstenaars in de kerk omwille van een werke lijk of vermeend
groot kunstenaarschap, lijkt ons een hachelijk experiment. De beginselen van het „nemo dat quod non habet" en het „operatio sequitur
esse" gelden evenzeer voor ongelovigheid als voor kunstenaarschap.
( Door Gerard Walschap's meesterlijk boek „Zuster Virgilia" achten
wij dit eerder bevestigd dan in twijfel getrokken).
Een merkwaardig verschijnsel in de moderne kunst, waarop wij
nog willen wijzen is dit, dat deze kunst, die zich gunstig wil onderscheiden van de vroegere kunst door de directheid, waarmee zij zich
tot ons richt, in werkelijkheid veel meer redenering, veel meer „geleerdheid" en niet zelden veel meer waandenkbeeld en wanbegrip veronderstelt, dan de kunst in het verleden ooit heeft gedaan. Zij zondigt
tegen de meest elementaire regels van het schone, dat in wezen irrationeel is. Wanneer, zoals Bernard Dorival ons meedeelt, Gargallo
het lichaam van Johannes de Dooper uitholt om ons beter zijn ascetisme te doen gevoelen, dan heeft voor ons verstand én voor ons „gevoel" het procédé van Gargallo een hoge mate van gekunsteldheid,
want een dergelijk uitgehold lichaam is voor het verstand geen natuurlijk teken van ascetisme, de bedachte analogie, die er aan ten
grondslag ligt, is object van het redenerende verstand. (En wat te
denken als men ziet dat Gargallo op dezelfde wijze het lichaam van
Antinous uitholt, die toch helemaal niet aan ascetisme deed) . Ook is
een in de lengte uitgerekt lichaam geen natuurlijk teken van „de zich
aan de aarde ontrukkende en naar de hemel strevende geest van de
martelaar", en daarom veronderstelt ook de St. Sebastiaan van Zadkine iets anders dan de intuïtieve werking van het kenvermogen. Dergelijke vormen hebben slechts een bepaalde gevoelswaarde nadat het
intellect is „uitgeschakeld", zij zijn beredeneerde suggestiemiddelen.
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Zulke middelen accepteert men van de reclame-artist, maar men voelt
zich schandelijk bedrogen als op deze wijze „de grootste talenten
( ons) toegang tot de hoogste toppen" zeggen te verschaffen.
De als uitgesproken modern onderscheiden kunst is — tot deze conclusie menen wij op grond der voorafgegane uiteenzettingen gerechtigd te zijn — in wezen anti-intellectualistisch en als zodanig niet
gericht op schoonheid maar op suggestie. Deze overwoekering van
het schone door het suggestieve heeft allerminst de betekenis van
een gezonde terugkeer tot door overcultuur verloren gegane primitieve waarden. Zij heeft haar grond in een algemeen ziekteproces van
het hedendaagse geestesleven: de overwoekering van de logos door
een pathologische vorm van het magisch-primitieve denken, door een
pathologische mythevorming. Van pathologische mythevorming
menen wij te moeten spreken wanneer de aanwezige mogelijkheid tot
rationeel inzicht en critisch onderzoek wordt verworpen terwille van
een sterk sprekend, met affect beladen phantasiebeeld, dat het denken
en handelen gaat beheersen. In de moderne kunst weerspiegelt zich
de crisis van de Westerse beschaving. Deze crisis is de crisis
van het intellectuele. De verachting van het intellect, waarvan
wij thans getuige zijn is, als wij Huizinga mogen geloven, een in de
cultuurgeschiedenis volstrekt enig verschijnsel. Alleen de erkenning
van de waarde van het intellectuele, van het primaat van het verstand
boven verbeelding, wil en gevoel, kan het verder afglijden van deze
geteisterde wereld naar de volstrekte chaos verhoeden. Gezien tegen
deze achtergrond is de encycliek „Humani generis", waarin de Heilige
Vader zich „met droefheid in het hart" genoodzaakt ziet „zeer bekende waarheden te herhalen" als de waarde van het menselijk verstand en de onveranderlijkheid der waarheid, een document van zeer
verstrekkende betekenis. Niet alleen de toekomst van het christelijk
geloof, maar de toekomst van de westerse beschaving is de inzet van
het spel tussen de machten van licht en duisternis, dat thans gespeeld wordt. Dit is de achtergrond van het probleem der moderne
kunst. De diepe kloof, die degenen, die haar met overtuiging verwerpen, scheidt van hen, die haar met vuur verdedigen, ligt niet,
zoals men het van bepaalde zijde steeds weer tracht voor te stellen,
tussen achterlijke kortzichtigheid of lafhartig conservatisme enerzijds,
en profetische helderziendheid anderzijds. Deze kloof ligt op de grenslijn tussen de aanvaarding van het intellect als hoogste vermogen, en
de verwerping van het kenideaal ten gunste van het gevoelsmatig
beleven, tussen het Apollinische en het Dyonisische levensbeginsel
om met Nietzsche te spreken, tussen Geist en Seele van de moderne
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psychologie, tussen het rijk der schoonheid en het rijk der suggestie.
Deze bladzijden werden allerminst geschreven ten gerieve van een
enghartig conservatisme. Zij werden wel geschreven om de gelukkig
zeer velen, die zich door geen hoogdravend gebral en geen arrogante
affirmaties van de wijs laten brengen, om allen, voor wie de schoonheid niets anders is dan de schittering der waarheid, zoals Plato het
zeide, in hun overtuiging te sterken. Zij werden ook geschreven in
de stellige hoop en het stellige vertrouwen dat de wonderlijke harmonieën, waarin het genie van Bach geest en zinnen, tijd en eeuwigheid
tot verzoening bracht, en de onvergankelijke schoonheid, die Mozart
aan zijn toverfluit ontlokte, het besef zullen levendig houden van de
waarden, die de machten der duisternis ons willen doen verloochenen.

De avonturen van Father Brown
door

L. VANDER KERKEN S.J.

E Father Brown Stories — waarvan nu voor het eerst, en nog wel
in het Nederlands, een volledige uitgave verschijnt behoren tot
de meest verrassende en meest Chestertoniaanse van . de 87 boeken, die
we aan Chesterton's genie te danken hebben. Ook in de detective
literatuur zijn ze een unicum. De held van deze 49 wondere avonturen,
Father Brown, is een kleine katholieke priester „met een grappig vollemaan-gezicht" „stralend van logica" en „dat er uitziet alsof hij het
altijd pas gewassen had"; met grote, ronde, blauwe ossenogen en
„ietwat te zware oogleden, die al maar knipperen"; „belichaming van
alles wat gewoontjes en onhandig heten kan", maar „met een brein als
een konijnenberg vol fantasieën" en een gezond verstand en een mensenkennis, die, dank zij de kinderlijke onschuld van zijn ziel, aan het
geniale grenzen. Zijn twee onafscheidbare gezellen zijn: een oude,
stofferige paraplu, die hij zelden te zamen met zijn zwarte „padden
stoelhoed" in zijn handen weet vast te houden, en zijn vriend Flambeau, een professionele dief --- een reus van een vent --- die van
Frankrijk naar Engeland was overgewaaid om voor zijn winstgevend
beroep een veiliger landschap te vinden, maar er bij een poging om
Father Brown te bestelen, door dezes mensen- en dievenkennis zo
verbluft werd, dat hij zich tot een goedmoedige, half sof f iciële detective bekeerde: „Mijn vriend verklaart Flambeau later aan een
Amerikaan uit Boston, die hem op zijn kasteel in Spanje kwam opzoeken was de enige die me vertelde, dat hij zich levendig kon voorstellen waarom ik stal en na die tijd heb ik nooit meer gestolen".
Samen met Flambeau, zijn trouwe associë en, als het nodig is, zijn
hardhandige beschermer, wijdt Father Brown zich aan het werk van
barmhartigheid, dieven en moordenaars op te speuren, niet om ze aan
de wereldlijke macht uit te leveren -- wat hij niet bepaald als een
oplossing beschouwt maar om ze aan henzelf en hun geweten over
te laten en om, als het kan, tot hen die van „die dingen hebben gedaan,

D

die werkelijk onverdedigbaar zijn, daden die noch de wereld, noch
zijzelven kunnen verdedigen, en die niemand dan een priester vergeven
kan" „het woord te spreken dat hen van de hel zal verlossen". Niet
altijd nochtans is Father Brown er op tijd bij, want al is hij vlug van
1 ) G. K. Chesterton, Avonturen van Father Brown. 2 dln., vert. onder leiding van
G. Bomans. Sheed 6 Ward, Antwerpen, 1951, XX -325 en 438 pp., Fr. 310.
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maar verkiest. Maar terwijl we ons zedelijk willen in onze macht
hebben, kunnen we onze instinctieve voorkeur en onze manier om
de dingen aan te pakken over het algemeen niet veranderen".
Father Brown is dan ook niet enkel een kenner van het menselijk
hart, maar ook een kenner van de menselijke psychologie, wat niet
precies hetzelfde is. Door die eerste kennis distancieert hij zich, als
priester-detective, beslist van de klassieke Sherlock's, voor wie het
grote principe van hun ontdekkingsmethode nog altijd vrij uiterlijk
blijft: wie had belang bij de misdaad? Maar in de uitoefening van de
tweede kennis bewandelt Brown geen andere wegen dan Sherlock zelf.
Alleen doet hij dit nu weer op zijn manier; want ja, zijn inzicht in de
psychologische gedragingen blijft toch altijd stevig gesecondeerd door
zijn inzicht in de diepere menselijke binnenwereld. Hij doet het, als men
wil, met meer menselijkheid en dus ook met meer psychologie tenslotte,
en ofschoon het wel eens de paradoxale schijn van het tegenovergestelde mag hebben — met heel wat minder kunstmatigheid en minder
geloof of bijgeloof in het mechanische. Zo zien we b.v. Father Brown
in het avontuur van De drie werktuigen van de do od, terwijl iedereen
een wapen wil vinden, dat „misschien te klein zou zijn om opgemerkt te
worden", zoeken naar een instrument, dat „misschien te groot is om
opgemerkt te worden". En hij vindt het: het was nl. niets minder dan
de aardbol zelf waartegen het hoofd van de zelfmoordenaar te pletter
was geslagen. In het verhaal van De paarse pruik, waarin het gaat
over de hertogen .van Exmoor, die erfelijk belast waren met één heel
groot en één heel klein oor en daarom een pruik droegen, ontdekt
Father Brown, uitgaande van de enigszins te opvallende kleur van de
pruik, dat misschien de laatste hertog van het geslacht ook wel eens
een pruik zou kunnen dragen juist omdat hij twee oren heeft zoals
iedereen .... en dus de echte hertog niet was.
De gewone detective bewijst graag de onschuld van een verdachte
door het aantonen van materiële onmogelijkheden als alibi's en zo;
morele onmogelijkheden zijn voor hem geen afdoende bewijzen. Maar
„het zijn juist die dingen die geen bewijs zijn" die Father Brown overtuigen: „Een morele onmogelijkheid houd ik voor de grootste van alle
onmogelijkheden":
„Voorhands heb ik niets om de onschuld van de man te
bewijzen — heet het in De man met twee baarden
dan alleen
de man zelf. Maar ik weet zeker dat ik gelijk heb
—

Bij Father Brown zijn de mens en de detective één en dezelfde en
28
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„LI schijnt er zich niet veel van aan te trekken, zei Byrne tegen
de priester, en ik dacht dat U de enige was die aan spoken
geloofde".
„En ik dacht, antwoordde Father Brown, dat u degene was,
die er niet aan geloofde. Maar aan geesten geloven is nog iets
anders dan aan een geest geloven" ... .
„Waarom ben je teruggekomen om ze te vertellen dat ik je
vermoord heb?" (roept de verschrikte moordenaar) .
„Ik ben gekomen om ze te zeggen dat je het niet gedaan hebt"
zei de geest en stak een hand naar hem uit .... en ze wisten dat
de hand er een van vlees en bloed was".
De originaliteit van Chesterton's detective-stories ligt niet alleen in
de figuur van Father Brown door wie, zoals Bomans zeer juist
opmerkt, de verhouding Sherlock-Watson wordt omgekeerd --- maar
ook nog in de heel eigen sfeer van fantasie en onwaarschijnlijkheid
waarin deze verhalen zich afspelen. Men verklaart deze wondere
fantasie-wereld niet voldoende door te constateren dat ze typisch
Chestertoniaans is: ze heeft ook nog, zo wil ons voorkomen, een
uitdrukkelijke functie en een soort noodzakelijkheid in het verhaal zelf.
Elke detective-story beweegt zich in het mysterieuze, ze is in een zekere
zin een casuïstiek van het mysterieuze. Maar terwijl in de klassieke
detective-roman het mysterieuze eenvoudig gelegen is in een puzzleachtige externe combinatie van handelingen en gebeurtenissen, kent het
bij Chesterton een eigenaardige verdubbeling: het eigenlijke mysterie
wordt verlegd naar de inwendige morele mens en hieruit volgt, dat de
uitwendige phenomenaliteit van dit mysterieuze, het uitwendig geheimzinnige van de misdaad, in een zekere onafhankelijkheid tegenover deze
inwendigheid komt te staan. M.a.w. het geheimzinnig geval heeft een
diepere zin, die niet precies in de uitwendige ontraadseling te zoeken
is en die onvergelijkelijk belangrijker is dan de externe oplossing van
het geval. Het is eigenlijk niet op de uitwendige puzzle dat het aankomt. En door het feit zelf krijgt heel de politionele structuur van de
geheimzinnige misdaad een soort illustratief karakter en krijgt ook
Chesterton's fantasie in die structuur de vrije hand.
Natuurlijk kent ook deze structuur nog haar wetten van rede en
logica, maar rede en logica zullen er zich ook moeten verzoenen met de
wetten der fantasie. En de eerste wet van de fantasie-wereld is juist
dat de tegenstelling van mogelijkheid en onmogelijkheid haar gewone
zin verliest: alles is hier mogelijk, om de afdoende reden dat het alleen
maar als mogelijk wordt beschouwd. Nochtans kent ook de fantasie
haar grenzen van redelijkheid: maar die redelijkheid is niets anders dan
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de feitelijke symboolwaarde van haar voorstellingen. Onredelijk is het
derhalve Chesterton er een verwijt van te maken, dat hij zich niet houdt
aan de gewone, ook weer op haar beurt trouwens conventionele normen
van politionele en criminele waarschijnlijkheid, en zijn fantasie in deze
zaken de vrije teugel viert; want als eenmaal de inwendige geheimzinnigheid van de mens als hoofdzaak is gesteld, dan kan in een zekere zin
de uitwendige structuur van de misdaad niet fantastisch genoeg meer
zijn, omdat ze, als uitwendige combinatie, toch altijd ten achter zal
blijven bij de diepere en niet te achterhalen geheimzinnigheid van het
menselijk hart, dat over genoeg fantasie beschikt om het ontzaglijkste
van alle geheimzinnigheden uit te vinden, nl. het kwaad. Het is er
Chesterton ook wel --- want men moet iedereen maar het eerlijk plezier
gunnen dat hij niet laten kan --- maar toch niet hoofdzakelijk om te
doen zijn lezer te laten verloren lopen in kunstmatige doolhoven en
hem dan opeens langs een of ander verborgen zijpoortje weer uit de
beklemming te helpen; maar eerst en vooral hem binnen te voeren in
een fantastische wereld waar alles op zijn kop schijnt te staan, en hem
zo op aanschouwelijk-symbolische wijze tot de ontdekking te brengen,
dat niet in deze fantasie-wereld maar in een andere, heel wat inwendiger wereld --- waar nochtans van huis uit de rede zou moeten heersen
alles op zijn kop staat; hetgeen wellicht voor de geïnteresseerde of
beetgenomen lezer opeens de mogelijkheid zal scheppen om eventueel
zelf weer op zijn voeten terecht te komen.
Heel de uitwendige voorstelling van Father Brown's Avonturen is
als één sensibele symbolisering van een geestelijke zin, de zin voornamelijk van goed en kwaad. Ze is uiteraard poëtisch. Chesterton heeft
eigenlijk nooit wat men noemt politieromans geschreven. Hij heeft iets
veel ergers gedaan: hij heeft zich gewaagd aan politie-gedichten. Door
hun verhalend karakter behoren verder deze vreemde gedichten tot het
genre van de sprookjes..-- Nu houdt men sprookjes wel eens voor een
extreem geval van literaire fictie. Maar dat is verkeerd. Een sprookje is
altijd iets wat echt gebeurd is. Het is zelfs onmogelijk een sprookje te
vertellen alsof het niet werkelijk gebeurd was. Natuurlijk moet men
werkelijkheid en materieel gebeuren niet op gelijke voet stellen. In een
zekere zin hebben sprookjes zelfs nog een grotere werkelijkheid dan de
werkelijkheid van een historisch verhaal; want sprookjes ^-- authentieke
sprookjes; er bestaat ook heel wat namaak in het genre vertellen
dingen die overal en altijd gebeuren: zij zijn het eeuwig en blijvend
gebeuren van de mens zelf. Ze vertellen van wat gebeurt in de mens
achter en onder al zijn eenmalige en phenomenele verrichtingen. Daarom zijn sprookjes ook niet altijd leuk.

DE AVONTUREN VAN FATHER BROWN

439

Nu is verder dit gebeuren, waarover de sprookjes het hebben, vaak
zo onvertolkbaar en onvertelbaar, want zo menselijk-diep en verborgen,
dat het sprookje er iets op moet vinden om zijn mysterieuze inhoud tot
voorstelling en verklanking te kunnen brengen .--- en deze vondst zelf
maakt juist de essentie van het sprookje uit: het sprookje vereenvoudigt, d.w.z. het reduceert al het uitwendig bijkomstige en komt er zo
toe om, door substractie van verscheidene in schijn maar niet in wezen
belangrijke componenten van het uitwendig verschijnen der menselijke
handeling, des te scherper de zin van die handeling in evidentie te
stellen. Men kan moeilijk beweren, dat hierdoor aan de werkelijkheid
te kort wordt gedaan, daar toch de zin van de werkelijkheid ook de ziel
van de werkelijkheid en bijgevolg het meest werkelijke van de werkelijkheid is.
Ook Chesterton's detective-sprookjes ontstaan door het procédé van
kordate vereenvoudiging. Voor menigeen mag het lijken dat deze vereenvoudiging toch zeer ingewikkeld is. In een zekere zin is dat ook zo;
maar als men met deze ingewikkeldheid zou bedoelen dat Chesterton
enkel een zonderlinge en vermoeiende fantast is, dan heeft men het
helemaal mis. Het voorhistorisch genie, dat het wiel, of de man, die de
ritssluiting heeft uitgevonden, moeten ongetwijfeld beschikt hebben
over een schrikwekkende fantasie, maar het meest schrikwekkende van
hun fantasie was, dat ze een heel eenvoudige zin had, en men zal hun
uitvinding moeilijk kunnen beschouwen als het werk van een fantast.
Nu heeft elk menselijk genie, ook dat van Chesterton, zijn grenzen,
waardoor het zijn menselijke beperking kent, maar meteen ook zijn
concrete vruchtbare vorm vindt: Chesterton heeft dikwijls iets artificieels, dit is zijn beperking — een speciale vorm van dit artificiële is
zijn veelvuldig gebruik van de paradox; maar dit artificiële hoort nu
eenmaal bij de eigen aard van zijn genie en daardoor krijgt het onmiddellijk weer een positieve zin. Het meest eigenaardige en paradoxale is
daarbij nog, dat hij het artificiële gebruikt om het werkelijk kunstmatige
en onechte te ontmaskeren en de paradox aanwendt om de reële tegenspraken, waarin de mensen zich moreel en ideëel verstrikken, te weerleggen. Zo doet zich het dubbel paradoxale phenomeen voor, dat de
Chestertoniaanse paradox juist op het moment van zijn triomf een
schijn van onnozelheid krijgt: en Father Brown drijft zelfs een enkele
maal deze situatie tot een toppunt, wanneer hij b.v. in het avontuur van
De rode maan van Meru, aan Handcastle, die hem vraagt of hij zo iets
als een paradox bedoeld had met zijn godsdienst uit de hel, antwoordt:
„Ik vraag mij af wat een paradox is". Dat dit procédé sommige mensen
een beetje irriteert, is begrijpelijk, maar bewijst op de eerste plaats toch
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Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

E speciale politieke subcommissie, wier taak het was om binnen tien
D
dagen achter gesloten deuren de westerse ontwapeningsvoorstellen

in overeenstemming te brengen met de 12 Russische amendementen, heeft de eensgezindheid niet verder kunnen opdrijven dan tot de
instelling van een „ontwapeningscommissie", die de controle zal bestuderen op atomische en conventionele wapens. Tegen 1 Juni 1952
zal zij de vrucht van deze studie aan de Algemene Vergadering der
V.N. moeten rapporteren. De overige punten van het westers vredesprogram: trapsgewijze bekendmaking en verificatie van alle strijdkrachten en bewapening, inclusief de atomische, en doelmatige internationale controle, werden aanvaard met 44 tegen 5 stemmen ( die van
het Sovjet-bloc) . Tien landen, nl. die van het Nabije en Verre Oosten,
onthielden zich van stemming. Dit gebrek aan eensgezindheid geeft
weinig perspectief voor het bereiken van een dragelijke vrede.
De politieke commissie behandelde daarna de Sovjet-klacht over
Amerikaanse agressieve daden en inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. Amerika heeft een „Mutual Security
Act" uitgevaardigd, waarbij 100 millioen dollar beschikbaar wordt gesteld om politieke vluchtelingen, die willen deelnemen aan de verdediging van het Atlantisch Pact te helpen. Visjinski dikte zijn betoog
aan met de verwijzing naar een Amerikaans vliegtuig, dat in November boven Hongarije was neergeschoten en voorzien was van een
aantal voorwerpen, die tot ondersteuning van spionnen en verzetslieden zouden uitgeworpen worden. De Amerikaanse afgevaardigde
Mansfied vond, dat deze aanklacht de ernstigste was, die een lid van
de V.N. tegen een ander lid kon indienen, maar constateerde tevens,
dat Visjinski geen enkel bewijs geleverd had en veronderstelde, dat
andere bedoelingen bij de Sovjet voorzaten. De aanklacht werd als ongegrond verworpen.
De vier gevangengenomen vliegers zijn, elk afzonderlijk veroordeeld
tot een boete van c. 30.000 dollar. Om de persoonlijke vrijheid van zijn
staatsburgers te verdedigen, betaalde Dean Acheson grif deze losprijs,
liet de Hongaarse consulaten in Amerika sluiten, verbood bezoek aan
Hongarije en voegde er de waarschuwing aan toe, dat het Amerikaanse
geduld niet onuitputtelijk was,
Onbeslist bleef in de V.R. het lot van Italië. De westerse mogendheden hadden beloofd dit land in de V.N. te doen opnemen. Frankrijk
deed daartoe het voorstel in de V.R., maar Jacob Malik was er slechts
voor te vinden, indien 12 andere landen tegelijk werden toegelaten.
Onder deze twaalf landen bevonden zich een vijftal satellietstaten, op
wier toelating vooral de V. Staten niet gesteld waren. Ofschoon zelfs
met de opneming van deze staten in de V.N. het overwicht der van de
Sovjet afkerige leden niet verloren zou zijn, werd de vergadering ver-
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daagd teneinde het Russisch voorstel te „bestuderen". Intussen blijft
Italië het kind van de rekening, zolang men machteloos staat tegenover een dreigend Russisch veto.
Daarentegen behaalden de V. Staten in de V.R. een succes. Amerika
stond er op, dat in plaats van de tegencandidaat, de satellietstaat
Wit-Rusland, als niet-permanent lid, Griekenland, dat geografisch
ook tot de Balkan behoort, zou warden gekozen voor het jaar 1952.
Eerst na negentien ' stemmingen behaalde Griekenland de vereiste
twee derde (39 stemmen) meerderheid.
De politieke commissie der V.N. heeft zich ook beziggehouden met
het onderzoek naar de mogelijkheid van vrije verkiezingen in geheel
Duitsland, zoals Adenauer dat had voorgesteld. Een deputatie van
West-Duitsland zette haar standpunt uiteen, waarop, na enige aarzeling, ook een Oost-Duitse deputatie voor de vergadering verscheen.
Haar standpunt was volstrekt afwijzend. Een internationale commissie
van onderzoek betekende een inmenging in een binnenlandse aangelegenheid. Zij gaf de voorkeur aan een conferentie van vertegen
woordigers van West- en Oost-Duitsland om een kieswet samen te
stellen. Nochtans heeft de Algemene Vergadering met grote meerderheid het westers voorstel tot instelling van een onpartijdige commissie van onderzoek goedgekeurd. Nederland is een van de vijf
leden. Vermoedelijk is dit besluit een slag in de lucht. Want er bestaat
alle kans, dat deze commissie aan de poort van Oost-Duitsland zal
moeten blijven staan.
Na de besprekingen te Parijs werd de Duitse kanselier Adenauer
naar Londen uitgenodigd. Door Churchill en Eden welwillend ont
vangen ien zelfs op audiëntie bij koning George VI toegelaten, keerde
hij tevreden naar Bonn terug. Niet alleen hebben de geallieerden hun
financiële vorderingen op Duitsland aanzienlijk verminderd. Zij verzekerden ook dat, indien het Plan-Schuman d oor West-Duitsland wordt•
aanvaard, alle controle--lichamen op de West-Duitse industrie zullen
worden opgeheven.
In Frankrijk zelf is het plan-Schuman, nadat een motie tot uitstel
van het debat over de ratificatie met grote meerderheid verworpen
was, aangenomen met alleen de stemmen der Gaullisten en der communisten tegen. Met het Pleven-plan, de vorming van een Europees
leger, ging het minder voorspoedig. Na van het rapport der „Drie
Wijzen" te hebben kennis genomen, begreep Eisenhower, dat zijn defensie-plannen, wegens economische slechte toestanden, in 1954 niet
gereed konden zijn. Daarom stelde hij zich voorlopig tevreden met 50
gevechtsklare divisies in 1952, die een aanval reeds in dit jaar tot een
dwaasheid zouden maken. Hij liet echter niet na er op aan te dringen
dat de krachtsinspanning van enkele kleine naties als België, Denemarken en Nederland opgevoerd moest worden. Ook de Raad van
Europa te Straatsburg kon niet ontkomen aan de opwekking van vier
ministers: de Gasperi, van Zeeland, Schuman en Adenauer om een
Europees leger te bevorderen. De houding echter van Churchill, die
van de beginne af een protagonist van een Europees leger was geweest, maar als eerste minister zijn enthousiasme verloren had en
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worden gesticht. Zelfs in zake de problemen van Europa, het Midden.
en Verre-Oosten is volledige overeenstemming bereikt.
Dit geldt dus ook voor de kwestie-Egypte. De Egyptische regering,
die steun verleende aan de bevrijdingsbataljons en sluipaanvallen op
Britse militairen begunstigde, was totdusver tot geen enkele concessie
bereid. De Britten moesten en zouden de Suezkanaal-Zone en Soedan
ontruimen. De Egyptische ambassadeur, Abdel Fattah Pair Pasja, uit
Londen teruggeroepen had te Parijs nog een schijnbaar onvruchtbaar
onderhoud met Eden. Op het einde van December werden de rollen
plotseling gekeerd. Koning Faroek benoemde de ex-ambassadeur tot
zijn adviseur van buitenlandse zaken, en tot hoofd van zijn kabinet
Hafez Afifi Pasja, die voorstander is van een meer gematigde politiek
ten opzichte van Engeland en zich „vredesgezant" noemde tussen de
„koning en de regering". Dat de bevolking deze onverwachte ommekeer niet zo snel kan begrijpen en volgen is verklaarbaar. Vandaar dat
de onrust in de voornaamste steden zich uitte in demonstraties, die door
de politie met traangasbommen en schoten in de lucht bedwongen
werden.
Op 24 December 1951 heeft Egypte een nieuwe buurstaat gekregen.
Volgens besluit van de V.N. in 1949 genomen zou het commissariaat
door de Nederlander, A. Pelt, waargenomen op die datum eindigen en
de voormalige Italiaanse kolonie Lybië onder koning Idris I haar onafhankelijkheid verkrijgen. Door zijn ligging is deze nieuwe staat van
strategische betekenis en de koning heeft reeds zijn verlangen te kennen gegeven om in de wereldbond te worden opgenomen. Gegeven
zijn Islamitische afkomst en zijn economische afhankelijkheid van de
hem omringende staten is er kans dat hij zich eerder bij de neutralistische Arabische Liga zal voegen dan bij het westers blok.
De onderhandelingen te Pan Moen Jon worden, zonder dat er over
een opheffing van de demarcatielijn na het verstrijken van de vastgestelde 30 dagen op 27 December wordt gesproken, geduldig voortgezet. De bevoegdheden van de controle-commissie, die nog uit de neutrale staten moet aangewezen worden, zijn nog niet ondubbelzinnig
omschreven. De wederzijdse uitlevering der krijgsgevangenen wordt
aanzienlijk vertraagd door de gebrekkige en onvolledige lijsten door
de Noordelijke partij ingeleverd. De lijst der verbondenen telt 132,474
krijgsgevangenen. Die van de Noordelijken bevat slechts 11.000
namen, waaronder ruim 3000 Amerikanen ren 7000 Zuid-Koreanen. Het
staat echter vast, dat meer dan 12.000 verbondenen en 70.000 ZuidKoreanen vermist warden. Waar zijn deze gebleven? De Noord-Koreanen trachtten zich te verontschuldigen, dat zij mogelijk vergis
singen en onvolledigheden hebben begaan, dat verschillende krij gsgevangenen ontsnapt zijn en anderen aan hun verwondingen of aan
ziekten zijn gestorven. Een onderzoek door het Rode Kruis hebben zij
echter afgeslagen en het heeft er alle schijn van, dat wat een maand
geleden kolonel Hanley beweerde, nl. dat ruim 8000 krijgsgevangenen
door de Chinezen vermoord zijn, door de feiten bevestigd zal worden.
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NEDERLAND

Voor het eerst na vele jaren is de voorzitter der Tweede Kamer er
in geslaagd de begrotingen vóór het Kerstreces te hebben afgehandeld.
Zijn niet alle Kamerleden voldaan over het werktempo en de resultaten ervan, de vertegenwoordigers van de pers zijn eenstemmig in hun
klacht over de afbeulerij, waarvan zij het slachtoffer waren. Buiten het
parlement worden deze beraadslagingen slechts gevolgd in zover zij
belanghebbenden betreft of wanneer de zaak van politieke betekenis is.
De vraag van de heer Burger over het verbod voor ambtenaren lid te
zijn van CPN en van haar mantelorganisaties trok dan ook meer
belangstelling. Of liever, niet de vraag, maar het antwoord, dat minister
Drees er op gaf. Het was klare taal. Deze organisaties streven naar
een totalitair staatsbestel, waarbij zij toepassing van vrijwel alle
daartoe dienstige middelen geoorloofd achten en daarbij de internationale consignes van het Sovjet-blok volgen. Op de moeilijkheid dat
ambtenaren, die voor het lidmaatschap bedanken, daardoor nog niet
betrouwbaar worden, antwoordde de minister, dat zij althans in hun
activiteit, als b.v. openlijke propaganda, worden belemmerd. Bovendien
kunnen onbetrouwbare ambtenaren ook ontslagen worden en de halfslachtige meelopers zullen tot nadenken komen. De ware democratie
heeft de plicht beperkingen op te leggen aan hen, die, als zij aan het
bewind kwamen, de menselijke vrijheiden zouden vernietigen.
Door de benoeming van prof. dr L. J. M. Beel tot minister van Binnenlandse Zaken is het aantal katholieke ministers weer op zes gebracht. In dit departement is hij geen vreemdeling, want hij was van
1945 tot 1948 met het beheer er van belast. Zijn bekwaamheid en zijn
integriteit zijn een versterking, zij het te elfder ure, van het over
enkele maanden, als de tekenen niet bedriegen, te verdwijnen ministerie. De veel omstreden minister van financiën Lieftinck heeft in Amerika
de waardering ontvangen voor zijn monitaire politiek, die hem in
eigen land door velen onthouden is. Bij zijn bezoek aldaar verkreeg hij
van de banken te New-York een crediet van 18 millioen dollar. Nauwelijks in het vaderland teruggekeerd bezocht hem Mr Clarence
Hunter, hoofd van de ECA-missie in Nederland, die hem verraste
met de blijde mededeling, dat voor het tijdvak van 1 Juli 1951 tot 1
Juli 1952 de Amerikaanse economische hulp aan ons land is vastgesteld op honderd millioen dollar.
De voorbesprekingen, die de heren van Schaik en van der Grinten
omtrent de staatrechtelijke structuur tussen Nederland en de WestIndische gebieden aldaar hebben gevoerd, leidden tot het resultaat,
dat in Maart 1952 een R.T.C. zal worden belegd met het doel tot
een definitieve regeling te komen. Of de wijziging van het Unie-statuut
even vlot zal gaan, mag betwijfeld worden. In de Tweede Kamer
merkte minister Peters op, dat Indonesië wel moest beseffen dat het
niet telkens kan terugkomen op wat eenmaal was afgesproken en
waarschuwde, dat een samenkoppeling van de twee vraagstukken:
Statuut en Nieuw-Guinea de zaak in een impasse zou brengen. Hij
deelde mee, dat 13 Nederlanders reeds meer dan 20 maanden in
arrest waren en veel meer reeds meer dan tien maanden, waarbij nog
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Ten onrechte zien sommigen de crisis in de C.V.P. als een kwestie
van personen of als een nasleep van de Koningskwestie. Ieder die
over de toestand nadenkt, is er diep van overtuigd, dat de regering
in haar huidige samenstelling niet is opgewassen tegen de geweldige
problemen waarvoor het land in het jaar 1952 zal staan. Ver boven
alle binnenlandse vraagstukken reiken thans de problemen omtrent
de herbewapening van Westelijk Europa, het Schumanplan, en het
Europees leger.
Inzake herbewapening heeft België een buitengewone inspanning
gedaan. Voor 1952 zullen onze uitgaven voor herbewapening ongeveer 40 milliard belopen, hetgeen een reusachtig bedrag is als men
bedenkt, dat onze gewone begroting circa 70 milliard en de algemene
begroting circa 90 milliard bedraagt. Deze haast buitensporige financiële inspanning, gepaard aan de doorvoering van de 24 maandendienst, vond bij de bevriende naties niet de erkenning die men had
mogen verwachten. In officiële rapporten, zoals het verslag Harriman,
werd zelfs onze militaire krachtsinspanning onvoldoende geacht in
verhouding tot het nationaal inkomen. Van België werden daarenboven nog geldelijke offers gevraagd ten voordele van sommige
Staten van de Atlantische groep.
Dit alles wijst erop, dat onze regering, aangaande deze kwestie in
de komende weken voor zware onderhandelingen zal staan met
landen die de laatste tijd al minder inschikkelijkheid toonden. En het
is zeker te betreuren dat in de openbare mening dergelijke essentiële
vraagstukken niet genoegzaam worden aangesneden noch door de
regeringsleiders noch door de parlementaire vertegenwoordigers.
Hetzelfde kan gezegd warden van de twee problemen, waarvoor
binnenkort een beslissing moet vallen: het Schumanplan en het Europees leger. Op het ogenblik dat wij schrijven staat de Senaat voor
de bekrachtiging van het verdrag tot instelling van de Europese gemeenschap voor kolen en staal, meer bekend onder de naam Schumanplan. In de kringen van de steenkoolindustrie is hiertegen ernstig
protest gerezen, terwijl in politieke en rechtsgeleerde middens verzet
is ontstaan tegen het prijsgeven van een deel der souvereiniteit die het
plan veronderstelt. Dit prijsgeven stuit bovendien op Grondwettelijke
bezwaren. De Franse Grondwet van 27 October 1946 luidt dat
„onder voorbehoud van reciprociteit", Frankrijk instemt met beperkingen van souvereiniteit die nodig zijn voor de vestiging en handhaving van de vrede. Ook de West-Duitse en Italiaanse Grondwetten huldigen een dergelijk beginsel. In de Belgische Grondwet
wordt gezien haar ouderdom, geen enkele concessie gevonden voor
dergelijke internationale noodwendigheden. Integendeel, meerdere
teksten zijn er radicaal mee in strijd. Het gaat niet aan te handelen
alsof deze bezwaren niet bestonden en het is dus de plicht van de
regering te voorkomen dat de grondwettelijke teksten door herhaalde
niet-naleving ervan, hun betekenis zouden verliezen. Het is echter
nog minder toelaatbaar dat men grondwettelijke bezwaren inroept om
de noodzakelijke Europese integratie, zonder welke Europa zeker ten
onder gaat, te vertragen of te beletten. Een beroep op de Grondwet
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Forum
W. Winwood Reade's ,,Martelaarschap der Mensheid":
De rol van Afrika in de wereldgeschiedenis.
Men kan nog steeds niet met ernst
beweren dat de rol, die Afrika heeft gespeeld in de geschiedenis der andere werelddelen en het aandeel, dat zij in hun
ontwikkelingsgang heeft gehad, een adaequate cultuurhistorische behandeling hebben gekregen. De belangstelling hiervoor
was zeker nog niet groot in de vorige
eeuw, toen de actualiteit nog niet zo sterk
de aandacht op het zwarte werelddeel
vestigde. Het feit, dat in die tijd de Engelsman William Winwood Reade (18381875) zich tijdens zijn reizen door Afrika
met deze stof bezighield, moge dus als
bewijs gelden van zijn inzicht in de tekorten der historische conjunctuur en
voor zover hij ook omtrent de toekomst
van dit werelddeel verwachtingen koesterde tevens van zijn vooruitziende
geest. Bovendien was hij één der eersten
die de geschiedenis opvatte niet enkel als
de geschiedenis van Europa, maar als
wereld-geschiedenis, als de analyse en
synthese van de culturele ontwikkelingsgang der ganse mensheid.
Het resultaat van zijn denkarbeid heeft
hij vastgelegd in een boek Martyrdom of
Man, dat hij in 1872 uitgaf. Indien men
het „succes" van een boek afmeet aan de
invloed die het op de culturele élite weet
uit te oefenen, mocht het destijds weinig
meer dan een mislukking worden genoemd. De Engelse Victorians bleken op
Reade's onconventionele en gewaagde
denkbeelden niet berekend. Toch raakte
zijn boek niet in de vergetelheid; het
werd telkens herdrukt, in 1924 voor de
achttiende en laatste maal.
Bij Querido te Amsterdam zag thans
van Martelaarschap der Mensheid een
verzorgde en goed-geillustreerde uitgave
29

het licht, nadat het in 1942 voor het eerst
in de Nederlandse taal was verschenen.
De vertaling is van J. E. Romein, wiens
vader, de Amsterdamse historicus Professor Dr Jan M. Romein, het boek voorzag
van een inleidend woord.
De leemte in de cultuurhistorische beschrijving van Afrika is met Reade's
essay allesbehalve gevuld. Daarvoor is
de behandelingswijze te amateuristisch en
te weinig objectief; daarvoor ook is het
ondanks alles — te zeer vervuld van
de tijdsgeest: die van de evolutionaire
vooruitgang. Dat Reade zijn tijd tevens
weer vooruit was, geeft aan zijn geschrift
een actualiteit, die deze late Nederlandse
vertaling moet rechtvaardigen.
Reade lanceert zijn denkbeelden binnen
het kader van een viertal hoofdstukken.
Het eerste heet „Oorlog" en behandelt de
eigenlijke aanvang der Afrikaanse geschiedenis met Egypte en Carthago, het
epos der grote veroveringen. Het historische spoor vanuit Egypte voerde naar de
oude Aziatische rijken en Griekenland,
dat vanuit Carthago natuurlijk naar
Rome. De Islam, waardoor Afrika met
het Oosten contact heeft gehad, bracht
het Jodendom en het Christendom ter
sprake, hetgeen het onderwerp is van het
tweede hoofdstuk „Religie". Via de slavenhandel kwam Afrika in verbinding
met Europa. Dit wordt beschreven in het
derde hoofdstuk „Vrijheid", waarin de
auteur bijna noodzakelijk een uitstapje
moest maken naar de opkomst der burgerlijke vrijheden in de steden der Europese Middeleeuwen, naar de slavenhandel
en de afschaffing der slavernij in Europa
en Amerika. In het laatste hoofdstuk
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„Intellekt" ontvouwt Reade o.a. zijn
denkbeelden omtrent de religie der toekomst.
Als cultuurhistoricus was Winwood
Reade een amateur. Desondanks wist hij
r meer nog met zijn intuitie en fl air dan
met zijn kennis van feiten r cultuurhistorische wetten te formuleren, die later
opnieuw (in de officiële wetenschap
eigenlijk pas voor het eerst) opgeld zouden doen en die thans in het middelpunt
staan der geschiedphilosofische of, zoals
we tegenwoordig met Romein liever zeggen: theoretisch-historische, actualiteit.
Zo formuleerde Prof. Jan Romein in
zijn belangrijk essay De Dialectiek van
de Vooruitgang 1 ) een wet, die in algemene strekking stelt, dat in de geschiedenis op een bepaald punt van ontwikkeling de voorlijkheid als rem optreedt of
nog algemener en paradoxaal toegespitst: dat in de strijd om de voorrang
datgene de beste kansen heeft wat het
meest achterlijk is. Dit is de wet van de
„remmende voorsprong" of — wat hetzelfde is maar van de andere kant bezien
van de bevorderlijke achterstand, van
de „premie op de achterlijkheid". Winwood Reade beweert, „dat iedere vooruitgang voorafgegaan wordt door een
ramp" (blz. 277) , en dat deze catastrofen
de gangmakers zijn der vooruitgang --door hem in de plaats gesteld van de
Voorzienigheid r. En wanneer hij het
voorgaande citaat vervolgt met de woorden: „ .... en dat iedere verbetering aan
de ene kant voortkomt uit een tekort aan
de andere", anticipeert hij reeds op de
door Romein ontdekte wet.
Reade was ook een briljant stylist.
Prof. Romein schijnt dit oordeel niet te
delen, hij ` vindt hem „te ernstig om hem
briljant te noemen", zoals hij in zijn voorwoord schrijft. Ernst en briljantie zijn

echter eigenschappen die elkaar in- noch
uitsluiten en dus ook best samen kunnen
gaan. Men moet Prof. Romein hier dus
beschuldigen van een logische fout, mitsgaders van onbegrip voor de aard en
omvang van het begrip „briljant", dat
alleen maar een stijl-kwalificatie is.
Ook ernst en geestigheid zijn niet persé
onverenigbaar. Zonder dus noodzakelijk
de ernstige bedoelingen van Reade's meningen in twijfel te trekken, kunnen we
constateren, dat hij ook geestig kan
schrijven, met een paradoxale „wittiness",
die men --- vooral sinds Chesterton —
voor „typisch-Engels" houdt. Al met al
valt het ons inderdaad toch meermalen
erg moeilijk om de geest van ernst in
Winwood Reade's formuleringen aanwezig te achten. Daarvoor zijn ze dikwijls
te gewild paradoxaal en te opzettelijk
aphoristisch, daarvoor ook vertonen ze
een te grote zucht naar originaliteit.
Enkele aanhalingen kunnen het bovenstaande gemakkelijk verduidelijken en
staven: „Het is slechts de navolging, die
oorspronkelijkheid bereikt" (blz. 289).
„Door oorlog ontstonden voor het eerst
vriendschappelijke verhoudingen tussen

de mensen" (327) . De bekende Romeinse
Senator Cato kan het doen met de volgende vriendelijkheid: „Hij bevredigde
zijn persoonlijke antipathieën en kreeg de
reputatie van vriend des volks" (105) ,
hetgeen wel aardig is gevonden, maar
wat verder niet wordt bewezen en trouwens au fond ook onbewijsbaar is. Reade
past deze werkwijze met succes toe: gecharmeerd door zijn stilistisch vermogen
vergeet men soms inderdaad om zijn formuleringen op hun waarheidsgehalte en
bewijsbaarheid te toetsen. Op blz. 149
schittert de definitie: „De profeet of ziener is een man met een sterke verbeeldingskracht, die door geen opvoeding is
getemperd". Deze aanduiding is met een

1) Oorspronkelijk verschenen in Forum, 1935; later opgenomen in de bundel Het Onvoltooid Verleden,
cultuurhistorische studies, waarvan de tweede vermeerderde druk in 1948 verscheen bij Querido te
Amsterdam.
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de opvoeding van zijn zoontje. Zo werd
deze stille, afgekeerde man voor het kind
een onbereikbaar ideaal.
Rainer Maria had nooit veel gelegenheid gehad met vriendjes te spelen. Altijd
waren er kleine meisjes om hem heen
geweest. In 1886, op de Militár-Unterrealschule te Sankt Pólten, viel plotseling
de ruwheid van jongens over hem heen,
hij moest nu meedoen aan mannelijke
sport en spel, zich schikken in disciplinaire maatregelen. Deze overgang was te
groot. Steeds vaker vluchtte hij in de
ziekte. En zijn moeder had medelijden
met haar „troetelkind". Intussen breidde
zijn minderwaardigheidsgevoel, waartoe
zijn gehele opvoeding aanleiding had gegeven, zich verder uit, en dienovereenkomstig kapselde de jongen zich in zijn
gedachten en dromerijen in. De wereldse
werkelijkheid vloeide van hem af en
daarmede een grote angst:
„Ich war so fremd und so verlassen,
dasz ich nur tief in bliitenblassen
Mainachten heimlich selig war".
In 1891 nam vader Rilke zijn zoon van
de Obermilitár-Schule af. De droom van
een militaire carrière met sterren en schittering was in rook opgegaan. Deze
teleurstelling werd gevolgd door een
overplaatsing naar de handelsschool te
Linz, wat de jongeling als een vernedering onderging. Nu hij geen krijgsheld
kon worden (een evenbeeld van „der
Cornet") , wilde hij nog slechts dichter
zijn. Weer een verandering: Gymnasium.
In 1895 slaagde hij op prachtige wijze
voor zijn eindexamen. Toch voelde hij
zich nog steeds buiten de gewone samenleving staan, „ein armer rastloser Wanderer", niet opgewassen tegen de hem
omgevende mensen: ze waren zo anders,
zo veel sterker en levendiger dan hij. In
die tijd was Rilke zeer bevriend met
Valéry von David-Rhonfeld; het meisje
hielp hem de eenzaamheid dragen, waarin zijn complex hem dwong te leven.
Ook in deze tijd was het, dat zijn binding
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met de moeder begon te rafelen en daarmede ook zijn geloof in het reële bestaan
van haar goden en engelenwereldje. Het
supernaturalisme en de transcendente
God gingen voor hem als waarheden
verloren, maar werden geprojecteerd in
een pantheïstische, wijde kring van symbolen, gerangschikt rondom het centrum
van zijn jeugd: de moeder-vrouw. Zo
gauw hij zich buiten die kring vertoonde,
overviel hem de angst. Het beeld van zijn
moeder is hem steeds in de een of de
andere vorm bijgebleven, hij heeft haar
gevolgd, zich goeddeels met haar geidentificeerd. Haar behoefte aan uiterlijke
correctheid, haar liefde voor de Franse
taal en voor aristocratische vormen zijn
in hem overgegaan. Toch had zij hem
verraden door hem te vertroetelen zonder
ware liefde, door hem op te offeren aan
haar narcisme en oppervlakkigheid. Zijn
uitspraak: „Ich liebe sie, wie man eine
Luge liebt, durch die man gliicklich
wird", is kenmerkend voor zijn ambivalente gevoelens, die pas weer enigermate
harmonisch worden als hij zijn Duineser
Elegien van zich af heeft geschreven
(Februari 1922) .
In 1901 trouwde Rilke met de beeldhouwster Clara Westhoff, die hij in de
kunstenaarskolonie Worpswede ontmoette. Een jaar later, toen zijn huwelijksleven reeds begon te vervlakken, werd
zijn dochter Ruth geboren. De menselijke
liefde, die oneindig meedogend en zacht,
en goed en zuiver in het binden en losmaken zich zal voltrekken, bestaat volgens Rilke hierin, „dasz zwei Einsamkeiten einander schietzen, grenzen und
griissen". Deze intuïtieve opvatting
doemde zijn huwelijksband tot spoedige
algehele verbloeding, hetgeen inderdaad
gebeurde in 1905. Liefde en kunst versmolten toen definitief in een absolute
eenzaamheid, waarbinnen Rilke een totale
vrijheid beleefde
Gezien zijn alles beheersende moederbinding, wordt Rilkes jaloersheid t.o.v.
de houten beelden, die zijn moeder ver-
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schritt, gleichsam immer durch hártestes
Gestein, so dasz, wenn ich Baran denke
nicht mehr zu schreiben, fast nur dies
mich bestiirzt macht, die iiberaus wunderbare Linie dieses seltsam durchge
fiihrten Lebens nicht aufgezeichnet zu
haben".
De grootste der Duitse dichters omstreeks de eeuwwisseling legde hier een
getuigenis af van de stelling, die ik elders

-
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reeds verdedigde. De gebeurtenissen uit
zijn leven, die ik grotendeels terugvond
in „Rainer Maria Rilke" door F. W. van
Heerik h uizen en „Rilkes Schweizer Jahre" door Von Salis, zijn een welkome
illustratie 2 ) van die stelling luidend: „de
kunstenaar is in aanleg een geintroverteerde, die van de neurose niet zo ver
afstaat" (Freud) .
J. J. C. IVlarlet

Een omstreden boek
Zowel om het onderwerp als om de
persoonlijke zienswijze van de auteur zal
„La Vocation religieuse" van Chanoine
Leclercq druk besproken worden; het
heeft trouwens reeds zeer uiteenlopende
beoordelingen uitgelokt.
Met veel waardering voor het religieuse leven poogt L. deze roeping te
beschrijven, het begrip ervan uit de gebruikelijke terminologie te bevrijden, en
te waarschuwen voor mogelijke misvattingen.
De „religieuse roeping" moet, volgens
hem, in wezen beschouwd worden als het
wederwoord van de ziel op Gods roepstem: ze is een overgave aan Zijn liefde
die zich hoofdzakelijk door het celibaat
uitdrukt. Zo komt hij tot het tegenover
elkaar stellen van twee levensroepingen:
de religieuse roeping tot het celibaat en
de roeping tot het huwelijk. De religieuse
overgave zal bovendien vergemakkelijkt
worden door de beoefening van armoede
en gehoorzaamheid, voor zover tenminste
de institutionele uitwerking ervan door
de kloosterregel de persoonlijke daad niet
belemmert in plaats van haar te bevorderen. Want het evange li sch radicalisme
wordt, volgens de auteur, weleens verzwakt door de gemeenschappelijke beleving ervan in het kloosterverband. Niet

zelden zullen b.v. menselijke grootheidswaan en ijdelheid, korpsgeest of gebondenheid aan historisch gegroeide practijken de helderheid van het evangelische
ideaal benevelen. Ook het probleem van
de roeping wordt al te gemakkelijk een
recruteringsprobleem, waarbij de eisen
van geschiktheid en ' edelmoedigheid
dreigen opgeofferd te worden aan de
belangen van het Instituut.
Het was zeker nuttig de religieuse
oversten te waarschuwen voor de gevaren die een organisatie van de volmaaktheidsbeleving noodzakelijk met zich mee
brengt. Maar de waarde van het kloosterleven, ook als instelling, wordt daardoor
niet geraakt. Kloosterlingen, die het boek
van L. lezen, zullen dan ook zeer verwonderd zijn de oorsprong en grondslag
van het kloosterleven als instelling niet
eens vermeld te zien: Christus' ondubbelzinnige uitnodiging namelijk, en de langzaam gegroeide, door het kerkelijk gezag
erkende en geleide traditie. Zij zullen het
vooral bijna onbegrijpelijk vinden, dat in
de definitie zelf van de religieuse roeping
het gemeenschapsaspect van deze roeping
niet naar voren werd gebracht, als volmaaktheids-orgaan in het mystiek Lichaam van Christus. Het is of het individualistisch en persoonlijk element alles

2) Zo ook de ontwikkelingsgeschiedenis van Franz Kafka en Aart van der Leeuw, resp. genoteerd in
„Asmodai in Praag" (Jan Molitor) en „De strijd van Aart van der Leeuw" (F. W. van Heerikhuizen),
en „Shakespeares sonnetten in verband met de travesti- double spelen" (proefschrift van Dr van Emde
Boas); een min of meer willekeurige keuze uit recente publicaties.
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overheerst en alleen van belang is.
Buiten het traditionele kloosterleven
heeft Schr. bovendien elke roeping tot
dienstnemen in de Kerk als „religieuse"
roeping beschouwd. Elke overgave aan
God heeft inderdaad essentiële elementen
die op de deugd van godsdienstigheid of
„religie" gericht zijn, en het was trouwens
een bekend leerpunt in de theologie dat
het nastreven van de drie evangelische
raden, ook buiten het canoniek religieuse
leven, iemand er toe brengt, moreel
d.w.z. buiten alle recht om — „religieus"
te zijn. Sindsdien is men op theologisch
gebied al heel wat verder gegaan, en het
komt ons voor dat Schr. deze vooruitgang ignoreert en tevens zich heel dubbelzinnig uitdrukt.
Sedert jaren immers zijn de religieusen
niet de enigen die de evange lische raden
beleven; de Kerk eist deze beleving evenzeer van de lekeninstituten, en van de
Sociëteiten zonder publieke geloften, zoals de Witte Paters van Afrika en de
Dochters van Liefde, door Sint Vincentius à Paulo gesticht. Anderzijds zijn de
wereldgeestelijken — we hernemen het
voorbeeld van Chanoine Leclercq die
toch ongetwijfeld in dienst van de Kerk
staan, niet uiteraard verplicht de drie
evangelische raden te volgen. Zelfs het
clericale celibaat is — naar de leer van
Paus Pius XII niet volledig gelijk te
stellen met het celibaat van religieusen.
Tot armoede en volledige gehoorzaamheid zullen ze niet zoals religieusen verplicht zijn. Ware het derhalve niet beter
geweest de uitdrukking „religieuse roeping" door die van „roeping tot de
evangelische volmaaktheid" te vervangen?
Door het kerkelijk Recht wordt die
beleving der evangelische raden het
sterkst doorgevoerd in de kloosterorden:
dit wil niet zeggen dat men, absoluut
gesproken, daar het armste leeft, dat men
als „apostel in de wereld" of als wereldgeestelijke niet heel wat behoeftiger kan
zijn en dus noodgedwongen armer zal

leven. Maar men kan die behoeftigheid
verlangen, ze goedschiks aanvaarden of
men kan ze moeizaam dulden en zo
spoedig mogelijk ontvluchten .... Het
volmaaktheidsleven echter, dat de Kerk
zelf inricht op grond van de evangelische
raden, eist dat men van meetaf aan zich
aan banden legt, dat men voorgoed aan
eigen bezit min of meer verzaakt en definitief onder gehoorzaamheid wil leven.
Het is die initiale overgave die deze roepingen differentieert, en wel op grond
van een traditie die op het Evangelie
teruggaat; het is geen louter juridisch
verschil!
Een andere theologische vraag heeft
Schr. willen aansnijden in het laatste
hoofdstuk van zijn werk, die o.i. zijn
uiteenzetting nog dubbelzinniger maakt,
en al te snel werd geschreven om het
probleem scherp te stellen. De roeping
tot de diocesane clerus zou zijn „la voca tion sacerdotale à l'état pur". Hieruit zou
een verdere tegenstelling volgen tussen
wereldclerus en religieuse clerus, omdat
verschillende waarden en begrippen worden gelijkgesteld nl. de „priestermacht"
en het „diocesaan priesterleven", terwijl
twee andere tegenover elkaar gesteld
worden nl. het ,,diocesaan priesterleven"
en het „religieus priesterleven. Het is een
strijdvraag die nochtans heel helder kan
opgelost worden als men maar de feiten
wil indachtig zijn.
Het priesterschap van alle priesters is
één en hetzelfde sacrament. Wie deze
macht ontving, is tot dezelfde volmaaktheidseis verplicht. Het moet een persoonlijk antwoord zijn op de aanstelling tot
het priesterambt. De kerkelijke Wet stelt
hier geen eisen, maar spoort de priesters
wel aan om zo volmaakt mogelijk in
overeenstemming te leven met het offer
dat zij sacramenteel opdragen.
De diocesane priestercommuniteit, zoals de clericatuur, heeft institutionele
eisen die natuurlijk gericht zijn op een
heiliger priesterleven. Daarom zijn de
clerici in de Westerse of Latijnse Kerk

FORUM
tot het celibaat verplicht, zij moeten een
zekere canonische gehoorzaamheid aanvaarden, een bepaalde levensregel onderhouden. Maar de wereldgeestelijken ontkomen niet aan de hogere verlangens van
hun inwendig leven. Die reiken heel wat
verder dan de institutionele levenskaders
waarin hun priesterleven is ingebouwd.
Wij raken hier een moeilijk psychologisch
probleem dat wellicht de kern vormt van
heel deze problematiek. Het priesterschap
in de Kerk, zijn functie en zijn cultusdaad in naam van Christus stellen ongetwijfeld de hoogste morele eisen; de
priester moet een „andere Christus" zijn.
Die volle overgave wordt nochtans niet
vereist door het institutioneel levenskader van de diocesane priester. Ja, de
kerkelijke wet stelt slechts minimum-eisen
die verre overschreden worden door de
drang naar God in volkomen offerliefde.
Daarom heeft de wereldgeestelijke een
grotere morele steun aan zijn „priestermacht" dan aan zijn sociaal instituut: zijn
Bisschop, zijn priestercommuniteit, zijn
gewoon levensmilieu. Dit pijnlijk besef
van onevenwichtigheid tussen de eisen
van de Kerk en de bewegingen van zijn
hart brengen hem weleens tot een soort
geestelijke onmacht.
Leden van één der drie staten van volmaaktheid: kloosterlingen, leden van
priestergemeenschappen of van lekeninstituten, (institutum saeculare) vinden in hun kerkrechtelijk instituut een
hefboom voor hun zieleleven: het stelt
hun een moreel ideaal ter verovering
voor dat ze steeds nastreven maar nooit
ten volle bereiken: de navolging van
Christus in de algehele evangelische volmaaktheid en overgave aan God. Hun
geloften of beloften zijn weliswaar ook
slechts een inzet daartoe, maar dan een
radicale inzet, die hen effectief op weg
brengt naar de volle overgave aan Gods
liefde.
Aldus onderscheiden zullen priesterschap en evangelische volmaaktheid,
wereldclerus en „religieusen" niet meer
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te opponeren zijn, integendeel: offer en
evangelische volmaaktheid centreren zich
op eenzelfde overgave van Christus aan
Zijn Vader. Alle priesters die trouw hun
priesterschap willen beleven, moeten de
evangelische volmaaktheid betrachten: de
vraag is of ze in een institutioneel kerkelijk leven worden opgenomen dat hen
daartoe helpen zal. Wat ongetwijfeld
waar blijft, is het volgende: dat heilige
priesters noodzakelijk „evangelisch" worden, een zielsverwantschap met heilige
kloosterlingen en Godgewijde zielen zullen hebben. Dit wil niet zeggen dat hun
diocesane levenskader reeds een radicale
inzet betekent tot het volmaaktheidsleven
en de veiligste weg is tot die Godsbenadering, zelfs in deze moderne tijden.
We mogen noch de goede bedoelingen
noch de waardering voor het kloosterleven bij Schr. ontkennen. Uit zijn boek
blijkt hoe dikwijls hij in contact kwam
met candidaten voor een of ander Instituut; van binnen uit heeft hij het kloosterleven niet beleefd, en zo ontgaan hem
zeker enkele aspecten van deze roeping,
terwijl andere, eerder bijkomstige punten,
o.i. al te zeer overdreven worden. De
mogelijke adaptaties die hier worden gesuggereerd, werden ook reeds door religieusen voorgesteld, en reeds hier en
daar, ook in oudere Instituten, op zeer
bescheiden, soms bijna schuchtere wijze
doorgevoerd.
Eén gedachte zal zeker de lezer niet
loslaten: dat onze instellingen niet voldoende aan de levenseisen van deze moderne tijden beantwoorden en dat jongere
mensen, die toch met edelmoedige vastberadenheid de radicale inzet van het
kloosterleven hadden mogen wagen,
terugdeinzen voor de offers van een
oprecht en consequent kloosterleven.
Of dit alles in een vulgarisatiewerkje
moest uiteengezet worden, mag men wijselijk betwijfelen. Zullen niet vele jongeren worden afgehouden van het traditionele kloosterleven? We mogen het wel
bedenkelijk vinden dat eminente publicis-
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instanties kan
kan
kundigen en
en bevoegde
worden opgelost.
opgelost.
worden
J.J. Beyer S.I.
S.I.

De Kardinaal MercierMercier-herdenking
op
herdenking te Leuven op
10,
12 October
October 1951
1951
10, 11 en 12
de plechtige
plechtige academische
academische zitting
zitting op
op
Na de
Woensdag 10
10October
Octoberwaarbij
waarbijKardinaal
Kardinaal
Woensdag
op waarlijk
waarlijk koninklijke
koninklijke wijze
wijze
Mercier
Mercier op
werd
gehuldigd 1.).
volgde op 11
11 en 12
werd gehuldigd
1 ) , volgde
October
philosophisch congres.
congres. Als
October een philosophisch
algemeen thema
men gekozen:
gekozen: Het
Het
algemeen
thema had
had men
thomisme
wijsbegeerte.
thomisme en de hedendaagse wijsbegeerte,
vankardinaal
kardinaalMercier.
Mercier.
de geest
geestvan
geheel in de
Zoals deze
deze immers
immers zin
zin voor
voortraditie
traditie
Zoals
natrachtte
combineren met
trachtte te
te combineren
met zin
zin voor navorsing waarbij
waarbij de philosophie
philosophie staat
staat voor
voor
een
voltooide taak,
taak. zo
zo moeten
moeten wij
wij
een nooit voltooide
detegenwoordige
tegenwoordige president
president
nu.
gelijk de
nu, gelijk
van het
het Hoger
HogerInstituut
Instituut voor
voorwijsbegeerte
wijsbegeerte
opmerkte
zijn openingswoord,
openingswoord. op
op
opmerkte in
in zijn
nieuwe wijze in deze
deze nieuwe
nieuwe tijd
tijd werken
werken
nieuwe
aan de oplossing
oplossing van
vanditzelfde
ditzelfdeprobleem.
probleem.
Het
was opmerkelijk
opmerkelijk hoe
de zes
zes
Het was
hoe in
in de
verschillende spreekbeurten
spreekbeurten en
en de
dedaarbij
daarbij
aansluitende discussies
discussies bijna
bijna voortdurend
voortdurend
één thema
thema naar voren
voren kwam:
kwam: welke
welke houhouding moet
"de thomist"
thomist" innemen
innemen t.o.v.
t.O.V.
ding
moet „de
"de
(beide termen
termen hier
hier
„de phaenomenologie" (beide
genomen
meest ruime
ruime zin die
die men
men
genomen in
in de meest
er
geven kan)?
kan)? Tot
Toteen
eenbevredigend
bevredigend
er aan geven
antwoord op deze vraag,
vraag. nl. een
een synthese
synthese
antwoord
van phaenomenologie
phaenomenologie en dialektiek
dialektiek in een
een
waarlijk menselijke
waarlijk
menselijke christelijke
christelijke wijsbewijsbegeerte.
kwam men
men helaas
helaas meestal
meestal niet,
niet.
geerte, kwam
maar
geest van
vanopenheid
openheid en
envrijheid
vrijheid
maar de
de geest
die de besprekingen
besprekingen tussen vertegenwoorvertegenwoor.

zovele landen
landen kenmerkte
kenmerkte was
was
digers
digers van zovele
al een
een vreugde
vreugde op
op zich
zich en
en een
een voortrefvoortreffelijke
een beter
beter vinden
vinden
felijke dispositie
dispositie tot
tot een
van de
de waarheid.
waarheid.
Men kan zich afvragen,
afvragen. of de
de verdienverdien.sten
de grote
grote kardinaal
kardinaal niet
niet op nog
nog
sten van de
andere gebieden
gebieden liggen en
en zich
zich ververvele andere
wonderen. dat
dat men
men deze
dezeherdenkdagen
herdenkdagen
wonderen,
gevierd
aan de
de universiteit
universiteit van
van
gevierd heeft
heeft aan
Leuven waardoor
waardoor men
men bovenal
bovenal de wijswijsLeuven
geer zijn hulde heeft gebracht.
gebracht. Een
Een woord
woord
Pius XI
XIkan
kanhier
hierverhelderend
verhelderend werwervan Pius
. ken
geloofsgenoten
ken en
en aantonen.
aantonen, dat
dat onze geloofsgenoten
in
Zuid-Nederland Mercier
Mercier juist
juist door
door
in Zuid-Nederland
deze vieringswijze
vieringswijze het beste en
en het
het meest
meest
wezenlijk
Pius XI
XI
wezenlijk hebben
hebben geëerd.
geëerd. Paus
Paus Pius
zegt van
van de
deencycliek
encycliek„Aeterni
"Aeterni Patris"
Patris"
zegt
die Leo
die
Leo XIII
XIII in
in1879
1879uitvaardigde,
uitvaardigde. dat
dat
„deze daad
"deze
daad zozeer
zozeer alle
alle andere
andere overtreft,
overtreft.
hij niets
niets anders
anders gedaan
gedaan had,
had. dit
dit
dat.
dat, zo hij
alleen
voldoende ware
ware geweest
geweest om
om zijn
zijn
alleen voldoende
naam als groot
groot paus
paus onsterfelijk
onsterfelijk te mamanaam
grote medewerker
medewerker nu voor het
het
ken".
ken". De grote
uitvoeren van
plan van deze
deze encyencyuitvoeren
van het
het plan
cliek: herstel der
der christelijke
christelijke wijsbegeerte
wijsbegeerte
cliek:
naar de
geest van
van de
de H.
H. Thomas
Thomas van
van
naar
de geest
Aquino. is
is geweest
geweestkardinaal
kardinaal Mercier.
Mercier.
Aquino,
Met
Leo XIII
XIII begreep
begreep hij
hij de
denoodzaak
noodzaak
Met Leo
van
het opbouwen
opbouwen van
van een
eenchristelijke
christelijke
van het
wijsbegeerte die
1ge eeuw
eeuw over
over het
het
wijsbegeerte
die in
in de
de 19e
geheel
genomen eenvoudig
eenvoudig niet
niet bestond,
bestond.
geheel genomen

1.)
De grootse
grootse plechtigheid
plechtigheid werd
werd opgeluisterd
opgeluisterd door
door de
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van Z.
Z.M.
M.Koning
KoningBoudewijn.
Boudewijn.
1) De
van
E.Kardinaal
Kardinaal van
van Roey,
Roey. de
dePauselijke
Pauselijke Nuntius
Nuntius Mgr
MgrCento,
Cento.het
hetBelgisch
BelgischEpiscopaat,
Episcopaat.dedevoorzitters
voorzitters
van Z. E.
van
Senaat en
en Kamer,
Kamer. de
de Ministers,
Ministers. leden
ledenvan
vanhet
hetCorps
Corpsdiplomatique
diplomatiqueenendede
vertegenwoordigersvan
van
van senaat
vertegenwoordigers
zeer
vele universiteiten
universiteiten in
Europa en Amerika.
Amerika. Bij
Bij deze
deze gelegenheid
gelegenheid had
had ook
ook de
depromotie
promotie plaats
plaats vvan
zeer vele
in Europa
an
Z. M. Koning Boudewijn tot doctor h. c. in de rechtswetenschap.
Z.MKonigBudewjtcorh.indetswchap.
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met Leo
Leo XIII
met
XIII zag
zag hij
hij dedemogelijkmogelijkheid hiertoe
een hernieuwd
hernieuwd thomisme
thomisme
heid
hiertoe in een
dat zich
dat
zich openstelt
openstelt voor
voor de
deactualiteit.
actualiteit.
Zonder een
een gezonde doctrine
Zonder
doctrine zouden
zouden alle
verdere vernieuwingen
vernieuwingen op sociaal gebied
verdere
gebied
en elders onvruchtbaar blijken
blijken en daarom
daarom
en
gaf hij
hij zich
zich geheel
geheel aan de uitvoering
gaf
uitvoering van
dit program.
Toen hij
dit
program. Toen
hij tot ander
ander werk
werk
werd geroepen
geroepen was
was deze
deze taak
taak voor een
een
werd
groot gedeelte verricht
groot
verricht en in de
de instelling
instelling
van het Hoger
Hoger Instituut
Instituut bestendigd
bestendigd tot
tot op
op
heden. Als priester,
heden.
priester, geestelijk
geestelijk leidsman,
leidsman,

459
459

bisschop,
nationale verzet
verzet
bisschop, leider
leider van het nationale
heeft
hij prachtige
prachtige dingen
dingen gedaan,
gedaan, maar
maar
heeft hij
nergens
resultaat zó
blijvend en zo
zó
nergens is
is het resultaat
zo blijvend
duurzaam
het terrein
t~rrein der
der
duurzaamgeweest
geweest als
als op het
wijsbegeerte.
hij door
doer de nood
nood
wijsbegeerte. Daar
Daar heeft hij
der
tijden in
geniaal inzicht
inzicht naar
naar een
een
der tijden
in geniaal
bovenactuele
door te
bovenactuele oplossing
oplossing gegrepen
gegrepen door
wijzen
zich steeds
steeds vernieuwend
vernieuwend
wijzen naar
naar een zich
thomisme.
zijn grootste
grootste ververthomisme.Dat
Dat was
was zijn
dienste
daarom vierde
vierdemen
men hem
hem terecht
terecht
dienste en daarom
in zijn
zijn Hoger
Wijsbegeerte.
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.
Dr
J. Nota S.J.
S.J.
Dr J.
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Jean DANIéLOU,
Geheimnis
Jean
DANléLOU, Das
Das Geheimnis
Kommen des Herrn.
!vom KORUDen
lVom
Berm. Vert.
Verlag J.
van Maria
Wahl. --- Verlag
van
Maria Wiahl.
J.
Knecht-Carolusdruckerei, FrankKnecht-Carolusdruckerei,
Frankfurt a/M.,
alM., 1951, 206 pp., geb. DM.
6,80.
Over de
de Engelse
Engelse vertaling v
an DaOver
van
Daniélou's „Le
niélou's
"Le Mystère
Mystère de
de l'Avent"
l' Avent"
hebben
we verslag uitgebracht
hebben we
uitgebracht in
in dit
dit
tijdschrift
tijdschrift (cfr.
(cfr. April
April 1951,
1951, p.
p. 97).
97).
Men
an geMen heeft er ons
ons een
een verwijt
verwijt vvan
gemaakt,
maakt, dat
dat onze
onze recensie
recensie te streng
streng
was. Alles
Alles wel
welbeschouwd
beschouwd menen
menen wij
wij
an
niets
niets te
te moeten
moeten terugtrekken
terugtre'kken vvan
hetgeen we toen schreven: „Wlegens
"wegenshetgnwoscrv:
zijn exegetische instelling zijn vrij zijnexgtschlzijn
veel beweringen
an P.
beweringen vvan
P. Daniélou
Daniélou niet
niet
vrij
: overdrijvinvrij van
van extravaganties
extravaganties:
overdrijvingen, haastige
haastige gelijkschakelingen,
gelijkschakelingen, loslosse redeneringen
redeneringen op
opwoordassociawoordassociaties".
ties". Omdat
Omdat het
het ons
onsverwondert,
verwondert,
dat, naast
naast de
de Engelse,
Engelse, ook
ook deze
deze DuitDuitse vertaling
vertaling de
de moeite
moeite waard
waard geacht
geacht
werd, willen we
we hier
hier wijzen
wijzen op
op enkele
enkele
voorbeelden.
voorbeelden.
Het is
is niet
niet juist
juist dat
datde
deintimiteit
intimiteit
met
God in
in het
met God
het NT
NT „iets
"iets totaal
totaal
nieuws"
nieuws" (8)
(8) betekende;
betekende; de
deerfzonde
erfzonde
wordt
wordt niet
niet adekwaat
adekwaat voorgesteld,
voorgesteld,
als
an de
als men
men gewaagt
gewaagt vvan
de gevallen
gevallen
mens
mens als
als van
van „een
"een prooi
prooi der
der boze
boze
machten",
an van
machten", eerder
eerder ddan
van „een
"een
schuldige"
schuldige" (9)
(9);; afgoderij
afgoderij is nog
nog geen
geen
„letterlijke"
"letterlijke" duivelscultus
duivelscultus (10)
(10);; het
het
„verbond"
met Abraham behelst
"verbond" met
behelst nog
nog
niet
niet dat
dat „uit
"uitzijn
zijn zaad
zaad de
de Messias
Messias zal
zal

geboren
(11);; waarom
waarom zou
zou
geboren worden"
worden" (11)
Hdl.
Noë slaan
slaan?? (28)
(28);; het
het
Hdl. 14,
14, 17
17 op Noë
heeft
weinig zin
zin gelijk
gelijk te
teschakelen
schakelen
heeft weinig
"de
zegen over
over alle
alle geslachten"
geslachten" met
met
„de zegen
de
formule „alle
"alle geestelijke
geestelijke wezens
wezens
de formule
zijn
geschapen om
glorie te
te geven
geven
zijn geschapen
om glorie
aan de
de H.
H.Drievuldigheid"
Drievuldigheid" (28-29)
(28-29);
;
de
"diepe slaap"
slaap" van
vanAbraham"
Abraham"
de „diepe
(Gen.
12:: "tardémäh")
niet
(Gen. 15,
15, 12
„tardémah") mag niet
zonder meer gelijkgeschakeld
gelijkgeschakeld worden
worden
zonder
met een
een „extase"
"extase" (33;
(33; cfr.
cfr. 40:
40: „een
"een
met
diepe
slaap") , evenmin
die vvan
diepe slaap"),
evenmin als
als die
an
Adam; en deze laatste is niet zonderAdam;enzltsioder
meer een
een „openbaring
"openbaring van het
het mysmysmeer
van Christus
Christus en
en de
de Kerk"
Kerk" (33)
(33);
terie van
;
Gen. 15
er geen
geen sprake
sprake van
van een
een
in Gen.
15 is er
"gemeenschap van bloed"
bloed" (41)
( 41);; het
het
„gemeenschap
heeft niet
niet veel
veel zin
zin tetespreken
spreken van
van
heeft
een
"Boodschap" aan
aan Sara
Sara (44)
(44);;
een „Boodschap"
brood en
en
Melkisedeks aanbieding van brood
wijn was
was geen
geen offer
offer (58;
(58; 67)
67);
Deut.
wijn
; Deut.
zien als
als een
een verbod
verbod vvan
het uniuni12, 2 zien
an het
versele offer
de geest
geest vvan
Melkiversele
offer in
in de
an Melkisedek, is
is nonsens
nonsens (61)
(61)..
sedek,
We zouden
zouden kunnen
kunnen voortgaan.
voortgaan.
We
Maar we
houden ons
ons aan
aan de
de vastvastMaar
we houden
datDaniélou's
Daniélou'sBijbelverklaBijbelverklastelling, dat
ringen niet
niet terugga
teruggaan
op de
de tekst
tekst
ringen
an op
van dedegeinspireerde
geïnspireerde boeken,
boeken,
zelf van
maar op
op de
de (soms
(soms zeer
zeervrije)
vrije:) VaderVaderDit kan
kan wel
welinteressant
interessantzijn,
zijn,
exegese. Dit
maar of men
men het
het „Woo
"W()ord
Gods" in
in
maar
rd Gods"
zijn tijdsgebonden
tijdsgebonden en historische
historische uituitzijn
drukking daarbij
daarbij „duidelijk
"duidelijk maakt",
maakt",
drukking
is een
een vraag
vraagdie,
die,naar
naarons
onsoordeel,
oordeel,
is
niet positief
positief kkan
beantwoord worden.
worden.
niet
an beantwoord
J. De
De Frame
Fraine
J.
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Josse ALZIN,
ALZIN, Voicl
Voici venus
venus les
les jours
.Tosse
jours
du prêtre,
du
prêtre, Méditations
Méditations sacerdosacerdotales modemes.
tales
modernes. —
- Editions Spes,
Spes,
Parijs, 1951,
1951, 292
292 pp.,
pp., Fr.
Fr. Fr. 375.
Parijs,
375.
Modernen
en zakelijk
zakelijkheeft
heeft Sch.
Sch. in
Modern
korte meditaties
meditaties het
het hele
hele leven
leven v
an
korte
van
de priester, zijn geestelijk leven en deprist,zjnglkev
zijn apostolaat
apostolaat overwogen.
zijn
overwogen. „J'ai
"J'ai juré
juré
de Ie
le dire
de
dire comme
comme je le
Ie pense",
pense", zegt
hij in
in zijn
zijn voorwoord.
voorwoord. Die
Die oprechtheid
hij
v an toon
en van
v an beleving
van
toon en
beleving zullen
zullen velen a
an grijpen; ze
ze waarborgt
len
aangrijpen;
waarborgt de
de
ev an gelische waarde
waarde van
v an deze
evangelische
deze openopenlijke belijdenis
belijdenis over
over de priester.
lijke
priester.
J. Beyer
J.
Prof. Dr G.
Prof.
G. THILS,
THILS, Wezen en spirispiritualiteit van de diocesane
diocesane geestelijkheid. Nederl.
Nederl. van
van J.
lijkheid.
J. VermeuVermeulen. —
len.
- De
DeKinkhoren,
Kinkhoren, Brugge,
Brugge,
1950, 345
345 pp.,
pp., ing.
ing. Fr. 120.
'1950,
120.
In een prachtig
In
prachtig verzorgde
verzorgde uitgave
uitgave
wordt ons
wordt
ons deze
deze Nederlandse
Nederlandse vertavertaling van
an Kan.
ling
van het werk
werk v
van
Kan. Thils:
Thils:
Clergé dio„Nature et Spirituslité
,,Nature
Spiritualité du Clergé
césain aangeboden.
De vele
c6sain
aangeboden. De
vele vertavertalingen v
an dit
lingen
van
dit boek
boek hebben
hebben in
in ververschillende llanden
an den reeds
schillende
reeds felle
felle discusdiscussies uitgelokt en
en het
het is
is wel
wel te
tebetreubetreuren dat
ren
dat de
deNederlandse
Nederlandse vertaling
vertaling
geen rekening heeft
heeft gehouden
gehouden met
met de
de
vele
an
vele leerstellige
leerstellige ophelderingen
ophelderingen vvan
deskundigen die zich met dezelfdedeskunigzchmtdelf
problemen
problemen bezig
bezig hielden.
hielden.
Verschillende
Verschillende schrijvers
schrijvers hebben
hebben
reeds
reeds getracht
getracht door
door pastorale
pastorale en
en
theologische
studies aaan
an het
theologische studies
het streven
streven
v
an de
van
de saeculiere
saeculiere clergé
clergé naar
naar een
een diedieper
per geestelijk
geestelijk leven
leven tegemoet
tegemoet te
te kokomen.
an . Thils
men. K
Kan.
Thils heeft
heeft een
een veel
veel omomvattender
vattender werk
werk geschreven
geschreven en
en een
een
theologische
theologische synthese
synthese willen
willen opbouopbouan
wen: hij
hij zoekt
zoekt naar
naar het
het„wezen"
"wezen" vvan
de diosesane clerus, en wil daaruitdeiocsanlru,wdit
zijn
zijn „spiritualiteit"
"spiritualiteit" afleiden.
afleiden.
S. heeft
heeft zijn
zijn werk
werk in
in vier
vier grote
grote dedelen onderverdeeld
het eerste
eerste is
onderverdeeld: :het
is een
een
studie over
over het
het werk
werk en
en de
debezieling
bezieling
der
der Apostelen;
Apostelen; in het
het tweede
tweede gaat
gaat
hij
hij de
de lessen
lessen van
van het.
het. Romeins
Romeins PonPontificale
an delt
tificale na;
na; in
in het
hetderde
derde beh
behandelt
hij
hij de
de kenmerken
kenmerkien van
van de
dediocesane
diocesane
Geestelijkheid,
engeeft
geeft ons
Geeste1tJ"kheid, en
ons in
in een
een
vierde
vierde deel
deel de
de beschrijving
beschrijving van
van de
de didlocesane
ooestIIIle priesterspiritualkeit.
priesterspirituaUte1t. Alleen
Alleen
deze
deze schikking
schikking kan
kan reeds
reeds de
de lezer
lezer de
de
indruk
an e clerus,
indruk geven
geven dat
dat de
dedioces
diocesane
clerus,
zoals
zoals die
die nu
nu bestaat
bestaatde
deopvolging
opvolgingder
der
Apostelen
an opApostelen volledig
volledig voor
voor zich
zich kkan
opeisen,
eisen, en
en dat
dat hij
hij —
- en
enhij
hij alleen
alleen —

ten
volle het
het Priesterschap
Priesterschap beleeft.
beleeft.
ten volle
Ieder
de
Ieder aandachtig
a an dachtig lezer
lezer zal
zal tlch
zich de
vraag
het Nieuw
Nieuw TestaTestavraag stellen
stellen of
of het
ment
ment en
en het Romeins Pontificale voldoende
juiste
doende bronnen
bronnenzijn
zijnom
om een
een juiste
synthese
bouwen. Vele punten van
synthese te bouwen.
canonische
canonischeaard,
aard,die
die de
de praxis
praxis en
en de
traditie
Kerk in deze
deze kwestie
traditie van
v an de Kerk
zo
belichten, worden
worden duidelijk
duidelijk
zo scherp belichten,
geïgnoreerd.
zeer bondig
bondig
geignoreerd. Ze
Ze werden
werden zeer
uiteengezet
uiteengezet door
door Z.
Z. H.
H. de
de Paus
Paus in de
rede
uitsprak op de
de audientie
audientie
rede die
die hij
hij uitsprak
die
internationale
die het eerste inte
rn ationale Congres
der
Staten v
van
Volmaaktheid
der drie
drie Staten
an Volmaaktheid
besloot.
licht
besloot. W1ij
Wij menen,
menen,dat
dat in
in het licht
van
deze traditionele
traditionele leer,
leer, een
een vollevollev an deze
diger
juistere synthese
de nu
nu
diger en
en juistere
synthese van de
voorhanden
theologische, canonische
canonische
voorhanden theologische,
en
ascetische gegevens
gegevens uiterst
uiterst wenwenen ascetische
selijk
daar alleen
alleen een
een serene
serene en
en
selijk is,
is, daar
juiste doctrine
doctrine de practische
practische richting
richting
k an bepalen.
kan
J. Beyer
bepalen. J. Beyer
Bernhard
SIEBERS, M.S.C.,
M.S.C., ChristChristBernhard SIEBERS,
IiCher
Sacra, J.
J.
licher Heimgang.
Heiingang. Ars
Ars Sacra,
,MUller,
Miiller, München,
Miinchen, 1951,
1951, 32
32 pp.,
pp., 4
platen,
DM. 0,60.
0,60.
platen, DM.

Dit vlugschrift
vlugschrift treft
treft ons
ons door
door zijn
zijn
van
het
degelijkheid.
degelijkheid.De
De betekenis
betekenis v
an het
"sacrament
der stervenden"
stervenden" wordt
wordt
„sacrament der
als
deelname aan
aan Christus'
Christus' lijden,
lijden,
als deelname
dood
verrijzenis goed
goed uiteengezet.
uiteengezet.
dood en verrijzenis
De verzorgde
verzorgde druk
druk en de
de illustratie
illustratie
De
verhogen de
waarde vvan
deze publipubliverhogen
de waarde
an deze
catie.
J. Beyer
catie. J. Beyer
Prof. G.
G. THILS,
THILS, Christenismes
Christfanismes et
et
Prof.
chri8tJanJsme (Bibliothèque
(Bibliothèque de
de
christianisme
Supérieur des sciences
scienees
l'Institut Supérieur
de l'université
l'université cathocathoreligieuses de
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geeft van die tijd. Enkele kleine historische fouten vergeven wij hem
graag. Want dit is een waarheidsgetrouwe, weldadige en fijne biografie
van een der fijnste en edelste mensen
die ooit leefden.
M. Dierickx
Edith STEIN Kreuzeswissenschaft,
Studie fiber Joannes a Cruce,
Bd. I van Edith Steins Wierke,
Hrg. von L. Gelber and Rom.
Leuven O.C.D., — Ed. Nauwelaerts, Louvain, 1950, XI en 300
pp.
Bij velen die in onze dagen spreken of schrijven over spiritualiteit
bestaat vaak weinig sympathie voor
de Kerkleraar St. Joh annes van het
Kruis. Zijn radicale leer geldt bij hen
als verouderd. Het zal hun goed doen
in dit eerste deel uit de nalatenschap
van Edith Stein te lezen, hoe een
Carmelites die in het moderne denken is grootgebracht haar geestelijke Vader weet te waarderen en zijn
leer te interpreteren met behulp van
haar eigen philosophie.
Intussen mene men niet, dat K.S.
hier leven en leer geeft v an Joh. van
het Kruis. Leven en inhoud zijner
geschriften worden slechts besproken
om door te dringen tot de eenheid
van zijn wezen. Maar tegelijk wil zij
ons in de kruisweg, die Johannes
ging, laten zien de weg v an de christen mens, de mens gegrepen door
Gods genade in het Doopsel, die in
dit leven steeds meer a an die Kruisgenade moet be antwoorden. Wanneer
hier dan ook wordt gesproken over
„Kreuzeswissenschaft", dan is het
geenszins de bedoeling een louter abstracte wetenschap te geven, maar
als phaenomenologe laat de S. haar
„theologie van het kruis" ontspringen aan de Kruiservaring, zodat
haar boek ook vanzelf zijn indeling
vond : Kreuzesbotschaft, Kreuzeslehre, Kreuzesnachfolge, - van leven tot
leer naar leven. Uit de rijke inhoud
wijzen we slechts op de uiteenzetting
over eenheid en verscheidenheid tussen de symbolen v an nacht en kruis
(p. 32 vlgg.) en over „Die Seele im
Reich des Geistes und der Geister"
(p. 135 vlgg.) waarbij in het bijzonder opviel: „Das innerste der Seele
und die Gedanken des Herzens" (p.
140 vlgg.) . Zulke passages doen het
wel eens betreuren dat de S. in haar
bescheidenheid zoveel mogelijk ge-

bruik schijnt te maken v an de woordefn van Johannes van het Kruis om
haar gedachten weer te geven
Intussen moeten wij de uitgevers bijzonder dankbaar zijn, dat zij juist
met dit laatste onvoltooide werk van
Edith Stein hun serie wilden beginnen. J. H. Nota
Paul NAGAI, La chalne du Rosaire.
Le journal d'une victime de la
bombe atomique a Nagasaki.
Adapté en francais par Masao
Yoshida et J. Masson, S.J. —
Editions de 1'Aucam, Leuven,
1951, 72 pp.
De auteur is dokter, radioloog en
Katholiek bekeerling. Als Universiteitsprofessor wijdde hij zich vooral
aan de studie van de radiologische
geneeskunde. Reeds voor de ontploffing van de atoombom boven Nagasaki leed hij aan leucaemie ten gevolge van zijn talrijke en onvermoeide proefnemingen. Bij de ontploffing
verloor hij zijn vrouw, al zijn bezittingen, en werd hij zelf definitief
aangetast. Hij stierf na een lange
ziekte van zes jaren. In deze brochure werden verscheidene stukken verzameld, verhalen van voor de ontploffing, van zijn bekering, over zijn
zoontje Seiichi en zijn dochtertje Kayano, beschouwingen over het geloof,
zijn wetenschappelijk werk. Ze zijn
alle gekenmerkt door hoge geestelijke instelling, diepe menselijkheid en
een christelijk geloof vol nederige
onderwerping en moed.
P. Fransen
John WU, Boven Oost en West. Nederl. van Dick Ouwendijk. -iSheed & Ward, Antwerpen. 1951,
380 pp.
De Heer John Ching-Hsiung Wu is
een veelzijdig man. De lezer vermoedt reeds dat hij Oosterling is. En
dat is ook juist. Doch D r Wu woonde
en doceerde ook rechten in de States, en op het ogenblik doet hij hetzelfde weer in Hawaii. In de tussentijd was hij rechter bij het Inte rnationale Gerechtshof v an Sjanghai;
daarna succesvol advokaat in dezelfde stad. Meermalen als minister aangezocht, werd hij lid v an de constituerende vergadering en ambasadeur
van China bij de H. Stoel. Ond anks
zijn sterke voorliefde voor de rechtswetenschap, bewaarde hij een grote
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zin voor humor, en schreef gedichten, zowel in 't Chinees als in 't Engels. Vriend v an Dr Sun Fo en maarschalk Chi an g Kai-shek, bewerkte
hij samen met deze laatste volgens
de zeer strenge regelen v an de Chinese poëtiek een reeds klassiek geworden paraphrase v an de Psalmen
en een in literair Chinees gestelde
vertaling v an het Nieuwe Testament.
Opgevoed volgens de strenge moraal
v an Confucius, bewaarde hij steeds
de dran g naar onthechting v an het
Taoisme en naar de Boeddhistische
mystiek. Dit belette hem niet Methodist te worden, en na een periode
v an twijfel zich te bekeren tot het
Katholicisme, waarin hij bij de simpele mystiek v an de Kleine Theresia
al het goede, dat hij uit zijn eigen
eeuwenoude traditie had meegekregen, overvloedig mocht terug vinden.
Hij is vader v an dertien kinderen,
houdt v an natuur, dieren en bloemen
De hele rijkdom van zijn ervaringen en belevenissen vinden wij terug
in deze bekeringsgeschiedenis. De
enige draad die de hoofdstukken samen bindt is juist zijn geestelijk
avontuur. Met de Kleine Theresia
mag hij d an ook besluiten: alles is
genade. Deze bekeringsgeschiedenis
is buitengewoon interess an t, en verdient a an bevolen te worden aan allen, voor wie het geloof wellicht door
een al te grote vertrouwdheid iets
v an zijn verrassing en diepte heeft
verloren. Het doet weldadig aan te
lezen wat een goed en hoogstaand
mens in het Katholiek geloof allemaal k an vinden. Wellicht ontdekken
wij met hem d an ook iets nieuws.
P. Fr ansen
Espoir humain et espérance chrétienne. Semaine des Intellectuels
Catholiques, mai 1951. P. Horay, Edit. de Flore, Parijs, 1951,
328 pp..
Elk j aar in Mei heeft in Parijs de
grote wapenschouw plaats v an de
katholieke intelligentia. Denken wij
niet te licht aan een operetteparade.
Het moet een „témoignage" worden
v an de meest hoogsta ande geesten
uit de Franse en Europese gemeenschap. Onze nuchtere wrevel bij dit
modewoord, dat tegenwoordig v an
ll es dekt, moet ons niet doen verge- a
ten dat „het belijden" van zijn ge-
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loof tot een der meest wezenlijke
plichten behoort van de Christen, dat
„martelaar" oorspronkelijk betekende „hij die getuigenis aflegt".
Dit jaar had men een uiterst actueel onderwerp gekozen: onze christelijke hoop tegenover onze aardse
verwachtingen. G. Marcel, de philosoof v an de hoop, de Paters Daniélou
en Congar bespraken de ke rn zelf van
dit probleem. G. Thibon beh an delde
haar actualiteit. Bel an grijke bijdragen werden geleverd door mannen
v an wetenschap, die spraken over onze aardse verwachtingen voor zover
deze in wetenschappen en techniek
een vaste zekerheidsgrond vinden. Juristen, als M. Rivero en Mt. Cherier,
philosophen als Fessard, jou rn alisten
en politici beschouwden onze christelijke hoop in verb and met „de
rechten v an de mens", oorlog en
vrede, en tenslotte met deze overgangstijd, waarin een oude wereld
vergaat en de nieuwe nog niet is geboren. J. Pieper vertegenwoordigde
Duitsl an d, Kan . Leclercq België en
M. Santamaria Spanje.
Wanneer komt de tijd, dat wij iets
dergelijks a andurven, met minder
„p an ache" wellicht, maar even oprecht en reëel ? Maar dan moeten wij
onze kleine persoonlijke meningsverschillen vergeten om enkele dagen
eendrachtig samen te werken, ons ingekankerd individualisme voor een
ogenblik alth an s afleggen om anderen iets te durven zeggen, en wellicht
ook onze schoolmeesterachtige zelfingenomenheid vergeten om iets interessants te kunnen vertellen.
Christendom is geen tere pl an t voor
de huiskamer. P. Fr an sen
Lothar SCHREYER, Bildnis der
Mutter Gottes. Ein Schaubuch
und Lesebuch. — Herder, Freiburg i. Br., 1951, 268 pp., 64 platen en 1 geld. titelpl., geb. DM.
18,50.
Lothar Schreyer biedt ons niet het
zoveelste overzicht van het mariale
thema in de kunst (een zo dankbaar
onderwerp voor half-religieuze, halfaesthetische vulgarisatie) ; het is
trouwens helemaal geen kunstboek,
doch wel een met zorg samengestelde verzameling van teksten en afbeeldingen die de lof van Gods Moeder verkondigen.
Reeds uit de inleiding blijkt dat
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ook aansporinaansporinmariale kennis
gen tot
tot mariaal
mariaal gebed.
gebed.
boek bezit,
bezit, zal het niet
niet alalWie dit boek
Wie
leen
als bibliophiel
bibliophiel om
om de
de volmaakt
volmaakt
leen als
verzorgde uitgave,
als
verzorgde
uitgave, maar
maar ook
ook als
godsdienstig
dikwijls en
met
godsdienstig mens
mens dikwijls
en met
eerbied ter
in alaleerbied
ter hand
hand nemen;
nemen; het
het is in
le opzichten
opzichten een
een waardige
waardige uitdrukuitdrukking v
van
ons heilig
heilig geloof
geloof en
en onze
onze
an ons
king
Mariaverering
A.
an LAERE
A. V
Van
LAERE

THEOLOGIE,
PIllLOSOPHIE,
PAEDAGOGIE
THEOLOGIE,
PØSOPHIE, PAEDAGOGIE
Cahien
Sion1ens. Revue
Revue trimestrielle
trimestrielle
Cahiers Sioniens.
V
(1951).. no.
no. 2:
2: Abraham,
Abraham, Père
Père
V (1951)
des
croyants. —
- Cahiers
Cahiers SioniSionides croyants.
68, rue
rue N.
N. D.
D.des
desChamps,
Champs,
ens,
ens, 68,
Parijs, 1951,
1951, 140 pp.,
pp., Fr.
Fr. 300.
300.
Parijs,

Deze zeer verzorgde
verzorgde aflevering van
van
de Cahiers
andelt „een
de
Cahiers sioniens
sioniens beh
behandelt
"een
der
geliefkoosde thema's
thema's der
der heden
heden·
der geliefkoosde
daagse christelijke
christelijke gedachtenwereld"
gedachtenwereld"
(Daniélou;
de figuur
figuur namelijk
namelijk
(Daniélou; p.
p. 87), de
van de
de grote
grote patriarch
patriarch Abraham,
Abraham, die
die
helaas ! hedentendage
hedentendage "een
„een grote onhelaas!
onbekende is voor het gewone
gewone christenchristenbekende
volk"
(Dom Botte;
Botte; p.
p. 90)
90)..
volk" (Dom
een inleiding
inleiding van de
de hand
hand van
van
Na een
Kardinaal Tisserant,
de
Kardinaal
Tisserant,biedt
biedt R.
R. de
Vaux
O.P. de
de over
over Abraham
Abraham handehandeVaux O.P.
lende
fragmenten uit zijn
zijn nog
nog ongeongelende fragmenten
publiceerde Genesis-vertaling
Genesis-vertaling (Bible
(Bibie
publiceerde
de Jérusalem)
Jérusalem). . Dan
Dan volgen
volgen enkele
enkele
de
zeer suggestieve
suggestieve artikelen
artikelen over
over AAzeer
braham
verband met de
de geschiedegeschiedebraham in verband
nis (J.
(J. Stracky)
Stracky),, met
methet
hetOT
OT(J.
(J.GuilGuillet S.J.)
S.J.),, het
het Nt
Nt (P.
(P.Démann)
Démann),, de
de
let
Kerkvaders
Daniélou S.J.)
S.J.),, de
de liliKerkvaders (J. Daniélou
(Dom B.
B. Botte
BotteOSB)
OSB),, de
de JoodJoodturgie (Dom
se tradities
tradities (de
(de Menasce)
Menasce),, en de
de IsIslam (Moubarac)
(Moubarac). . Ten
Ten slotte
slotte wordt,
wordt,
lam
vrij
aansluitend
bij het voorgaanvoorgaanvrij los
los a
an sluitend bij
an P.
de,
een bijdrage
bijdrage gepubliceerd
gepubliceerd vvan
P.
de, een
l\(esnard over
de interpretatie
interpretatie der
der
Mesnard
over de

Abrahamsfiguur bij
bij Kierkegaard.
Kierkegaard.
Abrahamsfiguur
[Doorgaans
studies zeer
zeer
Doorgaans zijn
zijn deze
deze studies
degelijk
en wetenschappelijk
wetenschappelijk verantverantdegelijk en
woord. Enkele
woord.
Enkele malen
malen constateert
constateert
men contradicties
contradicties tussen de
de verschilverschilmen
lende
auteurs, b.v.
b.v. tussen
tussen de
de vertavertalende auteurs,
ling van de
de Vaux
Vaux en
en de
de bijdrage
bijdrage vvan
an
Starcky (P. 9, n. 18 en 25; p. 9, n. 20Starcky(P.9,n18e25;p0
en 26-27)
26-27).. De geboden
geboden literatuur,
literatuur, die
die
uiteraard
is bijna
bijna
uiteraard zeer
zeer beperkt
beperkt is,
is, is
uitsluitend Fr
Franstalig;
zo worden
worden
an stalig; zo
uitsluitend
soms zeer belangrijke
belangrijke studies, als
als b.v.
b.v.
van F.M.T.
F.M.T. de
de Liagre-B5h1
Liagre-Böhl over
over
die
die van
de
tijd van
van Hammurabi
Hammurabi (en
(en enigsenigsde tijd
zins ook
ook van
van Abraham)
Abraham) over
over het
het
zins
hoofd gezien.
toe stoot
stoot men
men op
op
hoofd
gezien. Af en toe
verouderde
over zozoverouderde meningen.
meningen. b.v.
b.v. over
genaamde
"kinderoffers" (14
(14 en
en37)
37),
genaamde „kinderoffers"
,
over
de pluralis-vorm
pluralis-vorm Elohim
Elohim (27,
(27,
over de
n. 25)
25),, over
over de
de„compositie"
"compositie" van
van
n.
en Benedictus
Benedictus door
door Lucas
Lucas
Magnificat en
(50)
te betreuren
betreuren dat
dat geen
geen
(50). . Het
Het is te
woord kritiek
uitgebracht wordt
wordt op
op
woord
kritiek uitgebracht
Kierkegaard's
uiteenzettingen over
over
Kierkegaard's uiteenzettingen
de
"theologische suspensie
suspensie vvan
de
de „theologische
an de
moraal"
(138);; het religieuse
religieuse transtransmoraal" (138)
cendeert
weliswaar naar
naar het
het ethiethicendeert weliswaar
sche, maar
maar hierdoor
hierdoor worden
worden de
de moremorenormen niet ve
vernietigd,
eerder bebele normen
rn ietigd, eerder
en gezuiverd.
gezuiverd.
vestigd en
Fraine
J. De Frame
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Albert FRANK-DUQUESNE,
FRANK-DUQUESNE, CréaCréa.Albert
tion et
et procréatiØ
procréation.MétaphysiMétaphysition
que,
Théologie et
mystique du
du
que, Théologie
et mystique
couple
humain. -— Les
Les Editions
Editions
couple humain.
Minuit, Parijs,
Parijs, 1951,
1951, 269
269 pp.
pp.
de Minuit,
De auteur
auteur v
van
dit boek
boek houdt
houdt van
van
an dit
„symbolisme"(132,
(132, n.
n. 59;
"symbolisme"
59; 134)
134).. Is
Is
hij zich
zich bewust
bewust v
van
het symbolisme
symbolisme
hij
an het
dat ligt
ligt in
in de
de naam
naam van
van zijn
zijn uitgever:
uitgever:
les éditions
éditions de
de minuit?
minult? Wat
Wat er
er ook
ook
van
zij, in deze studie over
over het
het huwehuwev
an zij,
lijk
als teken
teken der
der eenheid
eenheid tussen
tussen
lijk als
Chlistus
Kerk (Eph.
(Eph. 5)
5),, op
op
Christus en
en de
de Kerk
haar beurt teken der
der (origineel
(origineel opgeopgevatte) intra-trinitaire
intra-trinitaireverhoudingen,
verhoudingen,
blijft
de nacht
nacht dikke
dikke duisternis,
duisternis, en
en
blijft de
wordt
verte niet
niet omomwordt hij
hij in
in de
de verste verte
geschapen
licht.
geschapen tot licht.
Bouwend
een onmogelijk
onmogelijk pêlepêleBouwend op
op een
mêle
(215) v
van
allerlei invloeden
invloeden
mêle (215)
an allerlei
(Joodse
kabbalistiek, allegorische
allegorische
(Joodse kabbalistiek,
Vaderexegese,
de
Vaderexegese, hindoeïsme,
hindoeisme, Bloy,
Bloy, de
Russische sophiologen,
sophiologen, enz.
enz. enz.) perperoreert
eindeloos, in
in duizend
duizend herheroreert S. eindeloos,
halingen,
halingen, over
over zijn
zijn „vage
"vage transcontransconceptuele
aperceptietjes" (252)
(252).. De
De
ceptuele aperceptietjes"
voelt hiderindertechnisch-gevormde lezer voelt
daad,
haast elke
elke bladzijde,
bladzijde, de
de „au"audaad, op haast
todidact"
10; 215)
215),, die
die veel
veel
todidact" (54,
(54, n.
n. 10;
gelezen heeft zonder
zonder het
het te
te verteren,
verteren,
'elementaire
en toch
toch
elementaire zaken
zaken niet
niet weet, en
pretentieus de
les leest
leest
pretentieus
de anderen
anderen de
de les
ontdaan
(21; 25, N. 21;
21; 54,
54, 10).
10) . Totaal
Totaal ontdaan
van elk
elk gezond
gezond inzicht
inzicht in
de H.
H.
van
in de
Schrift
mente auctoris
auctoris (106;
(106; 136;
136;
Schrift ex mente
verkondigt hij
hij door
door hem
hem
148;
211),, verkondigt
148; 211)
zelf als
als „gevaarlijk"
"gevaarlijk" (210;
(210; 230)
230) aanaangevoelde elucubraties
elucubraties over de
de „moe"moegevoelde
derlijke
oergrond" der
de'r Drieëenheid,
Drieëenheid,
derlijke oergrond"
an
die men
men niet
niet meer
meer „katholiek"
"katholiek" kkan
die
noemen.
noem .
Het is niet
niet te
teverwonderen
verwonderen dat
dat dit
dit
Het
slecht
geschreven theologisch
theologisch gebagebaslecht geschreven
zel (de
(de „m
"mannelijke
vrijmoedigheid
zel
an nelijke vrijmoedigheid
de meerderjarige
meerderjarige christen":
christen": 10)
10)
van de
imprimatur kon
kon verkrijgen.
verkrijgen. En
En
geen imprimatur
dit
laatste wordt
wordt op
op verre
verre na
na niet
niet
dit laatste
vervangen door
de prijzende
prijzende autoautovervangen
door de
graaf van
van Claudel.
Claudel. Inderdaad
Inderdaad hebben
hebben
de „scriptores
"scriptores catholici"
catholici" gelijk,
gelijk, als ze
ze
de
de Heer
Heer Frank-Duquesne
Frank-Duquesne noch
noch als
als
„schrijver" noch
noch als „katholiek"
"schrijver"
"katholiek" kunkunnen a
aanvaarden.
Intention).
nen
anvaarden. (cfr Intention).
J. De
De Fraine
Fraine
J.
Prof. Dr X von HORNSTEIN - Prof.
Prof.
Dr A. FALLER,
F ALLER, Gaaf GeslachtsGeslachtsleven, Nederlandse
Nederlandse bewerking
bewerking
van Prof.
van
Prof. Dr
Dr L.
L. H.
H. Co
Cornelissen
rn elissen
O.P.
Lips, arts, O.P. en Dr
Dr A. C. M. Lips,
Maaseik, J.
J. RoRoermond -,
- Maaseik,
J. J.
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men
& Zn.,
Zn., 1952,
1952, 376
376 pp.,
pp., prijs
prijs
men &
ingen.
12.~, geb.
geb. f! 13.50.
13.50.
ingen. !f 12.—,
bewerkers hebben
hebben dit
dit boek,
boek, ooroorDe bewerkers
spronkelijk
Zwitserland verscheverschespronkelijk in
in Zwitserland
nen
nen en gunstig
gunstig ontv
ontvangen,
ongetwijan gen, ongetwijfeld belangrijk
belangrijk verbeterd
verbeterd vooral
vooral door
door
een betere
betere opzet.
opzet. Voorop
Voorop gaat nu
nu de
de
theologische
behandeling;
volgt
theologische beh
an deling; ddan
an volgt
het tweede
tweede deel
deel over
over de
de biologie;
biologie; het
het
derde
deel behandelen
behandelen resp.
resp.
derde en vierde deel
de
opvoeding en de
de geschiedenis.
geschiedenis. De
De
de opvoeding
proportie tussen de
de verschillende
verschillende dedeproportie
niet volmaakt.
volmaakt. Het
Het eerste
eerste deel,
deel,
len is niet
waarin vele
mooie en nuttige
nuttige zaken
zaken
waarin
vele mooie
besproken worden,
gerust uituitbesproken
worden, had
had gerust
voeriger mogen
mogen zijn,
zijn, terwijl
terwijl wij
wij het
het
voeriger
tweede deel,
deel, hoe
hoe discreet
discreet ook,
ook, liever
liever
tweede
ingekort
zouden zien.
zien. Zo
Zo zouden
zouden wij
wij
ingekort zouden
ook
derde deel
deel uitvoeriger
uitvoeriger wenwenook het derde
sen,
terwijl het
het vierde
vierde deel
deel grotengrotensen, terwijl
deels overbodig
overbodig is
voor de
de lezerslezersdeels
is voor
kring waarvoor
waarvoor het boek
boek bestemd
bestemd is.
is.
kring
tekort aan
aan eenheid
eenheid van
van concepconcepEen tekort
tie
is ook
ook in
in de
de Nederl
Nederlandse
bewertie is
an dse bewerking nog
nog voelbaar,
voelbaar, heel
heelbegrijpelijk
begrijpelijk
overigens, daar
boek bestaat uit
uit
overigens,
daar het
het boek
46 artikelen
artikelen vvan
de h
hand
van
28
46
an de
an d v
an 28
specialisten.
Desondanks verdient
verdient dit
specialisten. Desondanks
boek veel lof
lof:: het is door
door en
en door
door kakatholiek,
behandelt de
de verschillenverschillentholiek, het behandelt
de
aspecten vvan
huwelijk- en
en gegede aspecten
an huwelijkslachtsleven
op degelijke
degelijke wijze,
wijze, het
het
slachtsleven op
getuigt
overal vvan
een rustig
rustig en
en
getuigt overal
an een
evenwichtig
oordeel. Men
Men mag het
het
evenwichtig oordeel.
dan
ook a
aan
alle gehuwden
gehuwden en
en ververd an ook
an alle
loofden,
kort voor
voor hun
hunhuwelijk
huwelijk
loofden, die
die kort
staan,
zeker aaanbevelen,
zij tentenals zij
staan, zeker
anbevelen, als
over behoorlijke
behoorlijke ontwikkeling
ontwikkeling
minste over
beschikken.
kleine bemerkingen
bemerkingen tot
tot slot.
slot.
Enkele kleine
De leer
leer over
over de
de kunstmatige
kunstmatige insemiinsemiDe
natie wordt
wordt juist
juist weergegeven,
weergegeven, maar
maar
men vergat te
te verwijzen
verwijzen naar
naar de
de reremen
de van
van Paus
Paus Pius
Pius XII
XII over
over dit
dit ononde
derwerp.
over de
de perioperioderwerp. Ook
Ook de
de leer over
dieke onthouding
onthouding is
juist, vooral
vooral als
als
dieke
is juist,
men
de opmerkingen
opmerkingen van
van de
de bewerbewermen de
kers in acht
acht neemt;
neemt; toch
tochhebben
hebben wij
wij
kers
over dit onderwerp
wel eens
over
onderwerp wel
eens betere
betere
uiteenzettingen gelezen. Wellicht
Wellicht dat
dat
uiteenzettingen
de rede
rede van
de ItaItavan Paus
Paus Pius
Pius XII tot de
vroedvrouwen, die
die natuurlijk
natuurlijk
liaanse vroedvrouwen,
in deze
deze uitgave
uitgave nog
nog niet
nietgeciteerd
geciteerd
in
kon worden,
worden, in een
een volgende
volgende editie
editie
kon
een meer
meer bevredigende
bevredigende uiteenzetting
uiteenzetting
kwestie mogelijk
mogelijk zal
zal maken.
maken.
van deze kwestie
Ook
op andere
andere punten
punten trouwens
trouwens zal
zal
Ook op
deze
rede een
een welkome
welkome bevestiging
bevestiging
deze rede
bieden
bieden v
van
de katholieke
katholieke leer,
leer, zoals
zoals
an de
zij in dit boek
boek op
op zo
zo betrouwbare
betrouwbare wijwijzij
ze
uiteengezet wordt.
van
Kol
ze uiteengezet
wordt. A. v
an Kol
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Bernhard van ACKER,
Bernhard
ACKER, „Hysterie"?
"Hysterie"?
Verl. Ferd.
Ferd. Schtiningh,
Schöningh, PaderPaderVerl.
bom, 1951,
125 pp.,
pp.,
born,
1951, 2 verb. Aufl., 125
3.30.
DM 3.30.
Dit wijze,
wijze, vakkundig
vakkundig geschreven
geschreven
boekje is
voor de
de paspasanwinst voor
boekje
is een aaanwinst
toraal
psychiatrische literatuur.
literatuur. Het
Het
toraal psychiatrische
geeft inzicht
inzicht in
in de
de hysterische
hysterische reacreacties,die
als ze
zeniet
nietherkend
herkendworden,
worden,
ties,
die als
tot gevaarlijke
gevaarlijke situaties
situaties kunnen
kunnen leileiDe verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van de
de
den. De
den.
hystericus
wordt zeer
zeer juist
juist beschrebeschrehystericus wordt
ven.
Het doorlezen
doorlezen van
deze studie
studie zal
zal
van deze
voor de
de zielzorger
zielzorger winst
winst betekenen
betekenen
voor
in
zorg
en......
tijd,
in zijn
zijn pastorale
pastorale
zorg
en inintijd,
daar
hij met
met meer
meer inzicht
inzicht vele
vele onondaar hij
vruchtbare bemoeiingen
bemoeiingen zal staken.
staken.
vruchtbare
P. Ellerbeck
Ellerbeck
J. P.

Wr. A.
A. HAUCK,
HAUCK, Rudolph
Rudolph Sohm
Sohm und
und
W.
Leo Tolstoi.
TolstoL Rechtsordnung
Bechtsordnung und
und
Gottes Reich.
Reieh.· —
- C.
C. Winter,
Winter, HeiHeidelberg, 1950, 286
286 pp.
pp.
„Tussen Tolstoi
Tolstoi en
en Sohm
"Tussen
Sohm liggen
liggen
hele werelden",
werelden", zegt
schr. van
van dit
dit
hele
zegt de schr.
boek,
hij met een
een vergelijking
vergelijking van
van
boek, als hij
beide
figuren begint.
begint. (blz.
(blz. 256)
256).. Hij
Hij
beide figuren
an
komt
dan ook
vaststellen vvan
komt dan
ook tot het vaststellen
zeer grote verschillen tussen beiderzergotvschilnuebdr
leer
met betrekking
betrekking tot
tot het
het recht.
recht.
leer met
Maar
geMaar één ding hebben zij
zij zeker al gemeen:
hun standpunt
standpunt tetemeen : zij
zij kiezen
kiezen hun
genover
recht binnen
binnen en
en vanuit
vanuit
genover het
het recht
hun
christelijk geloof.
Sohm doet dit
dit
hun christelijk
geloof. Sohm
als de
de trouwe
trouwe lutheraan,
lutheraan, maar
maar tevens
tevens
de bezonnenheid
bezonnenheid van de
de wetenwetenmet de
schappelijke
de ororschappelijke jurist,
jurist, Tolstoi
Tolstoi als de
thodoxe Rus,
Rus, die zijn
zijn christendom
christendom tot
tot
thodoxe
anarchie heeft
laten vervagen
vervagen en
en
anarchie
heeft laten
verBleken, en
met de
de overoververbleken,
en dan
dan nog
nog met
tuiging v
van
een dichterlijk
dichterlijk temperatemperatuiging
an een
ment. De
De resultaten
resultaten zijn
zijn bij
bij beiden
beiden
ment.
heel verschillend
verschillend:: voor Sohm
Sohm
dan ook heel
is het
het christendom
christendom uitg
uitgangspunt
om
an gspunt om
twee rijken
rijken te
weanvaarden, het
het wetwee
te aaanvaarden,
reldlijke rijk,
recht onmisbaar
onmisbaar
reldlijke
rijk, waar recht
voor de
de uitwendige
uitwendige orde,
orde, en
en het
het
is voor
rijk Gods,
recht
rijk
Gods, waarbinnen
waarbinnen voor
voor het recht
geen
plaats is
is en
en waarvan
waarvan dan
dan ook
ook
geen plaats
orde het
het recht
recht buibuide charismatische orde
de kerk
kerk behoort
behoort te
te dringen.
dringen. Voor
Voor
ten de
hem betekent
betekent de
de verrechtelijking
verrechtelijking der
der
kerk tevens
tevens haar
haarverwereldlijking,
verwereldlijking,
kerk
haar afval dus.
dus.
haar
is er
er maar
maar· één rijk,
Voor Tolstoi
Voor
Tolstoi is
rijk, alles is rijk Gods.
Daarom zou
zou alle recht
recht
Gods. Daarom
an t de
uit den
den boze
boze zijn,
zijn, w
want
de liefde
liefde zou
zou
an delen
als
enige bron
bron van
ons h
handelen
als enige
van al
al ons
alle rechtsregels
rechtsregels en
en rechtsvormen
rechtsvormen en
en

instituten overbodig
overbodig maken.
maken. Ja, deze
deze
staan
de verwerkelijking
verwerkelijking van
van de
de
staan de
naastenliefde
maarinin de
de weg
naastenliefde maar
weg en
en
blokkerendus
dus de
de komst
blokkeren
komst van
van het
het
Godsrijk.
De grondfout
grondfout bij
bij Sohm's
Sohm'sdenken,
denken, op
op
dit
punt zoals
zoals trouwens
trouwens doorgaans
doorgaans
dit punt
door
schr. bijgevallen,
bijgevallen, steekt in
in de
de
door de
de schr.
visie op
op de
de juridische
juridische structuur
structuur der
der
Kerk.
iets dat
dat
Kerk. Deze
Deze wordt
wordt gezien
gezien als iets
van buiten
buiten af aan
aan haar
haar isis opgelegd,
opgelegd,
van
terwijl toch
het kerkelijke
kerkelijke recht
recht
terwijl
toch ook het
binnen uit, uit
uit het
hetpneumatische
pneumatische
van binnen
leven
der Kerk
Kerk moet
moet worden
worden ververleven der
klaard. Die visie ontstaat,
ontstaat, dunkt
dunktmij,
mij,
klaard.
vooral
hieruit, dat
de schr.
schr. evenals
evenals
vooral hieruit,
dat de
Sohm
juridische structuur
structuur in de
de
Sohm die
die juridische
Bijbel
heeft kunnen
kunnen aanaanBijbel alleen
alleen niet heeft
treffen en
en daarom
daarom tot
tot werelds
werelds aanaantreffen
verklaart. Zo
Zo zien we ook
ook op
op
kleefsel verklaart.
het gebied
gebied v
van
het kerkelijke
kerkelijke recht
recht
het
an het
de
grote vraag
vraag naar
naar de
de bronnen
bronnen der
der
de grote
openbaring aan
orde komen.
komen.
openbaring
aan de orde
Veel kritischer
kritischer staat
staatde
de schr.
schr. tegent.egenheeft hij
hij wel
wel oog
oog voor
voor
over Tolstoi,
Tolstoi, al heeft
de positieve
positieve waarden,
waarden, die
die bij
bij Tolstoi
Tolstoi
de
al zijn
zijn verwerpingen
verwerpingen en
en verloocheverloochein al
ningen
ook wel
wel een
een rol
rol hebben
hebben
ningen toch
toch ook
gespeeld.
schrijvers is Hauck
Hauck zeer
zeer
Bij beide
beide schrijvers
Bij
verantwoord
omzichtig te werk
werk
verantwoord en
en omzichtig
gegaan.
het vermoeiend
vermoeiend klein
klein gegegegaan. In het
drukte
boek met zijn
zijn meer
meer dan
dan 1800
1800
drukte boek
voetnoten,
schr. soms
soms een
een
voetnoten, waarin
waarin de
de schr.
overdreven pijnlijke
pijnlijke nauwgezetheid
nauwgezetheid
overdreven
aan de dag legt,
legt, worden
worden de
de opvattinopvattinder beide
beide besproken
besproken auteurs
auteurs zeer
zeer
gen der
stelselmatig
gerangschikt,
maar
stelselmatig ger
an gschikt, maar
steeds zo
zo nauw
nauw mogelijk
mogelijk aangesloten
aangesloten
aan,
en zo
zo breedvoerig
breedvoerig mogelijk
mogelijk geaan, en
hun eigen
eigen uiteenzettingen.
uiteenzettingen.
put uit hun
ligt dan
dan ook
ook wel
wel de
de grootste
grootste
Daarin ligt
waarde v
van
dit geschrift:
geschrift: zijn
zijn bebewaarde
an dit
trouwbaar référé.
Met de
de persoonlijpersoonlijtrouwbaar
référé. Met
ke kritiek
kritiek van
van de
de schr.,
schr., vooral
vooral no-.
noke
pens Sohm,
Sohm, k
kan
men uiteraard
uiteraard van
vanpens
an men
katholiek standpunt
standpunt moeilijk
moeilijk insteminstemmen.
de inzet
inzet van
van het
het boek,
boek,
men. Ook
Ook is
is de
waar
de schr.
schr. ons
ons een
een beknopt
beknopt exexwaar de
posé v
van
de katholieke
katholieke leer
leer over
over de
de
posé
an de
Kerk
biedt, te oppervlakkig
oppervlakkig en
en daardaarKerk biedt,
door
meermalen onjuist
onjuist uitgevallen.
uitgevallen.
door meermalen
Hier
had de
de Encycliek
Encycliek Mystici
Mystici CorCorHier had
poris —
- de schr.
schr. blijkens
blijkens een
een noot
noot op
op
poris
blz. 143
143 niet
niet onbekend
onbekend gebleven
gebleven —
blz.
toch
toch wel goede
goede die
diensten
kunnen bebensten kunnen
wijzen,
haar leer
leer om
om
wijzen, zeker
zeker ook
ook in
in haar
recht
liefde in
in de
de Kerk.
Kerk.
recht en liefde
Maar
katholieke lezer
lezer
Maar ook
ook voor de katholieke
blijft
onder de
de bedoelde
bedoelde reserve
reserve nog
nog
blijft onder
genoeg
genieten van
van dit
dit leerzame
leerzame
genoeg te genieten
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geschrift
over. Het
Het zou,
zou, met
met soortsoortgeschrift over.
gelijke
literatuur, welke
in de
de laatlaatgelijke literatuur,
welke in
ste
jaren vvan
reformatorische zijde
zijde
ste jaren
an reformatorische
over
Christendom en
recht is ververover Christendom
en recht
schenen- ik ik
denk
schenen
denkaan
aanE.E.Brunner,
Brunner,
De
Quervain, W.
W. Schonfeld,
Schönfeld, Erik
Erik
De Quervain,
Wolf, J.
Ellul —
- ook
ook katholieke
katholieke thetheWolf,
J. Ellul
ologen
juristen wel
wel eens
eens mogen
mogen
ologen en
en juristen
prikkelen tot
een herbezinning
herbezinning op
op
prikkelen
tot een
dat
thema, dat
dat met
met de
detraditionele
traditionele
dat thema,
leer over het
het natuurrecht
natuurrecht enerzijds
enerzijds en
en
met
het feitelijke
feitelijke bestaan
bestaan van
van het
het
met het
Kerkelijk Wetboek
Wletboek anderzijds
anderzijds niet is
is
Kerkelijk
afgedaan.
v. d.
V.
afgedaan. J. v.J.d.
V.
Henri BARTOLI,
BARTOLI, La doctrine
doctrine éeonoéconomique
et sociale
soclale de
de Karl
Karl Marx
Man:
Øque et
(Coll. „Esprit",
La Cité
(Coll.
"Esprit", La
Cité ProProchaine).
Editionsdu
duSeuil,
Seuil,
chaine) .---<
Editions
Parijs,
1950, 416 pp.
pp.
Parijs, 1950,
Henri
nog jeugdig
jeugdigproproHenri Bartoli, een nog
fessor
aan
de Universiteit
Universiteit van
van GreGrefessor a
an de
noble,
heeft in
nobIe, heeft
in de
de collectie
collectie „La
"La Cité
Cité
prochaine"
van
de Esprit-groep
Esprit-groep een
een
an de
prochaine" v
degelijk
Marx laten
laten ververdegelijk boek
boek over
over Marx
schijnen. Hoofdzaak
is „De
schijnen.
Hoofdzaak is
"De sociale
sociale
an Marx",
en economische
economische leer vvan
Marx", wat
niet belet
belet dat
dat de
de auteur
auteur rake
rake opmeropmerkingen
geeft over
over philosophie,
philosophie, momokingen geeft
raal, geschiedenis
en......
deKathoKathoraal,
geschiedenis
en de
lieke
lieke Kerk.
Kerk. Hij
Hij schrijft
schrijft niet „uit
"uit een
een
ijdel streven
streven naar
naaroorspronkelijkoorspronkelijkijdel
heid",
"uit een
een scherp
scherp aanvoeaanvoeheid", maar
maar „uit
len ener
ener noodzakelijkheid"
noodzakelijkheid":: „elke
"elke peperiode
haar obsessie,
obsessie, de
de onze
onze
riode heeft
heeft haar
in de
de bban
van
het Marxisme".
Marxisme".
an v
an het
ligt in
Het eerste
eerste deel
deel hhandelt
over de
de
an delt over
Het
'WIezensvervreemding
van
de mens:
mens:
an de
Wezensvervreemding v
kort worden de religieuze en de po-kortwdenliguzpolitieke aspecten
aspecten van
van het
hetvervreemvervreemlitieke
dingsproces
de
dingsproces geschetst,
geschetst, uitvoerig
uitvoerig de
sociaal-economische zijde
zijde vvan
dit gegean dit
beuren. Het tweede
tweede deel,
deel, de
de„Bevrij"Bevrijbeuren.
ding v
van
de me
mens",
valt uiteen
uiteen in
in
ns ", valt
ding
an de
twee secties
secties:: de
de zelfvernietiging
zelfvernietiging van
van
het
kapitalisme, het zichzelf
zichzelf terugterughet kapitalisme,
vinden van
de mens.
mens.
vinden
van de
materiaal dat de
de auteur
auteur ververHet materiaal
werkt heeft
ontzaglijk: de
de hele
hele
werkt
heeft is ontzaglijk:
Marx heeft hij
hij doorgeworsteld,
doorgeworsteld, met
met
Marx
de moderne
moderne economie
economie is hij
hij zeer
zeer bebede
kend, naoorlogse
naoorlogse publicaties
publicaties komen
komen
kend,
hun recht.
recht. Door
Door de
de meestal
meestal vrij
vrij
tot hun
citaten is
is
volledige
volledige opgave
opgave van
van de
de citaten
boek zeer
zeer geschikt
geschikt voor
voorverdere
verdere
het boek
studie
over het
het Marxisme
Marxisme en
en zijn
zijn
studie over
echter jammer
jammer dat
dat
problemen. Het
problemen.
Het is echter
aan
de juristen
juristen (o.a.
(o.a. Savatier
Savatier en
en RiRiaan de
pert)
geen grotere
grotere aaandacht
werd
an dacht werd
pert) geen
besteed: ook
ook de
de moderne
moderne rechtsfigurechtsfigubesteed:
ren zijn
zijn belangrijk
belangrijk voor
voor de
de onderonderren
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gang
van
het kapitalisme,
kapitalisme, het
het ooroorgang v
an het
deel over
deel
over de
de marxistische
marxistische visie
visie en
en
maatschapde opbouw van
v an de nieuwe maatschappij. Jammer
eveneens dat EnEnpij.
Jammer is
is het eveneens
en Duitse
Duitse auteurs
auteurs en
en hun
hun werwergelse en
ken
soms verkeerd
verkeerd worden
worden gespeld.
gespeld.
ken soms
Klaar en
en systematisch
is de
Klaar
systematisch is
de uituiteenzetting
het econoeconoeenzetting vooral
vooral van
van het
misch
gedeelte; wetenschappelijke
wetenschappelijke
misch gedeelte;
objecties, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk tegen
arobjecties,
tegen de arbeidswaardeleer, komen
tot
beidswaardeleer,
komen eerlijk
eerlijk tot
hun recht,
recht, maar
maar de
de lacunes
lacunes in
in de
de
hun
traditionele,
orthodoxe economische
economische
traditionele, orthodoxe
wete
ns chap worden
wetenschap
worden even onbevangen
onbevangen
besproken; door
redenering tegen
besproken;
door de
de redenering
Marx
verloop der
der feiten laat
laat
Marx uit
uit het verloop
de
auteur zich
zich niet
niet verblinden
verblinden:: al
te
de auteur
al te
dikwijls
werden die
die weerleggingen
weerleggingen
dikwijls werden
gebaseerd
sophismen of
of speculespeculegebaseerd op
op sophismen
ren
ze op
opdedezakelijke
zakelijkeonbevoegdonbevoegdren ze
heid van de lezer.
lezer. Te
Te streng
strenglijkt
lijktmij
mij
heid
de eenheid
eenheid v
van
de economische
economische rederedean de
nering
de auteur
auteur vindt
vindt bij
bij Marx:
nering die de
welk een dialectisch denker MarxwelkndiactsherMx
ook
was, veel
veel gedachten
gedachten en
en intuïties
intuïties
ook was,
over
economische categorieën
categorieën staan
staan
over economische
slechts in los
los verb
verband
en behoubehouan d met en
den
hun waarde
waarde buiten
buiten de
de arbeidsarbeidsden hun
waardeleer. Uit
der zaak
zaak
waardeleer.
Uit de
de aard
aard der
blijft
economisch deel
deel voor
voor niet
niet
blijft dit economisch
geschoolde
zwaar stuk.
stuk.
geschoolde lezers
lezers een zwaar
Zoals de
de meeste
meeste Fr
Franse
jongeren
Zoals
an se jongeren
staat
de auteur
auteur eerder
eerder positief tegentegenstaat de
over
Marx als economist
economist en
en histohistoover Marx
risch socioloog:
socioloog: naast
naast ingewikkelde
ingewikkelde
risch
en
waardeloze redeneringen
redeneringen vindt
vindt
en waardeloze
men er
er vele
vele onvolledige
onvolledige of
ofeenzijdig
eenzijdig
men
uitgewerkte
intuïties; van
van uit
uit zijn
zijn
uitgewerkte intuities;
st an dpunt en
standpunt
met zijn
zijn methode
methode kan
kan
en met
men
nieuw licht
licht werpen
werpen op vele
vele sosomen nieuw
ciale verschijnselen.
verschijnselen. Tegen de
de philophilosoof van
van het
het historisch
historisch materialisme
materialisme
en
de politicus
politicus van
van het
het finalistisch
finalistischen de
strakke
dialectisme hanteert
hanteert de
de auaustrakke dialectisme
teur de wapenen
wapenen vvan
het gezond
gezond ververan het
stand, de
de philosophia
philosophia perennis
perennis en de
de
katholieke leer.
zijn deze
deze bemerbemerkatholieke
leer. Al zijn
kingen niet altijd
altijd zacht voor
voor de
de Kerk
Kerk
kingen
als sociologisch
sociologisch org
organisme
an isme noch voor
de individuele
individuele katholieken,
katholieken, immer
immer
de
sporen
een eerlijk
eerlijk stellingstellingsporen ze
ze aan tot een
nemen
nemen en
en een
een durvend
durvend verder
verder dendenken.
Het
is een
eendapper
dapper en
enwaardevol
waardevol
Het is
J. De
De Mey
Mey
boek!
W. B.
B. HUDDLESTON
HUDDLESTON SLATER,
SLATER,
Dr W.
Ja,
Ja, ik
ik wil.
wil. 150ste
150ste duizendtal
duizendtal —
1951, 340 pp.,
pp., ing.
ing.
Lannoo, Tielt,
Lannoo,
Tielt, 1951,
Fr.
92, geb.
geb. Fr.
Fr. 120.
120.
Fr. 92,
Met rechtmatige
rechtmatige fierheid
fierheid mag
mag de
de
Met
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auteur
bij het
het verschijnen
verschijnen van
van het
het
auteur bij
150ste
duizendtal vvan
zijn werk
werk gegean zijn
150ste duizendtal
tuigen,
"geworden is
een
tuigen, dat
dat het „geworden
is tot een
standaardwerk"
van
voorlichting
an voorlichting
standaardwerk" v
voor volwassenen.
volwassenen. Een
dit
voor
Een boek
boek als
als dit
heeft
geen aaanbeveling
meer nodig.
nodig.
anbeveling meer
heeft geen
Toch
wellicht nuttig
nuttig er
er nog
nog
Toch is
is het wellicht
eens
de aandacht
aandacht op
vestigen, dat
dat
op te vestigen,
eens de
hier geboden
geboden voorlichting,
voorlichting, hoezeer
hoezeer
de hier
ook in katholieke geest
geest opgevat,
opgevat, vrijvrijonvolledig blijft.
blijft. „Wij
"Wij laten
laten opopwillig onvolledig
zettelijk alle
alle hogere
hogere motieven
motieven achachzettelijk
terwege, om
aan te
te tonen,
tonen, dat
dat ook
ook
terwege,
om aan
voor hen,
hen, die
die met
met God
God noch
noch godsgodsvoor
dienst wensen
wensen rekening
rekening te
te houden,
houden,
dienst
an de
geen
andere uitweg bestaat,
bestaat, ddan
de
geen andere
noodzakelijkheid
van
het huwelijk
huwelijk te
te
an het
noodzakelijkheid v
erkennen"
leerkennen" (blz.
(blz. 20).
20) . Bij
Bij het
het ter lezing
geven weze
weze men
men er
er dus
dus op
op bebezing geven
dacht die
die leemte
leemte aan
aan te
te vullen
vullen door
door
dacht
andere
waarin de
de religieuse
religieuse
andere lectuur,
lectuur, waarin
grondslag van de
de liefde
liefde en
en het
het sasagrondslag
cramenteel
het huwehuwecramenteel mysterie
mysterie van
van het
lijk beklemtoond
beklemtoond worden.
worden.
L.
Monden
L. Monden
Dr.
HEYSTER, Tweemaal
Tweemaal Ja,
Ja, GeGeDr. Sis HEYSTER,
sprekken
met verloofden,
verloofden. ForeForesprekken met
holte,
Voorhout, 1951,
1951, 153
153 pp.,
pp.,
holte, Voorhout,
ff 7,50.
7,50.
Met een
een fijn
fijn tactgevoel
tactgevoel heeft
heeft Dr.
Dr.
Met
an
Sis
Heyster het
het tere
tere vraagstuk
vraagstuk vvan
Sis Heyster
de verloving weten te behandelen,devrloingwtbhadel,
zodat de
de jongelui,
jongelui, die
die aan
aan de
de verkeverkezodat
ring toe
toe zijn,
zijn, dit
dit boek
boek alleen
alleen maar
maar
ring
hun voordeel
voordeel kunnen
kunnen lezen.
lezen. Dit
Dit
tot hun
dóór
en dóór
dóór katholieke
katholieke werkje,
werkje,
dóór en
rechtstreeks tot
de jeugdigen
jeugdigen zelf
zelf
rechtstreeks
tot de
gericht,
in onze
onze kringen
kringen geen
geen overovergericht, is in
an een
bodige luxe.
voldoet aaan
een rerebodige
luxe. Het voldoet
ële behoefte.
behoefte.
Ja" een
Wanneer „Tweemaal
"Tweemaal Ja"
een 2e
2e
Wanneer
druk
beleven, zou ik
ik graag zien,
druk mag beleven,
dat
het verschil
verschil tussen
tussenverliefdheid
verliefdheid
dat het
en liefde
liefde wat
wat scherper
scherper en
enmisschien
misschien
ook
juister belicht
belicht werd.
werd. Het
de
ook juister
Het is de
vraag, of men
men met
met recht
recht kan
kan spresprevraag,
ken
ken van „de
"de zinnelijke
zinnelijke roes
roes der
der ververliefdheid,
die hoofdzakelijk
hoofdzakelijk zijn
zijn
liefdheid, die
kracht
uit de
delichamelijke
lichamelijke aanaankracht put uit
trekkingskracht" .
trekkingskracht".
En dan
dan nog
nog dit:
dit: weliswaar
weliswaar richt
richt
En
zich de
de schrijfster
schrijfster tot een
een groep
groep van
van
zich
jonge mensen,
mensen, die
die in
in hun
hun verkering
verkering
jonge
en verloving
verloving die
,die hoogten
hoogten van
van liefde
liefde
kunnen beleven,
beleven, die zij
zij beschrijft,
beschrijft, en
en
kunnen
zij ook
ook zo
zo spreken,
spreken, maar
maar
daarom kan zij
het was
was wel
wel beter
betergeweest,
geweest,wanneer
wanneer
zij over
zij
over de
de liefde
liefde zoals
zoals deze
deze zich
zich in
in
de
de verschillende
verschillende kringen
kringen manifesmanifesteert, wat
watgedifferentiëerder
gedifferentiëerder gesprogespro-

ken
ans had
ken had
had of alth
althans
had laten
laten uitkouitkomen,
dat, wat zij
zij beschrijft,
beschrijft, een tatamen, dat,
melijk grote
mate van
van geestelijke
geestelijke
melijk
grote mate
volwassenheid veronderstelt.
veronderstelt.
Dr. Nic.
Nic. Perquin
Perquin
Dr.

Dr J.
J. P.
P. BOUCKAERT,
BOUCKAERT, Hoe
Hoe de
de
Prof. Dr
mens geboren
geboren wordt.
2de uitg.
uitg.
mens
wordt. 2de
-— N.
N. V.
V. Standaard-Boekhandel,
Standaard-Boekhandel,
!Antwerpen,
pp., geb.
geb.
Antwerpen, 1951,
1951, 332
332 pp.,
185.
Fr. 185.
Dit merkwaardig
merkwaardig boek is een
een weerweergave van
van de
de colleges
colleges die
die de
deschrijver
schrijver
aan de
de universiteit
universiteit te
te Leuven
Leuven geeft
geeft
aan
studenten in
in de
de geneeskunde
geneeskunde
aan de studenten
over
gedeelte vvan
de physiologie
physiologie
an de
over het gedeelte
dat verband
verband houdt met de
de voortplanvoortplanVoor volwassen lezers
lezers die
die zakezaketing. Voor
lijke,
wetenschappelijk-gefundeerde
lijke, wetenschappelijk-gefundeerde
voorlichting verl
verlangen
de diffediffeangen over de
rentiëring der
geslachten, over
over de
de
rentiëring
der geslachten,
geslachtelijke
over de
de rijrijgeslachtelijke activiteit,
activiteit, over
ping van de
de menselijke
menselijke vrucht,
vrucht, over
over
ping
het doel
doel v
van
de voortplanting
voortplanting biolobioloan de
gisch gezien,
gezien, over
over de
de groei
groei van
van kind
kind
tot volwassene,
volwassene, biedt
biedt dit flink
flink uitgeuitgegeven
boek, degelijke,
degelijke, serene,
serene, nuttinuttigeven boek,
ge, informatieve
informatieve lektuur.
lektuur.
Snoeck
A. Snoeck

.

Thijs
Jeugd, —
- W.
W.
Thijs BOOY,
BOOY, Kerk
Kerk en
en Jeugd,
ten Have
Have —
- Amsterdam,
Amsterdam, 1951,
1951,
ten
4e
druk. 189
189 pp.,
pp., ff 5.90.
5.90.
4e druk.
Met grote
grote vurigheid
vurigheid bepleit
bepleit Thijs
Thijs
Met
Booy, speciaal,
speciaal, maar
maar niet
niet uitsluitend,
uitsluitend,
Booy,
voor het
het Gereformeerd
Gereformeerd KerkgenootKerkgenootschap
bijzondere, ja totaal
totaal nieunieuschap een bijzondere,
we pastorale
pastorale zorg voor
voor de
de jeugd,
jeugd, die
die
voor een
groot deel
deel zich van de
de kerk
kerk
voor
een groot
vervreemd
gaan
voelen. Het gaat
gaat
vervreemd is
is ga
an voelen.
er om,
om, dat de
de kerk
kerk zich
zich bewust
bewust gaat
gaat
voelen van
van haar
haar moederschap
moederschap en
en
voelen
haar
moederlijke taak.
De schrijver
schrijver
haar moederlijke
taak. De
schroomt
ook hulpmiddelen
hulpmiddelen te
te
schroomt niet
niet ook
adviseren, die
die van
adviseren,
van katholieke
katholieke ooroorsprong
zijn, zoals een
een bepaalde
bepaalde vorm
vorm
sprong zijn,
van biecht,
biecht, meer
meer liturgie,
liturgie, retraites
retraites
e.d.
Wat hem
hem echter
echter het meest
meest ter
ter
e.d. Wat
harte gaat, is
is een
een verandering
verandering in
in de
de
harte
mentaliteit der
der dominees,
dominees, die
die alleen
alleen
mentaliteit
hen tot werkelijke
werkelijke herders
herders der
der zielen
zielen
maken.
kan maken.
Het is niet
niet onze
onze taak
taak tetebeoordebeoordeHet
len,
Thijs Booy het recht
recht heeft
heeft om
om
len, of Thijs
te spreken
spreken zoals
zoals hij
hij deed,
deed, evenmin
evenmin als
als
onze taak
taak is
is met
methem
hem de
de diagnodiagnohet onze
se van
van de
de losmaking
losmaking der
der jeugd
jeugd van
de kerk te stellen. Eén ding lijkt ech-dekrtsln.Eéigjkechter zeker: hij
hij zegt
zegt vele
vele dingen,
dingen, die
die de
de
moeite van
van het
hetoverdenken
overdenken waard
waard
moeite
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zijn.
aarzel niet
niet daaraan
daaraan toe
toe te
te
zijn. Ik
Ik aarzel
voegen, dat ook
ook wij,
wij, katholieke
katholieke priespriesvoegen,
ters, er
er het
het nodige
nodige uit
uitkunnen
kunnen leren.
leren.
ters,
Toch zou
zou het
het
waarschijnlijk
Toch
waarschijnlijk
vruchtbaarder
wanneer
Thijs
anneer Thijs
vruchtbaarder zijn,
zijn, w
Booy wat
wat minder
minder hartstochtelijk
hartstochtelijk en
en
Booy
daardoor meer
ook
daardoor
meer verzorgd
verzorgd en soms ook
minder ruw
dan hij
hij nu
nu doet.
doet.
minder
ruw schreef, dan
Men
gevoel, dat hij
hij te
te
Men krijgt
krijgt nu
nu het
het gevoel,
gejaagd
om rustig,
rustig, samenhangend
samenhangend
gejaagd is om
en volkomen
volkomen open
te denken
denken en
en
open na
na te
dit
gevoel verzwakt
verzwakt de
de uitwerking
uitwerking
dit gevoel
zijn betoog.
betoog.
van zijn
Dr. Nic.
Dr.
Nic. Perquin
Perquin
J. M.
M. de BUCK,
BUCK, S. J., Erreurs
Erre1ll"S sur la
la
pel'SO'llllle.
Desclée De
De BrouBroupersonne. -— Desclée
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onvermijdelijk
voor een
een dilemma
dilemma geplaatst:
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het eens
eens zijn.
zijn.

469

Terwijl
Diagnostics
met
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Rauwe verzen, bitter soms, maar
waarachtig, en geschreven met een
vaste, onbarmhartige hand. Onbeschroomd dragen ze het merk van
het leven waaruit ze groeiden. Met
de bedelzak vol onrust en trots, trok
deze Ahasveer naar het Oostfront,
leefde er het ruwe soldatenleven,
waarv an hij de sfeer in een paar gedichten episch vastlegt, maar welks
brutaliteit en nostalgie hem innerlijk
uitholde, tot hij, leeggespoeld door
het leed, liefde en ideaal in wellust
zag onderga an . „Van God en hond
vereenzaamd" biedt hij ons nu wat
hem rest v an dit heroieke, gewaagde
spel met dood en leven: „Een lijf,
voortijds versleten, een hand vol
wan hoop en een vuist vol haat, en
verder niets".
Iets meer is er toch, dat hij ons
geeft: zijn hartstocht. Die brandt in
ieder woord, en het cynisme waarmee de auteur spot en belijdt, is geladen met bijtende onrust. Er is het
leed der an deren waarom zijn liefde
huivert en er is het erfdeel der dichters en der schooiers waarvoor hij
God bidt. Zo'n hartstocht zal, indien
hij zich bezint, sterker blijken d an de
haat.
Naast de meer belijdende poëzie
bevat deze bundel enkele oorlogs- en
tijdsgedichten van blijvende waarde.
„De laatste rit", „de boodschap", „hij
was geen zeventien" en „Vrouw
Griese" behoren met hun scherp realisme en hun samengebald gevoel
tot het beste wat ons in dit opzicht
werd geschonken.

K. Heireman
J. L. De BELDER, Ballade der onzekerheden. — Colibrant, Lier,
1951, 36 pp., Fr. 40.
Dit gedicht vormt met zijn soepel
vers, . en zijn vier-jambische kwatrijnen een org an isch gesloten geheel,
waarin de auteur met intieme soberheid verhaalt hoe hij, tredend uit de
jeugd in de liefde en weldra in de
smart om wie hij in liefde verloor,
de vrede vond van het geloof en hoe
deze hem stilaan weer ontviel voor
een onrust, die steeds meer een
vlucht werd naarmate het geloof niet
voldoende kracht bleek te hebben om
zichzelf genoeg te zijn.
De resignatie die als een weemoedig waas over laat-antieke beelden,
ook over dit gedicht ligt (reeds in

het eerste kwatrijn klinkt het motief: „Ik zal toch nooit gelukkig
zijn".) , sluit paradoxaal in zich het
getuigenis dat hij zich bij dit, met
stoicijnse gelatenheid aanvaard verlies eigenlijk niet neerleggen kan.
Gelijk bij de Fr anse klassieken de gevoelsgamma uit de statie v an het
vers verwijderd werd naar het Idavier van fel passie-betoonde woorden, zo v an gt hier de geresigneerde
toon zelf het diep-menselijk verlangen op in bedwongen evenwicht,
waarin het zich als in een besloten
stilte verduurzamen wil. „Het zal zo
moeilijk zijn te blijven in deze matigjuiste toon". Want levend van het verleden („In mij is er een staag herdenken”) en van verlangen naar wat
onze daden zin geven moet („Zij is 't
onuitgezegd verlangen naar het geluk
dat ergens leeft") zal hij weer de
schuwe puber en poëet worden, die
zichzelf met de kunst herscheppen
wil („Ik weet: hij vindt zich zonder
zonden w an neer hij zijn gedichten
schrijft".), terwijl hij er zich terzelfdertijd bewust van is dat deze aesthetische moraal en dit geweten van
de fijne smaak een Ersatz is voor
wat hij niet te bereiken vermag.
Merkwaardig is de reeds vermelde
geslotenheid van het gedicht, dat vrij
v an inzinking, toonverschuiving of
disproporties zo egaal voortstroomt
dat er heel even een neiging is tot
vervlakking. Zowel taal als beeldspraak zijn zuiver, eigen en echt, en
het verrassende v an rijm of woordkeuze is geen literatuur-effect, dat
het vers vertroebelt, maar het verscherpt het veeleer.
Deze tweede druk geeft de tekst
van het gedicht, zoals het in 1950
verscheen, ongewijzigd weer.
K. Heireman
Dr Jacob SMIT, E. J. Potgieter,
1808-1875 (Nederl an ders van de
negentiende eeuw) . — Daamen,
's-Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, 1950, 296 pp., geb. Fr.
162.
Over E. J. Potgieter bezaten we
slechts twee werken die het gehele
leven v an de oprichter v an De Gids
beh an delen: het degelijke boek van
Groenewegen en het meer dichterlijke v an Verwey. Jac. Smit leverde in
1937 een goed proefschrift over Pot-

BOEKBESPREKING
gieters
stijl, en
en verrast
verrast ons
ons heden
heden
gieters stijl,
met deze
deze uitgebreide
uitgebreide studie.
studie.
Het
is een
eennuchter
nuchter en
enzakelijk
zakelijk
Het is
werk; stap
voor stap
stap gaat
gaat het
het ververwerk;
stap voor
der,
gedocumenteerd, vlot leesleesder, goed gedocumenteerd,
baar; een
een goede
goede biografie
biografie is
albaar;
is het alleszins.
We leren
leren er
er een
een paar
paar aspecaspecleszins. We
ten
van
Potgieter grondig
grondig kennen:
kennen:
ten v
an Potgieter
de
miserie v
van
zijn jeugd
jeugd en de
de ververde miserie
an zijn
moedelijk zeer
sterke invloed
invloed ervan
ervan
moedelijk
zeer sterke
op geheel
geheel zijn
zijn verdere
verdere ontwikkeling,
ontwikkeling,
op
z'"-!in burgermans-mentaliteit,
burgermans-mentaliteit, die
zich
zijn
die zich
steeds
de mindere
mindere voelde
voelde vvan
intelsteeds de
an intellectuelen en
en aristocraten,
aristocraten, zijn
zijn ijzeren
ijzeren
lectuelen
onverzettelijkheid en vasthouden
vasthouden aan
aan
onverzettelijkheid
al zijn
zijn verstandelijk-liberale
verstandelijk-liberale opvatopvattingen,
enz.
tingen, enz.
Toch
weinig.
Toch.leeft
leeft Potgieter
Potgieter hier te weinig.
Zeker,
zijn rustig
rustig en
en werkzaam
werkzaam
Zeker, van
van zijn
studieleven
geen boeiende
boeiende rom
roman
studieleven is
is geen
an
te maken. Potgieters leven zelf is ertemakn.Pogirslvzef
de oorzaak
oorzaak v
van
dat men
men bijna
bijna uituitan dat
de
sluitend
zijn werk
werk en
en weinig
weinig
sluitend over
over zijn
over
zijn leven
leven kan
kan schrijven:
schrijven: toch
over zijn
to ch
ware
het mogelijk
mogelijk geweest,
geweest, menen
menen
ware het
we, de
de synthese
synthese vvan
zijn wereldbeeld
wereldbeeld
an zijn
we,
meer
voren te brengen,
brengen, de gegemeer naar
naar voren
dachtenwereld vvan
Potgieter duideduidean Potgieter
dachtenwereld
lijker te omlijnen.
omlijnen. Zeer
Zeer interessante
interessante
lijker
opmerkingen,
over het herheropmerkingen,als
als die
die over
haaldelijk te
constateren gebrek
gebrek aan
aan
haaldelijk
te constateren
structuur,
over zijn
zijn gedachtelijk-hisgedachtelijk-hisstructuur, over
torische aanleg,
aanleg, blijven
blijven nu
los
torische
nu te zeer los
staan.
Niettegenstaande
dit tekort
tekort aan
.aan
ande dit
Niettegensta
doordringende
dit
doordringende synthese,
synthese, verdient dit
boek zijn
zijn plaats naast
naast zijn
zijn illustere
illustere
boek
voorganger
dezelfde serie,
De
voorganger in
in dezelfde
serie, nl. De
Vooys' werk over
over C.
C. Busken
Busken Huet.
Huet.
Vooys'
J.
J. Noë
Noë
Dr
Dr Paul
Paul de
de RYCK,
RYCK, Bezinning
Bezilming over
over
Van
Van Ostaijen.
Ostaijen. -— De
DeVissende
Vissende
Kat,
Gent, 1951,
1951, 46
pp., Fr.
Fr. 30.
30.
Kat, Gent,
46 pp.,

sereen betoog,
betoog, dat
dat echter
echter met
met
Een sereen
klem opkomt
opkomt voor een
een betere
betere erkenerkenklem
ning
ning van
van Ostaijen's
Ostaijen's literaire
literaire betekebetekenis.
grootste deel
deel vvan
deze op de
an deze
nis. Het grootste
Xe Vlaamse
Vlaamse Poëziedagen
Poëziedagen te
te MerenMerenXe
dree
gehouden lezing
een critisch
critisch
dree gehouden
lezing is een
beschouwen, niet
van
de studies
studies die
die
an de
beschouwen,
niet v
over
v. O. verschenen,
verschenen, maar
van
de
an de
maar v
over v.
waardeoordelen en
qualificaties die
die
waardeoordelen
en qualificaties
van verschillende
verschillende zijden
zijden over
over zijn
zijn
van
werk,
zijn rol
rol en
enzijn
zijnopvattingen
opvattingen
werk, zijn
werden uitgesproken.
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onvermijdelijk wanneer men een zo
rijk gegeven in zo'n kort bestek origineel wil behandelen. Maar dit leidt
even onvermijdelijk tot een gebrek
aan nuancering, vooral waar men het
geheel van uit enkele exponenten wil
belichten, wat de auteur des te gemakkelijker kan doen, daar hij de
romantische, de historische en folkloristische tendenz buiten beschouwing liet en zich beperkte tot de
„more-brains"-auteurs.
De vele rijke en rake typeringen
(zoals b.v. de aftakeling van 't vitalisme) , de suggestieve gedachten en
het algemeen besluit over het negatieve werk van de roman in deze
jaren maken deze brochure, voor
hem die enigszins met onze literatuur vertrouwd is en voor wie de geschiedenis nog meer is d an een onherroepelijk verleden, ook al gaat hij
niet met alles akkoord, een aanleiding tot leerrijke overweging.
K. Heireman

Poesjkin, in de Russische litteratuur.
Een waardevol boek voor elk litte..
ratuurminnaar. J.v.H.

Nicolai GOGOLJ. Peterburgse Vertellingen. Vert. door Aleida G.
Schot. „Het Parelsnoer". —
Uitg. Foreholte, Voorhout, 1951,
254 pp., geb. f 8,90.

Karl PFLEGER — Im Schatten des
Kirchturms. -- Ferd. Schoningh.
Paderborn, 1952, 4e Aufl. 336
pp., DM. 880.
Karl Pfleger, de schrijver van het
voortreffelijke boekje Geister die um
Christus ringen, waarin hij een aantal moderne schrijvers van Dostojowski tot André Gide behandelt,
verschijnt ons hier als Dorfspfarrer
en vertelt in dit werkje lief en leed
van het dorpsleven. Het boek werd
door het Hitlerregime verboden en
vervolgd, zodat deze een heruitgave
is. 't Is het werk v an een fijne geest
wat ons hier geboden wordt, het
werk v an een vroom Christen en een
diepzinnig en belezen denker. Het
boek bestaat uit losse, onsamenhangende hoofdstukken, uit invallen, gedachten, indrukken, mijmeringen
enz. Maar steeds is het de moeite
waard Pfleger op zijn wandelingen
door en mijmeringen over het dorp te
volgen. Wie enigszins litterair afgestemde geestelijke lezing zoekt vindt
hier zijn gading. J.v.H.

Aleida Schot is op het ogenblik wel
de bekendste en beste vertaalster
van Russische auteurs. Voor „Het
Parelsnoer" vertaalde zij vier novellen van Gogolj en voorzag deze van
een goede inleiding over de merkwaardige auteur. J. F. Doeve zorgde
voor goede illustraties zodat het geheel een smaakvolle uitgave werd.
Naast Dode Zielen, de epische roman, en de Revisor of Inspecteur, de
comedie, die beide in Nederl and enige
bekendheid genieten, schreef Gogolj
een aantal novellen, waarv an de hier
vertaalde wel de beste zijn. Ook uit
deze novellen, die hier en daar een
nog jonge litteratuur verraden en
wat primitief aandoen, blijkt welk
een groot en begaafd schrijver Gogolj was. De derde novelle uit dit
boek Uit het Dagboek van een
Krankzinnige kon gisteren geschreven zijn. Zij vooral, dunkt me, verraadt een fantasie en een begaafdheid die niet alledaags zijn. Gogolj
was merkwaardigerwijze een zeer
lyrisch schrijver, bij wie lyriek en
epiek harmonisch samenvloeien. „De
Mantel", de laatste der vier, is een
der klassieke novellen, naast die van

Dr W. J. C. BUITENDIJK — Op de
Keper beschouwd. Essays. —
J. H. Kok, Kampen, 1951, 188
pp., f 7,50.
Dr. Buitendijk noemt deze bundel
litteraire essays „Op de Keper beschouwd", in verb and met zijn indeling „Schering" en „Inslag", waarvan de eerste titel op enige langere
algemene beschouwingen betrekking
heeft, de tweede op een aantal boekrecensies. De auteur richt zich hoofdzakelijk tot zijn kerkgenoten, de
streng Gereformeerden, die hij tracht
op te voeden tot een hogere waardering van litteratuur en cultuur in
het algemeen. Vooral de essays die
onder de naam „Schering" verzameld
zijn, zijn zeer lezenswaard, ook al is
het Calvinistische standpunt van de
intelligente schrijver wat beperkt van
uitzicht. Calvinisme en kunst zijn nu
eenmaal geen verwante begrippen.
Bijzonder de studie „Bronnen van
Nederlands Volksleven" met haar
zowel historische als litteraire inslag
is van betekenis en getuigt v an een
helder en objectief oordeel. Een enkele maal is Dr. Buitendijks mening
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volgde de „ideële" cultuur der Grieken van de IXe tot de VIe eeuw, die
langs een overgangsphase in de materialistische beschaving v an het
Grieks-Romeinse rijk ver anderde.
Deze werd op haar beurt opgevolgd
door de geestelijke beschaving der
Vroege en Hoge Middeleeuwen; omstreeks 1200 ontstond en sinds de
XVIe eeuw bloeide weer een wereldse
beschaving, die nu op haar einde
loopt en weer door een „ideële cultuur moet opgevolgd worden.
Om deze stelling te bewijzen neemt
de auteur in de opeenvolgende hoofdstukken de verscheidene factoren der
beschaving onder de loupe : de kunst,
de wetenschap, wijsbegeerte en godsdienst, de zedenleer, de verhoudingen
in het gezin en de maatschappij, enz.:
op alle gebieden lopen wij onontkoombaar vast. Er is een uitweg, zo
beweert de auteur: bewust dat wij
voor een grondige cultuurcrisis
staan, moeten wij al onze krachten
richten op de christelijke grondwaarden en aan de naastenliefde, de godsdienst, de zedenleer, de wet, aan God
tenslotte de plaats schenken die het
materialisme heeft ingenomen.
Het is een ongemeen scherpe en
ook rake analyse. Wij hebben slechts
één critiek : de geleerde auteur verliest uit het oog, dat de wereldse beschaving van Creta vernietigd werd,
en dat de Grieks-Romeinse materialistische civilisatie tengevolge v an de
invasies der Germanen ten onder
ging, m.a.w. dat eenzelfde cultuur
wel van een ideële vorm tot een wereldse vervalt, maar dat er, althans
in Europa, geen voorbeeld is dat een
materialistische cultuur evolueert
naar een geestelijke.
Het boek, geschreven in 1941, eindigt op een hoofdstuk v an 1950, dat
een buitengewoon verhelderende en
moedige diagnose houdt v an de laatste tien jaren, en de vaak huichelachtige houding v an de „democratische" tegenover de totalitaire onverbiddelijk hekelt.
M. Dierickx
Hendrik De MAN, Vermassung und
Kulturverfall. Eine Diagnose unserer Zeit. — Francke Verlag,
Bern, 1951, 210 pp., ingen. Zw.
fr. 8.—, geb. Zw. fr. 11.50.
De ex-voorzitter der Belgische Socialistische Partij, die sinds de oorlog
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als balling in Zwitserland vertoeft,
behandelt in dit boek het actuele probleem van de onderg ang van het
avondland.
Men kan er twee thema's in onderscheiden. In het middenstuk van zijn
werk maakt de auteur, evenals Huizinga, een diagnose v an onze tijd en
constateert, zoals Ortega y Gasset,
dat de hedendaagse mens gekarakteriseerd kan worden als massamens.
Dit blijkt hieruit dat hij als verbruiker door mode en reclame, als staatsburger door propaganda en als sociaal wezen überhaupt door het nadoen van anderen in heel zijn handel
en wandel bepaald wordt. Het aantal
der nog zelfstandig denkende mensen
vermindert met de dag.
Het begin van het boek stelt echter het probleem — en dit is het
tweede thema — of wij met Spengler
en Toynbee moeten aannemen dat er
een zeker aantal culturen hebben bestaan of nog bestaan en dat de onze
de decadentieverschijnselen v an de
andere culturen vertoont, of moeten
wij met Pascal en Weber aannemen,
dat de hele mensengeschiedenis één
rechtlijnige ontwikkeling in de beschaving betekent? De Man meent
dat zowel de cyclische als de cumulatieve
geschiedbeschouwing
waarheidselementen bevat, maar dat men
de historie eveneens volgens de dialectische methode, met de inwerking
van de ideeën, moet zien. Dit werkt
hij dan uit zowel op godsdienstig en
wetenschappelijk als op economisch
gebied.
Hij besluit: wij kunnen de angst
van onze tijd slechts overwinnen en
onze cultuur alleen redden, als wij de
algemene oorlog elimineren en het
afzinken van de mensen tot de massa weten te verhinderen. Het boek
eindigt met de woorden: „Es kommt
darauf an, dass jeder einzelne das
tut, was ihm sein Gewissen als
Pflicht auferlegt; der Rest liegt
nicht in unserer H and" (p. 205).
Wie de laatste jaren de literatuur
over onze cultuurcrisis heeft doorgelezen, zal hier niet zoveel nieuws
vinden. Wiel zijn bepaalde onderdelen
scherp uitgewerkt, en zeker is het
aanwenden van het dialectisch procédé tot het begrijpen v an onze tijd,
een verrijking. Opvallend is hoe De
Man zich schijnt te distantiëren van
het Marxisme en met eerbied en ach-
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men ereroud-Indische,
oud-Indische
ment,
moderne
verhale~ .
middeleeuwse en mode
rne verhalen
middeleeuwse
legenden. Tolstoi,
Tolstoi, Lagerlof,
Lagerlöf, FlauFlauen legenden.
bert, John
John Steinbeck
Steinbeck zijn
zijn er
er vertevertebert,
genwoordigd naast
naast Timmerm
Timmermans,
genwoordigd
an s,
van Schendel,
Schendel, Stijn
Stijn Streuvels
Streuvels en
en
van
Emile Erens.
Erens. Het
Het samenbindende
samenbindende is
is .
Emile
slotte de
de religieuze
religieuze of
ofreligieusreligieusten slotte
legendarische inslag.
De doorslag
doorslag
legendarische
inslag. De
gaf hier
hier·natuurlijk
natuurlijk de
de voorliefde
voorliefde en
en
keuze v
van
Antoon Coolen,
Coolen, die in
in zijn
zijn
keuze
an Antoon
inleiding
tien, twintwininleiding erop
erop wijst
wijst dat tien,
andere
stukken hier
hier evengoed
evengoed
tig an
dere stukken
hadden kunnen
Een boek
boek sui
sui
hadden
kunnen staan.
staan. Een
generis dat
dat in
in bepaalde
bepaalde kringen
kringen voorvooral met groot
groot genoegen
genoegen zal
zal ontvangen
ontvangen
worden.
J.v.H.
worden. J.v.H.
Damel
PEZERIL. Rue Notre
Notre Dame.
Dame.
D aniel PEZERIL.
Roman
van een
een Kanunnik.
Kanunnik. Vert.
Vert.
Rom an van
'D.
Ouwendijk. Pax,
Den Haag,
Haag,
D. Ouwendijk.
Pax, Den
1951,
pp., 1
f 6.90.
1951, 211 pp.,
Er
meer ddan
gewoon talent
talent nonoEr is meer
an gewoon
dig
om het
het Dagboek
Dagboek vvan
een KaKaan een
dig om
nunnik
bekoring vvan
een goede
goede
nunnik de
de bekoring
an een
geslaagde
roman
te geven.
geven. D
Damel
an iel
geslaagde rom
an te
Pézeril
gelukt. Het
Het is
is een
een gePézeril is
is dit gelukt.
noegen de
ontboezemingen, opmeropmerde ontboezemingen,
kingen,
gedachten van
van
kingen, invallen
invallen en
en gedachten
deze
achtenzeventigjarige kkanunnik
anunnik
deze achtenzeventigjarige
te lezen.
lezen. Pézeril
Pézeril plaatst
plaatst hem
hemonmidonmidhet grote
grote
dellijk
dellijk in
in zijn
zijn milieu
milieu en
en al het
en
kleine, dat
dat een
een oude
oude priester
priester bebeen kleine,
zig houdt
wordt
da gen vult, wordt
houdt en
en diens
dies dagen
toevertrouwd
dagboek. Het
Het
toevertrouwd aan
aan het dagboek.
kleine
er zijn
zijn plaats,
plaats, maar
maar
kleine vindt
vindt er
gaandeweg
lezer toch
toch met
met
gaandeweg merkt
merkt de
de lezer
een
priester te doen
doen te
tehebben,
hebben die
die
een priester
het
hart op
op de
de juiste
juiste plaats
plaats draagt
w-'aagt
het hart
en
wijd openstaat voor de
de grote
grote dindinen wijd
belangen
der Kerk
Kerk en
en der
der
gen,
de bel
angen der
gen, de
zielen.
krijgt een jonge
jonge kapela
kapelaan
an
zielen. Hij
Hij krijgt
te leiden, een prêtre-ouvrier, die zichtelidn,prê-ouvedizch
in
overall kleedt
kleedt en zich
zich begeeft
begeeft ononin overall
der
de armsten,
armsten, en
en dit
dit wordt
wordt ook
ook
der de
voor
kanunnik, een gegevoor hem,
hem, de oude kanunnik,
legenheid
tot geestelijke
geestelijke vernieuvernieulegenheid tot
wing.
Rue Notre
Notre Dame
Dame is
is een
een nobel
nobel
wing. Rue
en
fijnzinnig boek,
lezer een
een
en fijnzinnig
boek, dat
dat elk lezer
bijzonder
verschaffen.
bijzonder genot
genot zal verschaffen.
J.v.H.

G.
De Duivel onder
G. `DOORNVLIET.
'l'OORNVLIET. De
onder
ons
ons (uit
(uit het
het dagboek
dagboek vvan
Lucian Lucifer)
fer).. —
- La
La Rivière
Rivière &&;VoorhoeVoorhoeve. Zwolle
5.90
Zwolle 1951,
1951, 160
160 pp.,
pp., ff 5.90
en ff 4.40.
De heer
heer Toornvliet
Toornvliet heeft een
een dagdagboek
an Lucifer
b!>ek vvan
Lucifer geschreven
geschreven zoals
zoals
dit volgens
volgens de
de voorstelling
voorstelling van
van een
een
hedendaagse
hedendaagse Christen,
Christen, er
er ongeveer
ongeveer
zou hebben
hebben uitgezien.
is
zou
uitgezien.De
De fictie
fictie is
goed en
en consequent
consequent doorgevoerd.
doorgevoenL In
In
vlotte,
scènes wordt
vlotte, wisselende
wisselende scènes
wordt de
de
activiteit
an Sat
an en
activiteit vvan
Satan
en zijn
zijn heerheerde lezer
lezer ontrold,
ontrold niet
niet ononmacht voor de
gelijk
an de
gelijk aaan
de meditatie
meditatie vvar{
Sint IgIgan Sint
natius
natius over
over de
de Twee
Twee Standaarden
Standaarden in
in
zijn
zijn Boek der
der Geestelijke
Geestelijke Oefeningen.
Oefeningen.
Voor een
gelovig Christen
Christen is
dit alalVoor
een gelovig
is dit
les volle
volle realiteit,
realiteit, voorzover
voorzover deze
deze rerealiteit voor
voor mensen
mensen te
te verbeelden
verbeelden is.
is.
Het boek
boek wordt
wordt nergens
nergens llangdradig
an gdradig
of vervelend,
vervelend, dank
dank zij
zij de
de schrijfkunst
schrijfkunst
an tasie van
en
en de
de ffantasie
van de
de auteur.
auteur.
J.v.H.
Fr
an cis FINN,
Francis
FINN, Zander
Zonder vaar of vrees.
vrees.
-— Vanmelle, Gent,
Gent, 1951,
1951, 220
220 pp.,
pp.,
Fr. ing. 45,
45, geb.
geb. 60.
60.

Een jonge
jonge man,
man, die
die zich
zich ProfesProfesEen
sor Thomas
Thomas noemt,
noemt, neemt in
in jeugdijeugdige voortvarendheid
voortvarendheid op
tienop zich,
zich, het tienjarig
an de
jarig zoontje
zoontje vvan
de President
President van
van
de Zuid
an se Republiek
de
~uid Amerika
Amerikaanse
Republiek Escadilla, v
an uit
cadilla,
van
uit de
de States
States veilig
veilig naar
naar
huis te
te brengen.
brengen. Wanneer
Wanneer echter
echter ononmiddellijk daarop
daarop een
een vijand
middellijk
vijand der ReRepubliek poogt
poogt de
de kleine
kleine Jose
Jose te schapubliek
schaken gaat de
an het
ken
de zaak
zaak aaan
het rollen,
rollen, en
en
wordt het boek
wordt
boek spannend
spannend als een
een dedetectiveverhaal.
echter meer
meer
tectiveverhaal.Het
Het is echter
d an dat.
an de
dan
dat. De
De figuur
figuur v
van
de Professor:
Professor'
moedig,
vooral goed,
goed'
moedig, enthousiast
enthousiast en vooral
zal de
zal
de jongeren
jongeren niet
niet alleen
alleen fascinefascine:
ren,
maar ze ook
ook beter
beter maken.
maken.
ren, maar
Een uitstekend
Een
uitstekend opvoedend
opvoedend jeugdjeugdboek, waar
waar zelfs ouderen
boek,
ouderen nog veel
veel
aan zullen
zullen hebben.
hebben.
Van de
de Velde
Velde
T.
T. Van
Kapitein ZELDENTHUIS,
Kapitein
ZELDENTHUIS, DingaansDingaansdag. —
an d", Hasselt,
dag.
- „Heidel
"Heideland",
Hasselt,
1951, 96
96 pp.,
pp., geb.
geb. Fr. 35.
1951,
35.
Kapitein ZELDENTHUÏS,
ZELDENTHUIS, De
De wacht
Kapitein
der ouden.
Een avontuur
der
ouden. Een
avontuur uit de
de'
strijd van
v an Boer
strijd
Boer en
en Brit.
Brit. —
- „Hei"Heideland",
Hasselt, 1951,
deland"
, Hasselt,
1951, 91
91 pp.,
pp.,
35.
geb.
geb. Fr. 35.
Twee niet onhandig
onhandig maar
maar blijkbaar
blijkbaar
erg
geschreven verhalen
verhalen uit
erg vlug geschreven
uit de
strijd der
der Boeren
strijd
Boeren tegen
tegen Zoeloes
Zoeloes en
en
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Britten
Natal. De
De schrijver
schrijver heeft,
heeft,
Britten in Natal.
wellicht met het
het oog
oog op
op zijn
zijn jeugdig
jeugdig
wellicht
publiek, een
een nogal
nogalrudimentaire
rudimentaire
publiek,
zwart-wit
techniek toegepast.
toegepast. In
In
zwart-wit techniek
an e sympathie
weerwil
van
de spont
spontane
sympathie
an de
weerwil v
die
wij voor
voordede
Zuid-Afrikaanse
die wij
Zuid-Afrikaanse
stambroeders
wij ons
ons
stambroeders voelen,
voelen, vragen wij
toch
af, of
ofdit
diteenzijdig
eenzijdigophemelen
ophemelen
toch af,
niet
zijn gevaren
gevaren heeft.
heeft. Lag
Lag niet
niet
niet zijn
reeds
de toenmalige
toenmalige houding
houding der
der
reeds in de
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Boeren
kiem van
van hun
hun huidige
huidige
Boeren de
de kiem
"apartheidspolitiek"?
knappe
„apartheidspolitiek"? Van de knappe
letterkundige
onder de naam
naam van
van
letterkundige die onder
K.Z.
schuil gaat,
gaat, verwonderen
verwonderen ons
ons
K.Z. schuil
sommige slordigheden in taal
taal en
en stijl,
stijl,
al moet
moet gezegd
gezegd worden
worden dat
dat hij
hij zich
zich
uitstekend
aan
de jongens
jongens
uitstekend aanpast
aanpast a
an de
van 10 tot
tot 16
16 jaar,
jaar, die
die deze
dezeboekjes
boekjes
van
verslinden. Verzorgde
Verzorgde uitgave.
uitgave.
zullen verslinden.
De Graeve
Graeve
F. De

VARIA

Dr A.
A. ZEEGERS,
ZEEGERS, 10
de greep
greep van
van
Dr
In de
het dirigisme.
dirigisme. —
- T.
T. Wever,
Wever, FraFraneker,
3,65 en
en
neker, 1951,
1951, 158
158 pp.,
pp., ff 3,65
ff 4,90.
de behoefte
behoefte aaan
nóg een
een boekje,
boekje,
Is de
an nog
gericht tegen
tegen „dirigisme",
"dirigisme", groot?
groot? Ik
Ik
betwijfel
het. Waarschuwingen
Waarschuwingen hebhebbetwijfel het.
ben
we nu
nu al
alzoveel
zoveelvernomen
vernomen en
en
ben we
doorgaans
de gegedoorgaans overtuigen
overtuigenze,
ze, in
in de
bruikelijke, populair-wetenschappepopulair-wetenschappebruikelijke,
lijke vorm,
hier is
is gekomen,
gekomen,
lijke
vorm, die
die ook hier
alleen
maar de
de reeds
reeds overtuigden.
overtuigden.
alleen maar
Hier moet
an „het
Hier
moet ddan
"het dirigisme"
dirigisme" het
het
ontgelden
regelrecht afstammeafstammeontgelden als regelrecht
ling
van
de revolutiegeest,
revolutiegeest, in de
de zin
.zin
ling v
an de
zoals dit woord
woord ten onzent
onzent wordt
wordt gegebezigd in
in antirevolutionaire
kring.
an tirevolutionaire kring.
bezigd
Achtereenvolgens
zijn werwerAchtereenvolgenswordt
wordt zijn
veroordeeld op
de volgende
volgende gegeking veroordeeld
op de
bieden: 1.
1. democratie,
democratie, 2.
2. privaatprivaatbieden:
recht, 3.
3. belastingpolitiek,
belastingpolitiek, 4.
4. monemonerecht,
politiek, 5.
5. Europese
Europese integratie,
integratie,
taire politiek,
6.
de middengroepen,
middengroepen, 7.
7. eigendom,
eigendom,
6. de
vakbeweging, 9.
9. sociale
sociale politiek,
politiek,
8.
8. vakbeweging,
en 11.
11. NederlandNederland10.
10. woningpolitiek en
se politiek.
politiek. Een weinig
weinig logische
logische slagslagorde,
Het best
best gegeorde, zoals
zoals men
men ziet.
ziet. Het
slaagd lijken
lijken mij
mij nog
nog de
de economische
economische
hoofdstukjes,
over de
de onderonderhoofdstukjes, dus
dus die over
werpen 3,
en 10.
10. In
In 11
11 bepleit
bepleit
werpen
3, 4,
4, 5,
5, 6 en
de
een hergroepering
hergroepering der
der A.-R.
A.-R.
de schr. een
en C.-H.
C.-H. partijen,
partijen, in die zin,
zin, dat
dat men
men
zich,
zij het onder
onder verlies
verlies vvan
"linkzich, zij
an "linkse"
vrienden, over
weer tot
tot een
een
se" vrienden,
over en
en weer
sterke, conservatieve
conservatieve eenheid
eenheid zal
zal ververbinden. Het
boekje, dat zeker
zeker ernstiernstibinden.
Het boekje,
ger
dan
zijn sensationele
sensationele titel en
en
ger is d
an zijn
de akelige
akelige opmaak
opmaak van
van de
de omslag
omslag
de
doen vermoeden,
vermoeden, bevat
naast een
een
doen
bevat naast
aantal
beweringen, die
bestek
aantal beweringen,
die in
in dit bestek
apodictisch moesten
moesten blijven,
blijven, enieniwel apodictisch
ge invectieven
invectieven aan het
het adres
adres vvan
het
an het
bestreden "waanzinnig
„waanzinnig stelsel",
stelsel", die
bestreden
die
beter vermeden
vermeden hadden kunnen
kunnen worworden.
Enkele
bezwaren nog:
nog: waarom
waarom
Enkele bezwaren
moeten de
de volgens
volgens schr.
schr. aanwezige
aanwezige
moeten
innerlijke tegenstrijdigheden
het
innerlijke
tegenstrijdigheden van het

dirigisme
(blz. 15 e.v.)
e.v.) wezenlijk
wezenlijk tot
tot
dirigisme (blz.
dit
stelsel worden
worden gerekend?
gerekend? Waar
Waar
dit stelsel
komt dat
dat element
element „bureaucratie"
"bureaucratie" als
als
een handl
handlanger
(nooit een
een tegenspetegenspean ger (nooit
ler?)
van
de regering
regering contra
contra het
het parparler?) v
an de
lement
blz. 20
20 ineens
ineens vvandaan?
lement op
op blz.
andaan?
Waarom
op allerlei
allerlei punten
punten
Waarom worden
worden op
wettelijke maatregelen tot
tot inperking
inperking
wettelijke
van
persoonlijke vrijheid
ja
v
an persoonlijke
vrijheid (zelfs,
(zelfs, ja
juist in
in het
het familierecht)
familierecht) door
door de
de
juist
schr.
terecht genomen
genomen of
of ononschr. telkens terecht
vermijdelijk
loopt
vermijdelijk genoemd?
genoemd ? Waar
Waar loopt
dan
toch voor
voor hem
hem die
diedogmatisch
dogmatisch
d an toch
zekere
zekere grens,
grens, waar alles uit
uit „de
"de daedaemonische
ontwikkeling van
de
monische ontwikkeling
van de
staatsmacht"
(blz. 147)
147) moet
moetworden
worden
staatsmacht" (blz.
verklaard? Waarom
geen
verklaard?
Waaromkan
kan er
er geen
goed woord
woord af
af voor
voor een
eenbedrijfsorgabedrijfsorganisatie, die
toch ten dele
dele de
de staatsstaatsnisatie,
die toch
macht
terugdringen uit
het ecoecomacht zal terugdringen
uit het
nomische leven?
de taak
taak
nomische
leven ? En
En die
die o.a.
o.a. de
van
hetCollege
Collegevan
vanRijksbemiddeRijksbemiddev
an het
laars,
op blz.
blz. 107
107 zonder
zonder vermelding
vermelding
laars, op
van zijn
zijn voorlopig
voorlopig karakter
karakter zo hehevan
vig gewraakt,
gewraakt, zal
zal kunnen
kunnen overneovernevig
men?? Is
de middenstand
middenstand niet
wat
men
Is de
niet wat
kinderachtig
een bebekinderachtig verdedigd
verdedigd met
met een
roep op
op Aristoteles
Aristoteles (blz.
(blz. 89)
89),, wiens
wiens
roep
beschouwing toch
op haar
haar sociosociobeschouwing
toch èn
èn op
logische
inhoud, èn
op haar
haar historihistorilogische inhoud,
èn op
sche
bepaaldheid moet
moet zijn
zijn onderondersche bepaaldheid
zocht,
voordat men
men ze zo
zo maar
maar overoverzocht, voordat
plant
een mode
modern
politiek postupostuplant als een
rn politiek
laat? Toegegeven,
Toegegeven, dat niet
niet elk
elk zedezedelijk
beginsel k
kan
worden omgezet
omgezet in
in
lijk beginsel
an worden
een
rechtsbeginsel, moet
een rechtsbeginsel,
moet dat
dat ddan
an
maar betekenen, dat zulk een omzet-marbetkn,dzulometting altijd
altijd fout
fout is
is (verg.
(verg. blz.
blz. 98)
98)?
ting
?
Waarop
de geldigheid
geldigheid v
van
Waarop zou
zou dan
dan de
an
het recht nog kunnen steunen? Is dehetrcnogkuse?Id
schr.
werkelijk zo
zo anarchistisch,
schr. werkelijk
an archistisch, dat
"het
ieders goed
goed recht
recht is
is een
een nieuwe
nieuwe
„het ieders
ondernemingsvorm
denken en
en
ondernemingsvormuit
uit te denken
in toepassing
toepassing te
te brengen"
brengen" (blz.
(blz. 99)
99),,
zodat men
zodat
men daarin
daarin althans
althans rechtens
rechtens
zedelijke normen
normen zou
zou behoeven
behoeven
geen zedelijke
aan
te hangen?
hangen? Merkwaardig,
Merkwaardig, dat
dat
aan te
men
nu in
in déze
déze kring
kring ineens
ineens zo
zo
men het
het nu
hoog
gaat opnemen
opnemen voor
voor het
het stastahoog gaat
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kingsrecht (blz.
(blz. 109)
109)!! Gaat
Gaat het
het zit
nu
kingsrecht
nog wel op, zo het al ooit is opge-nogwelp,zhtaisogegaan, dat
dat het
hetCalvinisme
Calvinisme de
de grondgrondgaan,
toon van
van ons
ons volkskarakter
volkskarakter vertevertetoon
genwoordigt (blz.
(blz. 142)
142)?? En
En meent
meent
genwoordigt
de schr.
schr. nu
nu heus
heus door
door deze
deze nadruk
nadruk
de
bijval te
krijgen „vér
"vér buiten
buiten eieibijval
te krijgen
En mag
mag hem
hem die
die bijval
bijval
gen kring"? En
wel zo
zodierbaar
dierbaar zijn?
zijn?
dan wel
Men ziet:
het boekje
boekje is
is wel
wel prikprikMen
ziet: het
kellectuur. Als
zodanig zal het
het dan
dan
kellectuur.
Als zodanig
wel zijn
zijn weg
wegvinden.
vinden.
toch wel
J.v.d.V.
Aemilius SPRINGHETTI
SPRINGHETTI S.J.,
SeAemilius
S.J., Se·lecfa
Jatlnifatls scripta
scripfa auctoauctolecta latinitatis
recentlum (Saec.
(Saec.XV-XX)
XV-XX)..
rum recentium
Latinitas perennis
perennis I.
I. Romae
Romae
Latinitas
apud pontificiam
pontificiam Universitatem
Universitatem
apud
Gregorianam
775
Gregorianam1951,
1951,XI
XI en 775
blz.
Terwijl de
klassieke philologie
philologie in
in
Terwijl
de klassieke
de
lclOp der
der laatste
laatste decennia
decennia nieuwe
nieuwe
de loop
terreinen heeft
betreden en
naterreinen
heeft betreden
en met naonder invloed
invloed van de
de Linguistiek
.Linguistiek
me onder
en opkomende
opkomende Patristiek
Patristiek het
het uitgeuitgebreide
gebied der
derOud-Christelijke
Oud-Christelijke
breide gebied
letterkunde
gaanonderzoeken,
onderzoeken,
letterkunde is
is gaan
valt in
in Italië
Italië een
een streven
streven waar
waar te
te nenemen, een
een bijna
bijna geheel
geheelverwilderde
verwilderde
men,
akker opnieuw
opnieuw te
bewerken. In en
en
akker
te bewerken.
Curia Romana wordt grote
grote
buiten de Curia
aandacht
geschonken aan het
het schrijschrijaandacht geschonken
ven
klassiek Latijns
Latijns proza.
proza. Zo
Zo
ven van klassiek
gaf Ugo Paoli,
Paoli, hier
hier te llande
beande wel bekend
om zijn
zijn „Vita
"Vita Romana",
Romana" , een
een
kend om
lijvig
boekdeel uit, getiteld
getiteld „Scriver
"Scriver
lijvig boekdeel
Latino"
(Milaan 1948)
1948). . Het
Het jaar
jaar
Latino" (Milaan
daarop
publiceerde Mgr
A. Bacci,
Bacci,
daarop publiceerde
Mgr A.
redactor v
van
meerdere pauselijke
pauselijke enenan meerdere
cyclieken, de
de tweede editie
CYClieken,
editie van
van „Le"Lexicon eorum
eorum vocabulorum
vocabulorum quae diffidifficilius latine traduntur".
traduntur". Dit lexicon
lexicon is
is
het tweede
tweede deel
deel van
van de
de serie
serie „Varia
"Varia
latinitatis scripta".
scripta" . Th
Thans
brengt A.
A.
ans brengt
Springhetti S.J.
S.J. zijn
Springhetti
zijn „Selecta
"Selecta latinilatinitatis scripta"
scripta" als
eerste deel
deel vvan
de
an de
als eerste
serie „Latinitas
"Latinitas perennis".
perennis".
Springhetti,
aan
het AtheAthean het
Springhetti, docent
docent a
naeum
Gregorianum, heeft
unienaeum Gregorianum,
heeft een unieke
verzameling teksten
teksten bijeengebijeengeke verzameling
bracht,
Latijnse gegebracht, ontleend
ontleend aan
aan de Latijnse
schriften van ongeveer
ongeveer 150
150 geleerden
geleerden
uit
alleWesterse
Westersecultuurlanden.
cuItuurlanden.
uit alle
Naast teksten
teksten van
van Budé
Budé en
en ForcelliForcellini,
iedere classicus
classicus wel
welbekend,
bekend,
ni, aan iedere
naast
een relaas
relaas van
van Galilei
Galilei over
over
naast een

vaste
vaste sterren,
sterren, naast
naast een
eenfragment
fragment
uit de
de Utopia
Utopia van
vanThomas
ThomasMoore,
Moore,
andse schrijvers
zijn ook
ook onze
onze Nederl
Nederlandse
schrijvers
zijn
goed
goed vertegenwoordigd
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Door de buitensporige stijging van de papierprijzen in het
afgelopen jaar en de gelijktijdige verhoging der drukkosten
dreigde onze gewone exploitatie vast te lopen en wij zagen ons
genoodzaakt na te gaan, hoe wij, althans voor het lopende
abonnementsjaar, inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in
evenwicht zouden kunnen brengen. Twee middelen — verhoging van de abonnementsprijs en het gebruik van papier van
mindere kwaliteit ---- achtten wij onmiddellijk uitgesloten. Er
bleef ons slechts één mogelijkheid over: het aantal afleveringen
dit jaar terug te brengen van elf op tien. Onnodig te zeggen,
dat wij met de grootste tegenzin tot de uitvoering van deze
maatregel hebben besloten. Hoe onvermijdelijk deze echter was
zal hieruit blijken, dat we ook nu slechts met moeite onze
begroting sluitend kunnen maken. Dit moge — het zij ons
vergund dit terloops te zeggen voor al onze abonné's en
vrienden een aansporing zijn om bij hun kennissen propaganda
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stellige verwachting koesteren dat al onze abonne s ons trouw
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Vertrouwend op Uw aller instemming verblijven wij met de
meeste hoogachting,
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Banden: Binnenkort wordt begonnen met de vervaardiging

van een beperkt aantal banden voor inbinding van de afleveringen van Jrg. V r Deel I (Oct. '51 t/m Mrt. '52) .
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij belangstellenden
hun bestelling omgaand te doen:
voor Nederland door storting of overschrijving van f 1.25 op
girorekening 128352 t.n.v. Kath. Cult. Tijdschrift Streven,
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ROGIER, Prof. Dr L. J., De zin der geschiedenis voor Geloof en Rede. (Gesprekken op Drakenburgh, No. 2) . - Winants, Heerlen, 1951, 286 pp., f 5,90.
RYAN, Edmund J., The role of the „Sensus Communis" in the Psychology of S. Tho-

mas Aquinas.
The Messenger Press, Carthagena (Ohio) , 1951, X r 198 pp.
RYCK, Paul de, Bezinning over Van Ostayen.
De vissende Kat, Gent, 1951, 46 pp.,
Fr. 30.
SAWICKI, Franz,

Lebensanschauungen moderner Denker Band II.
Ferd. Schoningh, Paderborn, 1952, 408 pp., D.M. 9.60.
SCHREURS, Jacques, M.S.C., Het Godsbewijs van Dokter Chantrain.
De Boekerij, Baarn; Mertens en Stappeaerts, Antwerpen, 1951, 295 pp., Fr. 125.
SCHROEDINGER, E., Science and Humanism. --- Cambridge .Llniv. Press, Londen,
1951, 68 pp., geb. 8/6.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

UTellmaokors & Co

29, DE LEESCORFSTRAAT, 29
TELEFOON : 39.23.48

ANTWERPEN - Borgerhout

LICHTTEGELS
Glasroeden zonder stopverf
40 jaren ondervinding

GLASBETON

Alleenvertegenwoordigers der

(VERRERIES NOUVELLES D'AIGREMONT)
voor BELGIË en HOLLAND

elereffige tiabteravonderd
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uw fotohandelaar geelt U raad en Gevaert -documentati,
STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
HET BESTE DER SPECIALE BIEREN
BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

SCHRODER, Dra Aukje, Muzikant van Esterhazy. (Het leven van J. Haydn, Sonatine
reeks nr 9) . --- Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1951, 156 pp., f 5.65 en f 6.90.
Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1951,
SCHULTZ, A., Der Erdteil Asien.
231 pp., DM. 9.80.
SCHURHAMMER, G., S.J., Franciscus Xaverius, uit het Duits door M. Verheylezoon,
S.J.
N.V. De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1951, 322 pp., 8 pl. en 1 kaart, Fr. 90.
Wereldbibliotheek, AmSCHWENCKE, Johan, Het Rijk der Grafische Kunst.
sterdam, Antwerpen, 1951, 187 pp.
SIMON, Pierre-Henri, Griine Trauben, vert. H. Ostertag. r Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1951, 262 pp., geb. DM. 8.50.
SMETANA, Rudolf von, C.s.s.R., God en eeuwigheid vert. door F. Teeuwen C.s.s.R.
(Bibliotheca Alfonsiana, Leuven) . Desclée De Brouwer, Brugge, 1951, 374
pp., Fr. 60.
SMITS VAN WAESBERGHE, Dr M., S.J. Gods wil, Uw heiliging. r J. H. Gottmer, Haarlem, Antwerpen, 1951, 604 pp., f 14,50.
Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1951, 346 pp., geb.
STAB, Jakob, Die Teufelsschule.
DM. 10.80.
STAUDINGER, Josef, Het Heilig Priesterschap. Helmond, Helmond, 1951, 403
pp ., 10.—.
STEINBUECHEL, Theodor, Religion and Moral im Lichte perso"aler christlicher
Existenz. — Verlag J. Knecht, Frankfurt, 1951, 278 pp., geb. DM. 12.
SWANENBURG, B. D., Gangbare dwalingen. • H. P. Leopold, Den Haag, 1951,
96 pp., f 2,90.
SWILDENS, H., De schaduw van de toekomst. — Thijmfonds, Den Haag, 1951,
253 pp., f 5,90.
TAYLOR, F. Sherwood, Man and Matter. r Chapman and Hall, Londen, 1951,
238 pp., 151.
TENHAEFF, Dr W. H. C. Magnetiseurs, somnambules, en Gebedsgenezers. H. P.
Leopold, Den Haag, 195 1, 266 pp., f 10,90.
TOORNVLIET, G., De duivel onder ons. --- La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1951,
160 pp., f 5.90 en f 4.40.
UYLDERT, Erik, Het eenzame hart. Het leven van R. Schumann. ( Sonatine reeks
nr 7) . — Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1951, 170 pp., f 5.65 en f 6.90.
VANMAELE, B., O.Praem., Biechtboekje A, voor jonge kinderen; E. POPPE, Biechtboekje B. voor de jeugd boven de plechtige Communie; M. HUBRECHTS, Moeder
help Uw kind bij zijn eerste biecht en eerste H. Communie, — Goede Pers, Averbode, 1951, 16, 16 en 24 pp., geïll., Fr. 5, 5, 3.
VIOT, H. G., De chronastro (Troubadour-reeks) . — Desclée De Brouwer, Brugge,
1951, 163 pp., Fr. 38.
VOS, Renaat De, Xenia. — Colibrant, Lier, 1951, 60 pp., Fr. 50.
WALKER, J. Hubert, Walking in the Alps. — Oliver and Boyd, Londen, 1951, 25/.
Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland, jaarboek 1951. r N.V.
Gooi en Sticht, Hilversum, 1951, 200 pp., f 5.90 en f 6.90.
WOODWORTH, Robert, Psychologie.
Het Spectrum, Utrecht, 1951, 693 pp.
WU, John, Boven Oost en West, Nederl. van Dick Ouwendijk.
Sheed and Ward,
Antwerpen, 1951, 380 pp.
WYTZES, Dr J., Vergilius. r J. H. Kok, Kampen, 1951, 94 pp., f 3,50 en f 4,50.
XAVERIUS, Franciscus, Die Bride des Francisco Xavier, 1542-1552. Ausgewahlt,
iibertragen and kommentiert von Elisabeth Gráfin Vitzthum.
München,
1950, 365 pp., geb. D.M. 14.50.
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ÅLGEIE%E
SPAAR,- EN LIJFREITEKÅS
Under Staatsgarantie

4S, WOL`'E1%GRACHT,

-

BRISSEL

Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.

HAAR SPAARKAS
Inlagen op spaardeposito's:
Plaats uw spaargeld op een spaarbankboekje: het brengt
interest op en is gevrijwaard tegen diefstal en brandgevaar.
De Spaarkas neemt de taxe van 2,40 % op de intresten te
haren laste.

HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS
Die tegen uiterst voordelige voorwaarden alle levensverzekeringen en spaarverzekeringen doet.

HAAR LIJFRENTEKAS

die bestaat sinds 1850:

Lijfrenten, dadelijk ingaande of uitgestelde.

GENIET TEN VOLLE
van de nieuwe belastingwet met U een Pensioen te vestigen
of met een Levensverzekering te sluiten.

Alle inlichtingen kunnen, zonder enige verbintenis van uwentwege, vrijblijvend, bekomen worden:
* ten zetel van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 48, Wolvengracht,
Brussel;
* op al de postkantoren van het Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.
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Antwerpsche Verzekerings Maatschappij

Seeutfra5

N.V.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van het land — Gesticht in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

MISSIEFONDS
Voor gratis verspreiding van
Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven
onder Missionarissen.

Stort Uw bijdrage:
Voor Nederland: op giro 128352 t.n.v. K.C.T. Streven, Amsterdam
Voor België:

op Postch. Streven K.C.T., 884.67 Antwerpen
met de omschrijving: „Missiefonds".

ALLE TOEPASSINGEN VAN

Centrale verwarming en Gezondheidsinrichtingen
Bedelingen van koud en warm water
Fijnkolen-branders - Mazouf-branders - Gas-ketels
Volledig aufomaticiteifs-bedruif.

'Maurice uan gkyeegkenl
INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

26, St. Vincentiusstraat,

26 Antwerpen Tel. 393315

DE

BANK

VAN

BRUSSEL N.V.

is overal vertegenwoordigd
400 KANTOREN,
BIJKANTOREN EN AGENTSCHAPPEN

De besfe correspondenten
over de hele wereld
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De Zwerver
in Gods vrije natuur
Dit blad wendt zich tot alle natuurvrienden in zo breed mogelijke
lagen van ons volk en bedoelt de ogen te openen voor het mooie
dat de levende natuur ons biedt. Meer speciaal: het leven van plant
en dier, gezien in de levensgemeenschap van het hele landschap.
Het richt zich bijzonder tot de jongeren ; daarom is „De Zwerver"
hét aangewezen blad voor school en jeugdbeweging.
„De Zwerver in Gods vrije natuur" verschijnt de 16e van elke maand.
In Augustus verschijnt het blad niet, doch daarvoor zal in Juli een
dubbel nummer worden ingevoegd. De abonnementsprijs bedraagt
voor België Frs. 100. — per jaar. Losse nummers Frs. 10. — .
Bestellingen kunnen plaats hebben bij de

N.V. Standaard-Boekhandel
ANTWERPEN — Huidevettersstraat 55 -59, Postrek. 105248

N.V. IMPERIAL PRODUCTS
biedt U een rijke keus nagerechten bereid met haar. produkten:
(pudding powder - 5ce cream powder - 'Dia
crnaiobioem - Bakmeel - gruit cake - 'Poll cake -'Baking
q)anielóuiker

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie B Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

• lltrUankm md opklapbart ,ittfng. ;tbogtn rul tn optdapbm
nut "cbuimtubbtr btkltbt knftlbanlt.
•

Jllapf.auUuh rn kllP'totltn boor tontt(· rn btfllabu,altn.

•

6b1ttm rn fauttu{(f boor uitttnloptnbt botltlnbrn.

•

IIttfmmtrlngtn. grlufbiSoltunbr manbtn, rift· tn parltttblotrrn.
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'"bkr. ;tbtn 'Il aanltfbinll om inlidJftngrn ft brlltn aan:

SEYFFER'S

'ptdaalftotltn·fabrftk ~ Ol)ollanb)
~

WERKHUIZEN

8131·1l8380

JOSEPH MERTENS

N.V.

208, DEURNESTRAAT, MORTSEL·ANTWERPEN
Tel. 49.99.30 (3 lijnen)

Met.len meubelen
Sch_lunken
Beelden enz.

voor Scholen, Pensionaten. Gasthuizen,
Klin ieke n, Burelen. - Vraagt Catalogi.

PORTO

RAMIREZ
DE FIJNSTE

HUIS

ALPHONSE SIMKENS
BORGERHOUT - ANTWERPEN

N.V.

In de bekende reeks

"IIEILIG EN VAN ONZEN STAM"
zijn momenteel voorradig
Or

J.

Coenen

Juliana van CorniUOD
144 pp.; ingenaaid : 30.- fr .; fJ. 2.30
gebonden : iO.- fr.; fl. 3.genummerde luxe uitg.: 75.- fr .; fl. 5.70

J.

De Cuyper
IdubaJd van der Gracht
208 pp.; ingenaaid: 40.- fr.; fI. 3.gebonden : 50.- fr.; fI. 3.80
genummerde luxe uitg. : 95.- fr.: fl. 7.25

Or G . Mcersseman. a.p.
Rembert van Torhout
202 pp.; ingenaaid: 27.- fr.; fl. 2.05
gebo nden : 36. - fr.; 11. 2.75
genummerde luxe uitg.: 63.- fr.; fl. 4.80
Dom R. PodeviJn. O .S.B.
Bavo
100 pp.; ingenaaid : 27. - Ir.; 11. 2.05
gebonden : 36.- fr.; fI. 2.75
genummerde luxe uitg.: 63.- fr.; fI. 4.80
Hllarion Thans. O .F .M.
HarliDdis eD ReUndis
200 pp.; ingenaaid : 38. - fr.; f1 . 2.90
gebonden : i9.- fr.; 11. 3.80
genummerde luxe uitg.: 76.- fr.; fl. 5.75
Or P. E. Valvekens. O .Praem
Norbcrt van Gennep
136 pp.; ingenaaid: 25.- fr.; fl. 1.90
genummerde luxe uitg.: 58.- fr.; IJ. tiO

P. Van Oldenburg-Ermke
Serv aas van Maastricht
IH pp .. III\J ell ililld: 20. - fr .; ft . 1.50
gebo nden : 30. - fr .; IJ. 2.25
genumm erde luxe uitg .: 58.- fr.; fJ. 4.40
Dom Alb. Van Roy. O .S .B.
Lutgardis
196 pp.; ingenaaid : 40,- Ir.; IJ. 3.gebunden . 50.- fr .; 11. 3.80
genulll llle rd e lu xe ultg .: 85. - Ir.; IJ. 6.50
P o rma at der co llectie 13,5 X 19. 5
kd cr decl IS riJ k g c dlu ~ tr e erd
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BESTEUIUREAU 'S
N ederland:
Prins Hcndriklaan 6 - Bussu m

België :
Houtkaai 22 - Bruyye
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KATHOLIEK
CULTUREEL
TIJDSCHRIFT

STREVEN
81e Jaargang van ST U DIe N - 1ge Jaargang van ST R E VEN
MAANDSCHRIFT

INHOUD

• • • De schoobtriJd als Internationaal stBatsrechtelJJk probleem
B. DELPGAAUW: De dood van God
VI CfOR LEEMANS: Het plan Schuman
G. B. BOURITIUS: Het levend lied
EMM. COPPIETERS: Een onafhankelJJk Schotland?
LETTERKUNDIGE KRONIEK: FRANKRIJK
GABRIEL VENAISSIN: Veel romans maar geen helden
POLITIEK OVERZICHT
L. J. M. VAN DEN BERK: Brief uit BerlJJn
HUGO VAN DE PERRE: Brief uit Londen
PORUM:
J. B. MEIJER: Schuld en Boete (met Naschrift)
A. DEBLAERE: Corultant Permeke
NIEUWE BOEKEN

7

20

27
41
50

S7
63

67
75

79
81
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KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
81e jaargang van STIlDIEN; 1ge Jaargang van STREVEN

HOOPDREDACTEUREN

A. J. WESSELS S. J.
Hobbemakade 51, Amsterdam

P. DE RAEDEMAEKER S. J.
Mlnderhroederastraat 11, Leuven

ADMINISTRATIE
Hobbemakade 51. Amaterdam
Telefoon K 2900 Nr 21117
Postgiro: K.C.T. Streven
128.352, Amsterdam

Minderhroedersstraat 11
Leuven
Postch. Streven K.C.T.
88i.67. Antwerpen

ABONNEMENTEN
AbonnemèntsprlJs: Voor BeI"I!: 200 Pro (110 Pro voor het halfJaar), te storten op
Postch. Streven K.C.T. 881.67, Antwerpen; voor Congo: 210 Pro (120 Pro voor het
halfJaar), te storten op de Bankrekening Ki$Sntu: B.C.B. (Banque du Congo BeIge 1
Ua, 3183. C.C.P. Sérle A.E. DO. 3; voor de vreemde landen 225 Pro (120 Pro voor
het halfjaar). AfZonderlijke nummers: 25 Pro
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie Is verboden.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS

• .... -- Adres Redactie
DR B. M. I. DELPGAAUW -- Verspronckweg 32. Haarlem
OR VICfOR LEEMANS. Senator -- Prins Albertlel 8. Antwerpen
O. B. BOURITIUS S.C.J. -- Kerkstraat 65. Hees (bij NIjmegen)
DR EMMANUEL COPPIETERS -- London School of Economles. London W.c. 2
GABRIEL VENAISSIN - Rue de la République 16. St Mandé. Seine
L. J. M. VAN DEN BERK - KönigsaUee 17. BerlJjn (GrüoewaJd)
HUGO A. J. VAN DE PERRE -- St Peter's Square 31. London W. 6
J. B. MEIJER - Stadionweg 60. Amaterdam Z.
OR A. DEBLAERE S.J. -- Prankrljklel 91. Antwerpen

K.G.T. STREVEN
81e jaargang van STUDIEN
19e jaargang van STREVEN
Nieuwe reeks. Vijfde jaargang
Deel I, Nr. 1 6
October 1951 — Maart 1952

SYSTEMATISCHE INHOUDSOPGAVE
ARTIKELEN
GODSDIENST
De toekomst van het Katholicisme — door Redactie
De Kerk van gister en heden — door Prof. Dr M. Dierickx S.J.
Russische profeten en Russische heiligen — door Jeanne Liedmeier
Is God dood? — door Redactie
Het mysterie van ons verrezen lichaam — door Prof. Dr P. Schoonen
berg S.J.
15e Eeuwfeest van het Concilie van Chalcedon -- door Olaf Hendriks A.A.
Provida Mater en de leek — door Dr L. Reypens S.J.
„Altruistic Love"; aantekeningen bij P. A. Sorokin — door Drs Walter
Goddijn O.F.M.
Indrukken en suggesties uit de Diaspora — door P. Fransen S.J.
Ethiek van het huwelijk — door Redactie
De pelgrim naar de liefde in de twintigste eeuw — door P. Neefs S.J.

1
8
36
97
103
119
127
132
327
385
393

WIJSBEGEERTE
Thomistische Literatuur — door F. De Raedemaeker S.J.
De pelgrim naar de liefde in de twintigste eeuw — door P. Neefs S.J.

45
393

LETTERKUNDE
Van Frank Lateur tot Stijn Streuvels — door Em. Janssen S.J.
Een eigenaardige interpretatie van Vondels Lucifer en Jefta -- door
Dr J. Noë S.J.
Utopia of hoop? — door F. van Bladel S.J.
De ontwikkeling van F. S. Eliot als toneeldichter I — door Michel van
der Plas
De avonturen van Father Brown — door Prof. Dr L. Vander Kerken S.J.

27
142
220
313
431

KUNST EN CULTUURLEVEN
Schoonheid en suggestie in de moderne Kunst I — door H. Ramaekers 20
Schoonheid en suggestie in de moderne Kunst II — door H. Ramaekers 296
Schoonheid en suggestie inn de moderne Kunst III — door H. Ramaekers 418
Engeland in het jaar van het Festival of Britain --- door Dr W. Peters S.J.
210

2

INHOUDSOPGAVE
TONEEL

Toneel in Nederland — door Prof. Dr Jan Ros S.J.
Is God dood ? — door Redactie
De ontwikkeling van T. S. Eliot als toneellichter I — door Michel van
der Plas
SOCIOLOGIE EN ECONOMIE
Van mens tot mens in de economie en in de bedrijfshuishouding I — door
Prof. Dr K. Pinxten
„Altruistic Love'r; aantekeningen bij P. A. Sorokin — door Drs Walter
Goddijn O.F.M.
Boete en schuld — door Redactie
De legende van de jonge Marx — door F. De Raedemaeker S.J.
Echtscheidingen als versch ijnsel van de Amerikaanse samenleving —
door Dr Peter A. Pijnappels
Van mens tot mens in de Economie en in de Bedrijfshuishouding II —
door Prof. Dr K. Pinxten
Nogmaals over dienstweigering — door Redactie

57
97
313

110
132
193
201
233
244
289

GESCHIEDENIS
De Kerk van gister en heden — door Prof. Dr M. Dierickx S.J.
Engeland in het jaar van het Festival of Britain — door Dr W. Peters S.J.
WETENSCHAPPEN

210

„On the Origin of Species" van Darwin — door F. Elliott S.J.

147

8

LANDEN EN VOLKEREN
Russische profeten en Russische heiligen — door Jeanne Liedmeier
Engeland in het jaar van het Festival of Britain — door Dr W..Peters S.J.
Indrukken en suggesties uit de Diaspora — door P. Fransen S.J.
Treurspel in Iran — door Dr A. Thomas
Brief uit New York — door Daniel J. Sullivan S.J.

36
210
327
334
351

PSYCHOLOGIE
193
306

Boete en schuld — door Redactie
Het waarheidsserum — door Dr K. van Acker
POLITIEK

Politiek overzicht -- door K. J. D. en A. Vanhaverbeke 67, 159, 251, 342 en 441
Treurspel in Iran — door Dr A. Thomas
334
Admiraal Lord Keyes en Z. M. Koning Leopold III — door Hugo A. van
de Perre
406
BESPROKEN BOEKEN
Nieuwe boeken

82, 176, 272, 366 en 459

FORUM
GODSDIENST
De Gestalte der toekomst — door Prof. Dr P. Schoonenberg S.J.
S
Een nieuwe Patrologie — door R. Leys S.J.
Het wereldcongres voor het lekenapostolaat — door Prof. Dr Alph.
Steger
Een omstreden boek — door J. Beyer S.J.

75
271
355
455

INHOUDSOPGAVE

3

LETTERKUNDE
Graham Greene's nieuwe roman - door Dr J. van Heugten S.J.
„Der Fragebogen" — door Dr K. J. Hahn
Guido Gezelle's tweede Jubileumuitgave — door Em. Janssen S.J.
Van Kafka tot en met Sartre — door Drs J. J. C. Marlet
De structuur van Rainer Maria Rilke — door Drs J. J. C. Marlet

166
259
262
264
452

WETENSCHAP
Een nieuwe Patrologie — door R. Leys S.J.

271

KUNST EN CULTUURLEVEN
The South Bank Exhibition 1951 — door Dr W. Peters S.J.
Kitsch — door A. van Laere S.J.
Een belangrijke publicatie op musicologisch gebied — door A. Vandenbunder S.J.
SOCIOLOGIE EN ECONOMIE

79
268
362

167
Een boek vol beloften — door Prof. Dr J. A. Veraart
Economisten uit Centraal-Europa te Bad Ischl — door Dr J. De Mey S.J. 171
Protestants Christendom en bedrijfsorganisatie — door Prof. Dr J.
359
Veraart
WIJSBEGEERTE
Louis Lavelle — door Dr B. Delfgaauw
Van Kafka tot en met Sartre — door Drs J. J. C. Marlet
De Kardinaal Mercier herdenking te Leuven op 10, 11, en 12 October
1951 — door Prof. Dr J. Nota S.J.

174
264
458

GESCHIEDENIS
W. Wanwood Reade's „Martelaarschap der Mensheid". De rol van Afrika
in de wereldgeschiedenis — door André J. M. van Strijp

449

PSYCHOLOGIE
268

Kitsch — door A. van Laere S.J.
OPVOEDKUNDE
Father Flanagan — door Dr Nic. Perquin S.J.

77

ALPHABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Acker, Dr it. Van
Beyer, S.J., J.
Bladel, F. van
Boekbesprekingen
Delfgaauw Dr B.
DiØickx, S.J., Prof. Dr M.
Elliott, S.J., F.
Fransen, S.J., P.
Goddijn, O.F.M., Drs Walter
Hahn, Dr K. J.
Hendriks, A.A., Olaf

Heugten, S.J., Dr J. van
Janssen, S.J., Em.

306
455
220
Utopia of hoop ?
82, 176, 272, 366, 459
174
Louis Lavelle
8
De kerk van gister en heden
„On the origin of Species" van
147
Darwin
Indrukken en suggesties uit de
327
Diaspora
„Altruistic Love" ; aantekenin132
gen bij P. A. Sorokin
259
„Der Fragebogen"
15e eeuwfeest van het Concilie
119
van Chalcedon
Graham Greene's nieuwe roman 166
Van Frank Lateur tot Stijn
27
Streuvels
Het waarheidsserum

Een omstreden boek

4

INHOUDSOPGAVE

Janssen, S.J., Em.
Kerken, S.J., L. Vander
Laere, S.J., A. van
Leys, S.J., R.
Liedmeter, Jeanne

Merlet

,

Drs J. J. C.

Mey, S.J., Dr J. De
Neefs, S.J., P.

Nob, S.J., Dr J.
Nota, S.J., Prof. Dr J.
Perquin, S.J., Dr Nic.
Perre, Hugo van de
Peters, S.J., Dr W.
Pinxten, Prof. Dr K.
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Politiek overzicht
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Ramaekers, H.

Redactie

Reypenls, S.J., Dr L.
Schoonenberg, S.J., Prof. Dr P.
Steger, Prof. Dr Alph.
Strijp, André J. M. van

Guido Gezelle's tweede Jubileum uitgave
262
De avonturen van Father Brown 431
Kitsch
268
Een nieuwe Patrologie
271
Russische profeten en Russische heiligen 36
Van Kafka tot en met Sartre
264
De structuur van Rainer Maria
Rilke
452
Economisten uit Centraal Europa te Bad Ischl
171
De pelgrim naar de liefde in de
twintigste eeuw
393
Een eigenaardige interpretatie
van Vondels Lucifer en Jefta 142
De Kardinaal Mercier herdenking te Leuven op 10. 11 en
12 October 1951
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De schoolstrijd als internationaal

staatsrechtelijk probleem
* **

groeit zienderogen een staatsrechtelijk probleem in vrijwel alle
E
democratische landen, waar door een deel van de bevolking de
katholieke levensbeginselen niet alleen beleden doch ook beleefd worR

den. Die beginselen immers willen gestalte krijgen in het maatschappelijke leven, evenals de liberale en socialistische. Die beginselen laten
zich gelden, zij willen mede ten grondslag liggen aan de samenleving,
kortom, willen vruchtbaar zijn.
Nu zal een levensbeschouwing in het openbaar leven méér vrucht
dragen naar mate die levensbeschouwing een groter aantal mensen tot
een doelbewuste geestelijke eenheid verenigt. De kracht van die geestelijke eenheid zal evenredig zijn aan de intensiteit, waarmede de aanvaarde levensbeschouwing normatief is voor het dadenleven van iedere
dag. In het openbare leven zal deze geestelijke eenheid zich zoveel
mogelijk onttrekken aan bestaande wetten, die haar vrije ontwikkeling
in de weg staan, terwijl het daarentegen in haar aard ligt te streven
naar wetten, in het kader waarvan zij zich vrij kan ontplooien.
Een der terreinen, waarop de geestelijke eenheid der katholieken zich
steeds sterker en in een toenemend aantal landen, doet gelden, is dat
van opvoeding en onderwijs. Op dit gebied waren zulke wanverhoudingen ontstaan, dat de katholieken omwille van hun geestelijk behoud,
niet langer hierin mochten berusten.
Monseigneur von Ketteler waarschuwde in het jaar 1860, dat „geen
vraag voor de toekomst van zoveel belang was als de positie van de
scholen", en hij voegde hieraan toe: „geen vraag ook wordt door het
beste deel van het volk minder begrepen". Een dreigend gevaar ondermijnde de geestelijke welvaart der katholieken; het zijn of niet-zijn van
die welvaart stond op het spel, zodat het hoogste gezag op 31 December 1929 een oriënterend schrijven uitzond naar de katholieken van
alle landen. Het was de encycliek „Divini illius Magistri" van Paus
Pius XI over de christelijke opvoeding der jeugd.
Nu is deze encycliek niet het eerste krachtige geluid, dat Rome liet
horen over opvoeding en onderwijs, zij is zelfs meer een sluit- dan een
beginstuk. Men kan deze encycliek zien als de uiteindelijke formulering
van de kerkrechtelijke aanspraken, door het katholicisme, op grond van
i
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de bovennatuurlijke orde der dingen t.o.v. opvoeding en onderwijs, aan
iedere staat met katholieke onderdanen bekend gemaakt.
Dat deze bekendmaking noodzakelijk was kon, met een verwijzing
naar de historische evolutie der laatste eeuw, voor geen enkele katholiek
aan enige twijfel onderhevig zijn. Immers, die historische evolutie van
de verhoudingen der afgelopen honderd jaren vertoonde een dusdanige
vergroeiing, dat de primaire rechten van het gezin en de Kerk werden
uitgeschakeld, in ieder geval, sterk geschonden, hetgeen natuurlijk niet
ontging aan de kerkelijke instanties.
Reeds 87 jaar geleden wees Paus Pius IX, met een profetische blik,
in zijn „Syllabus errorum nostrae aetatis", de neutrale staatsschool aan
als een gevaar voor de godsdienstige opvoeding van de katholieke
jeugd. De stellingen 45, 46, 47 en 48 verwierpen dan ook resoluut alles,
wat deze school een soort alleen-zaligmakend cachet of eerstgeboorterecht kon verschaffen ten opzichte van het vrije onderwijs. Het is wellicht niet kwaad bedoelde stellingen uit de syllabus hier even in herinnering te brengen.
Stelling 45 verbiedt als waarheid te erkennen, dat:
Het bestuur der openbare scholen, waarin de jeugd van een christelijke staat onderwezen wordt, alleen aan het burgerlijk gezag en in die
mate kan en moet worden toegekend, dat hoegenaamd geen ander
gezag ook maar het minste recht heeft zich in te laten met de leiding
der scholen, met het regelen der studie, met het bevorderen der leerlingen, met de keuze of goedkeuring der leraren, uitgezonderd, in een
bepaald opzicht, de bisschoppelijke seminaria.
Stelling 46 verbiedt als waarheid te erkennen, dat:
Zelfs de leerwijze of methode van onderwijs, die moet worden toegepast ook in de seminaria onderworpen is aan het burgerlijk gezag.
Stelling 47 verbiedt als waarheid te erkennen, dat:
Het welzijn van de burgerlijke maatschappij vergt dat de volksscholen, die voor alle kinderen van alle volksklassen openstaan, en in
het algemeen alle openbare instellingen voor de opvoeding der jeugd
en het onderwijs, onttrokken worden aan het gezag en de inmenging
der Kerk, en geheel onderworpen worden aan het burgerlijk en politiek
gezag, zoals dit in een bepaalde tijd geldt.
Stelling 48 verbiedt tenslotte als waarheid te erkennen, dat:
De katholieken een opvoedingssysteem voor de jeugd mogen goedkeuren, dat los staat van het katholieke geloof en de macht van de
Kerk, en dat — zoal niet uitsluitend dan toch hoofdzakelijk niets
anders beoogt dan de kennis der natuurlijke dingen en de oogmerken
van het aardse, maatschappelijke leven.
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Met Dr Decoene menen wij, „dat dit pauselijk document van 1864
geldt als een gedenkstuk in de cultuurgeschiedenis".
Dat velen, ook vele katholieken, er anders over denken en dachten,
bewijst de geweldige reactie in het anti-clericale kamp dier dagen, waar
men insinueerde, dat dit pauselijk document een terugkeer betekende
naar de geestesgesteldheid der „duistere" middeleeuwen. Het was, zo
hoonde men, een barrière tegen de ontwikkeling der vrije wetenschap.
In Nederland was professor Opzoomer de tolk van deze visie over de
verdienste van de Syllabus. En in België kon men hetzelfde geluid
horen, terwijl in Frankrijk de loge moord en brand riep.
Het vrije onderwijs in verschillende landen, zelfs dáár waar het
katholicisme de eeuwen door voor het nationale leven de grote religieuze en culturele krachtbron -was, ondervond de gevolgen van het
pauselijk schrijven van 1864 én van 1929.
De tijden zijn veranderd. De eeuwige wijsheid van Rome zegevierde
over de kortzichtigheid van de tijdelijke machthebbers, wier ideeën
vergankelijk bleken als hun aardse leven. Een georganiseerd verzet
tegen de staatsschool werd voorbereid, langzaam, voorzichtig, maar
doelbewust. In ieder land werden de verhoudingen gepeild en na de
eerste wereldoorlog was het duidelijk, dat de schoolstrijd op een hoog
internationaal niveau zou moeten worden geregeld.
De tijd is de leermeester der geslachten. Het tegenwoordige geslacht
der katholieken beseft geleidelijk aan beter, hoezeer de woorden van
Pius IX waarheid bevatten. Dit geslacht weet, dat met de vrije school
de actieve werfkracht van het katholicisme staat of valt.
En vooral sinds Paus Pius XI, de rechten van de vrije, katholieke
school in de moderne staat een „Magna charta" bezorgde, weten de
katholieken over de hele wereld wat hun te doen staat. Zij moeten
streven naar eigen scholen. Dat is geen politiek katholicisme, hoewel op
zichzelf even gemotiveerd als politiek liberalisme of socialisme, dat is
op de eerste plaats een religieus streven, een daadwerkelijke levensbeschouwing welke voor iedere mens een eerste plicht is.
De Paus zegt: „Alles wat door de gelovigen ter bevordering en
verdediging van de katholieke school voor hun kinderen wordt gedaan
is een echt godsdienstig werk en behoort daarom tot de eerste taak der
Katholieke Actie".
„Daarom zijn al de bijzondere verenigingen, welke bij verschillende
volkeren zich met zoveel ij ver aan een zo noodzakelijk werk wijden.,
ons vaderhart bijzonder dierbaar en hoge lof waardig. Het worde der
halve luide verkondigd, het worde door allen goed begrepen en erkend:
door het bezorgen van de katholieke school aan hun kinderen voeren de
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katholieken, van welk volk ter wereld dan ook, geen partijpolitiek, maar
doen zij een godsdienstig werk, dat door hun geweten volstrekt geëist
wordt. Zij hebben daarbij niet de bedoeling hun kinderen van het
lichaam en de geest der natie af te scheiden, maar ze op de meest
volmaakte en voor het welzijn der natie meest bevorderlijke wijze op te
voeden. Want de goede katholiek is juist krachtens de katholieke leer
ook de beste burger, die zijn vaderland lief heeft en die aan de gevestigde burgerlijke macht in iedere regeringsvorm loyaal onderdanig is".
Het universele karakter én van het katholicisme én van de overal
heersende idee, dat de staat superioriteitsrechten bezit inzake het
onderwijs der jeugd, maakte de schoolstrijd tot een internationaal
verschijnsel, waarvan de kracht, de vorm en de afmetingen variëren
naar de positie van de katholieken in de afzonderlijke landen.
Een argument van buitengewoon belang, ten voordele van de katholieke inzichten en ten nadele van de staats-idee, is ontleend aan de
gegevens der paedagogische wetenschap van de laatste decennia.
Kon de staat zich tot voor betrekkelijk korte tijd nog beroepen op het
nationaal belang, dat één school voor alle kinderen van één volk
wenselijk en mogelijk noemde, mits op die school slechts een strikte
neutraliteit werd gehandhaafd ten aanzien van de godsdienstige overtuiging der ouders van de schoolgaande kinderen, of van deze zelf, of
zoals het aanlokkelijk staat geformuleerd, eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging, de evolutie in de paedagogiek onderschepte dit
argument. Er bestaat geen neutraliteit; zij is van illusie geworden tot
een fictie, van een fictie tot een onwaarheid. Dit beroep op de neutrale
school voor alle kinderen geldt niet meer.
De neutraliteitsgedachte immers is geestelijk bankroet geslagen. De
staatsschool kon niet waar maken, wat zij altijd beloofde, omdat zij
uitging van een mythe. De evolutie in het paedagogisch denken toonde
zonneklaar aan, dat onderwijs en opvoeding een onverbrekelijke eenheid vormen. Iedere leraar, vanaf de kleuteronderwijzeres tot de universiteitsprofessor, ent onwillekeurig zijn levensbeschouwing op zijn leerlingen. Neutraal onderwijs geven is in de stricte zin onmogelijk, maar
deze onmogelijkheid brengt mee, datfietbestaan van de staatsschool,
bij logisch doordenken, een waar vraagteken wordt, zowel voor de
leerlingen, wier ouders confessioneel onderwijs verlangen, als voor de
leerlingen, wier ouders andere overtuigingen huldigen. De taak van de
staatsschool kan dan nog zijn: onderwijs te geven aan kinderen, wier
ouders geen overtuiging hebben, of die hun kinderen aan de staatsschool wensen toe te vertrouwen, omdat zij elk ander bestaand schooltype afwijzen.
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In het onlangs verschenen verslag van het onderwijs-congres van de
P. v. d. A. werd in dit verband een door Prof. Kohnstamm geformuleerde, zeer merkwaardige visie gegeven op het essentiële karakter van
de openbare school.
Prof. Kohnstamm stelt de zaak zo. Iedere opvoeding is op een
bepaald doel gericht en daaruit volgt, dat op scholen met een leerstellige, godsdienstige overtuiging het doel van opvoeding en onderwijs
direct met die overtuiging in verband staat.
Het openbaar onderwijs heeft een essentieel geheel anderssoortige,
geestelijke inhoud.
„Wat is dan de wezenlijk andere aard van het aldus gedefinieerde
openbaar onderwijs in vergelijking met alle bijzonder onderwijs, met
uitzondering dan van het zoëven genoemde? Dit verschil ligt daarin,
dat het bijzonder onderwijs naar zijn aard uitgaat van de grondgedachte, dat de school draagster behoort te zijn van dezelfde diepste
levensovertuiging, die in het gezin leeft. De openbare school daarentegen verwerpt die eis. Haar principiële voorstanders zien de school,
ook de gewone lagere school, niet als een onderdeel van de gezinsopvoeding, maar als een aanvulling van dat, wat het gezin juist uit zijn
eigen aard niet geven kan, n.l. het leren van vreedzame en goede omgang met kinderen en leerkrachten uit kringen, die, ofschoon levende
uit een gemeenschappelijke geestelijke traditie, ten opzichte van de
diepste levensbronnen dier traditie als „andersdenkenden" moeten
gelden. Zij zijn dus voorstanders van de openbare, als de „gemengde"
school, én wat de leerkrachten, én wat de scholieren betreft. Wij
spraken van principiële voorstanders, want wij zien geenszins over het
hoofd, dat onder de ouders, die hun kinderen naar de openbare school
zenden, een groot percentage zich van deze grondgedachte der openbare school onvoldoende bewust is".
Noemen wij de school een instituut, een dienaresse van Kerk, gezin
en staat, Prof. Kohnstamm wijst als enige bestaansgrond van de
openbare school aan een „Nederlandse traditie".
„Wij deden zoëven reeds uitkomen, dat voorwaarde is voor het juist
functionneren van een Nederlandse openbare school, dat er een gemeenschappelijke geestelijke Nederlandse traditie is, die een grote
kracht vertegenwoordigt in ons volksleven, ook al is die traditie in
zoverre niet homogeen, dat ten aanzien van de diepste levensbronnen,
waaruit die traditie is geboren en is blijven voortbestaan, duidelijk
verschil van inzicht aanwezig is. Wie ontkent, dat zulk een gemeenschappelijke, geestelijke Nederlandse traditie bestaat, kan zijn kinderen
niet aan het openbaar onderwijs toevertrouwen. Maar de vraag rijst, of
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daarmede niet tevens het bestaan zelf van een Nederlands volk en een
Nederlandse staat wordt geloochend". Voor de katholiek ligt de zaak
principieel anders. Vandaar dat door ons katholieken op verschillende
vragen ook heel verschillende antwoorden worden gegeven.
De vraag wie onderwijs geeft gaat allereerst de ouders aan, als de
eerste belang- en rechthebbenden. De taak van de staat is vooral de
materiële voorwaarden te scheppen, nodig om een zodanig onderwijs
mogelijk te maken als het algemeen belang eist. De vormgeving dezer
mogelijkheid nu is in vele landen in volle gang, zodat in vrijwel alle
landen de wettelijke regeling van het onderwijs, voor alle burgers aanvaardbaar, tot de hangende kwesties behoort. De rechten van de mens,
zoals deze door de Raad van Europa te Straatsburg zijn erkend en
waarvan artikel 2 aan niemand het recht weigert op onderwijs, terwijl
bij de uitoefening van alle functies welke de staat op het gebied van
onderwijs en opvoeding op zich neemt hij het recht van de ouders om
zich van deze opvoeding en dit onderwijs te verzekeren overeenkomstig
hun religieuse en wijsgerige overtuiging zal hebben te eerbiedigen,
zullen dan pas volledig tot gelding komen, als deze kwesties zijn
opgelost door een staatsrechtelijke vormgeving van de katholieke verlangens. Het is niet eenvoudig, het zal geleidelijk aan moeten gebeuren,
omdat inzichten en wensen en mogelijkheden in elk land sterk uiteenlopen.
De vrijheid van onderwijs is alleen dan een reeële vrijheid, indien ook
de middelen tot beleving van die vrijheid beschikbaar zijn, hetzij uit
particuliere, hetzij uit overheidsbronnen.
Geen enkele stroming, of levensbeschouwing, noch liberalisme, noch
socialisme, noch humanisme en evenmin het katholicisme hebben inzake
onderwijs en opvoeding exclusieve rechten. Deze berusten op de eerste
plaats bij de ouders. De staat heeft daarbij natuurlijk een taak, een zeer
gewichtige taak te vervullen, doch niet t.o.v. de geestelijke inhoud van
het onderwijs, maar wel betreffende de maatschappelijke eisen, waaraan
het onderwijs, als dienaar van de samenleving, heeft te voldoen. De
staat wil dat iedere burger een zekere graad van ontwikkeling kan
bereiken, omdat iedere burger geacht moet worden in staat te zijn in
het algemeen belang een taak te vervullen in de samenleving.
De ouders echter hebben te beslissen, aan wie zij hun kinderen voor
onderwijs en opvoeding toevertrouwen.
Hoe is nu de concrete positie van de katholieken tegenover de school
in de verschillende landen? Hierop komen wij nader terug.

De dood van God
door DR B. DELFGAAUW

EBT U nooit van die gek gehoord, die op een heldere voormiddag
een lantaarn aanstak, de markt opliep en onophoudelijk riep: „Ik
zoek God! Ik zoek God!" --- Omdat er daar juist velen bij elkaar
stonden, die niet in God geloofden, wekte hij de algemene lachlust op.
Is hij dan verloren gegaan? zei de een. Is hij verdwaald als een kind?
zei de ander. Of houdt hij zich verborgen? Is hij bang voor ons? Is hij
scheep gegaan? uitgeweken? zo riepen en lachten zij door elkaar. De
gek sprong midden onder hen en doorboorde hen met zijn blikken.
„Waar God naar toe is? riep hij, ik zal het jullie zeggen! Wij hebben
hem gedood
jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe
hebben wij dit klaargespeeld? Hoe waren wij in staat de zee leeg te
drinken? Wie heeft ons de spons gegeven, om de hele horizon uit te
wissen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon
losmaakten? Waarheen beweegt zij zich nu? Waarheen bewegen wij
ons? Weg van alle zonnen? Vallen wij niet voortdurend? En achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar alle kanten? Is er nog een boven en
een onder? Dwalen wij niet als door een oneindig niets? Ademt de lege
ruimte niet in ons gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet aldoor
de nacht in aantocht en meer nacht? Moeten de lantaarns niet in de
voormiddag aangestoken worden? Horen wij nog niets van het lawaai
der doodgravers, die God begraven? Ruiken wij nog niets van de
goddelijke ontbinding? ----- ook goden ontbinden! God is dood! God
blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe troosten wij onszelf,
moordenaars bij uitstek? Het heiligste en machtigste, dat de wereld tot
nu toe bezat, het is onder onze messen doodgebloed — wie wist dit
bloed van ons af? Met welk water zouden wij ons kunnen reinigen?
Welke verzoeningsfeesten, welke heilige spelen zullen wij uit moeten
vinden? Is niet de grootte van deze daad te groot voor ons? Moeten
wij niet zelf goden worden, om hen tenminste waardig te schijnen? Er
is nooit een grotere daad gesteld en wie er ook na ons geboren
wordt, behoort om wille van deze daad tot een hogere geschiedenis dan
alle geschiedenis tot nu toe was!" — Hier zweeg de gek en keek wederom zijn toehoorders aan: ook zij zwegen en keken verwonderd naar
hem. Eindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat ze in stukken
sprong en uitging. „Ik kom te vroeg, zei hij toen, het is mijn tijd nog
niet. Deze geweldige gebeurtenis is nog onderweg en in beweging
zij is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en
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donder hebben tijd nodig, het licht van de sterren heeft tijd nodig,
daden hebben tijd nodig, ook nadat zij verricht zijn, om gezien en
gehoord te worden. Deze daad is altijd nog verder van hen verwijderd
dan de verste sterren en toch hebben zij haar gesteldl"
Men
vertelt nog, dat de gek dezelfde dag verschillende kerken is binnengedrongen en daarin zijn „Requiem aeternam deo" heeft aangeheven.
Buiten gezet en tot rede gebracht, heeft hij steeds enkel dit geantwoord:
„Wat zijn dan deze kerken nog, als zij niet de grafkelders en graftomben van God zijn?"
Zelden of nooit is er indrukwekkender geschreven over de dood van
God dan in deze 125e paragraaf van Nietzsche's Fróhliche Wissenschaft, waaraan Heidegger een bijzonder indringend commentaar wijdt
in zijn Holzivege 1 ) . Doch wat betekent het, dat God dood is? Dat de
huidige mensheid niet meer in God gelooft. Nietzsche laat in zijn
parabel zien, dat de mensheid wel ten dele beseft, dat God dood is;
doch geen enkel besef heeft van de gevolgen van dit meest' centrale feit
in de geschiedenis der mensheid.
Sartre's werk tracht de consequenties van Gods dood duidelijk te
maken. De uitwerking van deze consequenties is misschien de sterkste
zijde van Sartre's philosophie. Het feit van Gods dood zelf heeft Sartre
tot nu toe steeds als iets vanzelfsprekends aanvaard. De rationalistische
argumentatie van L'Etre et le Néant is enkel overtuigend voor wie
Sartre's grondbegrippen van het pour-soi (bewustzijn) en het en-soi
(ding ) aanvaardt. En tegen deze aanvaarding kan en moet men zich
verzetten op phaenomenologische en ontologische gronden, die hier niet
verder ontwikkeld kunnen worden 2 ) . Ook Sartre's behandeling van het
praedestinatie-vraagstuk in het toneelstuk Les Mouches uit hetzelfde
jaar 1943 is weinig overtuigend. Het niet-bestaan van God is hier een
postulaat, dat noodzakelijk gesteld zou moeten worden om de vrijheid
te handhaven. Men zou op de eerste plaats kunnen opmerken, dat een
postulaat geen bewijs is, en vervolgens, dat uit Gods almacht wel
moeilijkheden voortvloeien voor de menselijke vrijheid, maar dat Gods
niet-bestaan de menselijke vrijheid wel eens onmogelijk zou kunnen
maken. Ontkenning van God en herstel der slavernij zien wij in onze
huidige wereld hand in h and gaan.
Sartre heeft sinds 1943 vrijwel gezwegen over God, al komt men
gedachten uit L'Etre et le Néant en Les Mouches wel hier en daar
1) Frankfort a. M. 1950: Nietzsches Wort „Gott ist tot", blz. 193-247.
2) Men zie hiervoor onze artikelen Heidegger en Sartre, Tijdschrift voor Philosophie, Mei 1948,
blz. 289-336; Aug. 1948, blz. 403-446. Samenvatting in Notes sur
Heidegger et Sartre, Etudes philosophiques, Dec. 1949 ;blz. 371-374.
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tegen in de grote romancyclus Les Chemins de la Liberté. Het voor
Sartre's opvatting over de mens zo belangrijke Les Mains sales van
1947 zwijgt over God. In de zomer van 1951 werd te Parijs begonnen
met de opvoering van Le Diable et le bon Dieu, dat in de maanden
Juni, Juli en Augustus werd uitgegeven in 'Sartre's tijdschrift Les
Temps modernes en aan het eind van 1951 ook in boekvorm verscheen
bij Gallimard te Parijs 3 ) . In dit werk, dat over het algemeen slecht
ontvangen is --• de meeste critici noemen het langdradig, vervelend en
bombastisch houdt Sartre zich opnieuw bezig met het Godsbestaan
en indringender dan ooit te voren.
Een samenvatting van de gang van Le Diable et le bon Dieu hoeven
wij hier niet meer te geven. Men zie daarvoor het redactioneel artikel in
het Novembernummer van dit tijdschrift. Sartre wil betogen, dat God
niet bestaat. Het betoog van Sartre vertoont vele aspecten. Vooreerst
komen wij het postulaat tegen, dat wij, wat meer geschakeerd, reeds in
Les Mouches vinden, en zo kunnen omschrijven: God mag niet bestaan,
want de mens zou dan geen volwaardig mens kunnen zijn.
Volwaardig mens zijn betekent voor Sartre: mens zijn onder de
mensen. De mens is slechts volwaardig mens als hij met andere mensen
is. Er ligt hier een aanzienlijke accentverschuiving (en misschien wel
meer dan dat) t.a.v. Sartre's vroeger werk. Stond vroeger, vooral in
La Nausée ( 1938 ) , L'Etre et le Néant ( 1943 ) en Huis clos ( 1945 ) , de
menselijke eenzaamheid voorop, in het latere werk, vooral in Les Mains
sales (1947) en Le Diable et le bon Dieu, gaat het om de menselijke
gemeenzaamheid 4 ) . In het onderhavige stuk valt er voortdurend de
nadruk op, dat men als eenling niet volop mens kan zijn. Als Goetz
eindelijk de zin van zijn bestaan gevonden heeft, zegt hij: „Je veux
être un homme parmi les bommes" (296; 275) . Dat is alleen mogelijk,
als men de illusie opgeeft van 'n absoluut kwaad en 'n absoluut goed.
Goetz heeft bij zijn „eerste bekering" het absolute kwaad opgegeven
voor het absolute goed, omdat het goed moeilijker is dan het kwaad.
Hij zegt daar tegen Heinrich: „Het Kwaad is moeilijk. Je vertelt me,
dat het Goede onmogelijk is. Ik wed daarom, dat ik het Goede zal
doen: dat is wederom de beste manier om alleen te zijn. Vooruit, wil je
wedden? Ik ben een misdadiger geweest, ik verander mezelf: ik draai
mijn jasje om en ik wed erom, dat ik een heilige zal zijn" (2166; 119) .
Reeds uit deze tekst blijkt, dat Goetz voorvoelt, dat het goede hem
3) Bij de aanhalingen verwijst het eerste nr naar de paginering van Les Temps
modernes; het tweede naar de uitgave van Gallimard.
4) Zie ons artikel: De wijsgerige betekenis van Sartre's litteraire werker-,
in
Existentialisme, bijzonder nummer van Kultuurleven Nov. 1951, blz. 707-717.
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even eenzaam
zal laten
even
eenzaam zal
laten als
als het
het kwaad.
kwaad. Er
Er blijkt
blijkt tevens,
tevens, dat
dat Goetz'
Goetz'
bekering
goede een
een vreemdsoortige
vreemdsoortige bekering
bekering is. Goetz
Goetz treedt
treedt
bekering tot
tot het goede
niet
te zoeken,
zoeken, maar
maar hij
hij wil het
het goede
goede overover~
niet uit
uit zichzelf
zichzelf om
om het goede te
meesteren,
vrijelijk over
bij deze
deze
meesteren, er
er vrijelijk
over beschikken.
beschikken. Daarom
Daarom treedt
treedt Goetz bij
bekering ook
ook in
in geen enkele waarachtige betrekking tot God. Hij
bekering
Hij wordt
wordt
slechts de caricatuur
caricatuur van
In werkelijkheid
werkelijkheid is het Goetz
Goetz hier
hier
van de geloVige.
gelovige. In
even weinig om het goede
goede te
te doen
doen als
alsvoordien
voordien om
om het
hetkwade:
kwade: het
hetgaat
gaat
alleen
hemzelf. Op
Op dit
ditcaricaturaal
caricaturaal karakter
karakter van
van Sartre's
Sartre's betoog
betoog
alleen om hemzelf.
( zie artikel
artikel in
in het Novembernummer)
(zie
Novembernummer) komen
komen wij
wij straks
straks nader
nader terug.
terug.
Het is daarom
daarom van te voren
voren duidelijk,
dUidelijk, dat
dat deze
deze eerste
eerste bekering
bekering door
door
een tweede gevolgd
een
gevolgd moet
moet worden:
worden: Goetz
Goetz zal
zal ook
ook het
het goed
goedafafmoeten
moeten
zweren. Dat
Dat zien
zweren.
zien wij
wij in het
het laatste
laatste deel
deel van
van het
hetstuk
stukgebeuren.
gebeuren. Als
Als
Goetz
Nasty, de
de boerenleider,
boerenleider, gezegd
gezegd heeft,
heeft, dat
dat hij
hij mens
mens onder
onder
Goetz tegen Nasty,
ontspint zich
zich de volgende dialoog
de mensen wil zijn,
zijn, ontspint
dialoog (296;
(296; 275-276):
275~276):
Nasty: Niets
Niets meer
meer dan
dan dat?
dat?
Goetz:
dat dit
dit het
hetmoeilijkste
moeilijkste is.
is. Daarom
Daarommoet
moetikikbeginnen
beginnen
Goetz: Ik weet, dat
met het begin.
met
begin.
Nasty: Wat
Nasty:
Wat isishet
hetbegin?
begin?
Goetz: De misdaad
Goetz:
misdaad --- De
Dehuidige
huidige mensen
mensen worden
worden geboren
geboren als
als
misdadigers:
hun misdaden
misdaden opeisen,
opeisen, als
als ikik mijn
mijn
misdadigers: ik
ik moet
moet mijn
mijn deel
deel van hun
deel wil van hun liefde en hun deugden. Ik heb de zuivere liefde gewild: delwivanhuf degn.Ikhbzuivrelfdgw:
onnozelheid. Elkaar liefhebben wil zeggen:
zeggen: dezelfde
dezelfdevijand
vijandhaten;
haten;ikikzal
zal
Goede gewild:
gewild: dwaasdwaas~
me jullie haat derhalve
derhalve eigen maken. Ik heb het Goede
heid;
aarde en
en in
in deze
dezetijd
tijdzijn
zijn het
hetGoede
Goedeenenhet.
hetKwade
Kwade
heid; op
op deze aarde
onafscheidelijk; ik
ik aanvaard
aanvaard het,
het, slecht
slecht te zijn
onafscheidelijk;
zijn om
om goed
goed teteworden.
worden. Men kan
Men
kan derhalve
derhalve enkel
enkel volwaardig
volwaardig mens
mens zijn,
zijn, als men
men goed
goed en
en
kwaad op zich neemt en het absolute goed en kwaad
kwaad als
als idolen
idolenvan
vanzich
zich
afschuift.
afschuift. Het absolute
absolute goed
goed en
enhet
hetabsolute
absolutekwaad
kwaadverhinderen
verhinderenhet
het
contact met
mensen. Daarom
Daarom moet
moet de
de mens
mens zich
zich los
los van
van hen
henmaken.
maken.
met de mensen.
Daarom
hebben God
God en duivel
Daarom hebben
duivel afgedaan.
afgedaan. Goetz'
Goetz' tegenspeelster
tegenspeelster Hilda
Hilda
was reeds
reeds eerder
eerder tot dit
dit inzicht
inzicht gekomen:
gekomen: „On
.. On ne
ne peut
peut aimer
aimer que
que sur
sur
terre et contre Dieu"
Dieu" (279;
(279; 239)
239).
Voorhaar
haarisisGod
Godverantwoordelijk
verantwoordelijk
terre
. Voor
k,waad. In
In een
een monoloog
monoloog zegt
zegtzij
zijtegen
tegenGod:
God:„LI
.. U om
omvergeving
vergeving
voor het kwaad.
smeken! Wat
hebt Ge
Ge ons
ons dan
dan te
tevergeven?
vergeven? Gij
Gij behoort
behoort ons
ons om
om verver~
smeken!
Wat hebt
geving te smeken!
smekenl .•..
hebniets
nietsdan
danverachting
verachting voor
voor Uw
Uwzwakzinzwakzin~
geving
.... IkIkheb
uitverkorenen, die
hart hebben
hebben·zich
zich te
teverheugen,
verheugen, terwijl
terwijl er
er
nige uitverkorenen,
die het hart
verdoemden in
zijn en
en armen
armen op
op de
de aarde;
aarde; ik,
ik, ik
ik kies
kies de
departij
partij
verdoemden
in de hel zijn
de mensen
mensen en
en ik
ik zal
zal die
dieniet
nietverlaten;
verlaten; Ge
Gekunt
kuntme
melaten
latensterven
sterven
van de
zonder priester
priester en me bij
bij verrassing voor Uw
UwRechterstoel
Rechterstoelroepen;
roepen; wij
wij
zullen zien, wie van ons de ander
ander zal oordelen"
oordelen" (117; 177)
177).. Tegen
Tegen het
het
eind
van het
zegt Goetz
„God is
is dood"
eind van
het stuk
stuk zegt
Goetz tegen
tegen Hilda:
Hilda: "God
dood" --- en
enzij
zij
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antwoordt:
levend. wat
wat gaat
gaathet
hetmij
mij aan!
aan! Ik
Ik bekommer
bekommer me al
antwoordt: "Dood
„Dood of levend,
Er isis derhalve
derhalve een
eenverschil
verschil
sinds
hem" (294; 270)
270).. Er
sinds lang niet meer om hem"
Hilda: voor
dood. d.w.z.
d.w.z.
tussen
tussen de houding
houding van
van Goetz en Hilda:
voor Goetz is God dood,
hij
het al
al
hij isis tot
tot het
het inzicht
inzicht gekomen
gekomen dat
dat God niet bestaat; voor Hilda isis het
of niet bestaan van God
God niet
niet terzake:
terzake: het doet
doet er
er helemaal
helemaal niet
niet toe.
toe. Wij
Wij
hebben
met hem
hem te maken.
maken. Toch is
is
hebben in
in ieder
ieder geval
geval in
in ons
ons leven niets met
andere dan
dan die
die van
van een
eenklein
klein jaar
jaar terug.
terug. Toen
Toenhaatte
haattezij
zij
deze Hilda een andere
God.
bij het oordeel de rollen
rollen wilde
wilde omdraaien;
omdraaien; nu is
is Hij
Hij haar
haar
God, zodat zij bij
onverschillig geworden:
geworden: zij
onverschillig
zij gaat toch haar
haar gang.
gang.
Hildabrengen
brengenSartre's
Sartre'sgezichtspunt
gezichtspunt naar
naar
Doch
zowel·Goetz
Goetz als
alsHilda
Doch zowel
voren.
eerst mens
mens kan
kan zijn,
zijn. als het
het absolute
absolute goed
goeden
enkwaad,
kwaad.
voren, dat de mens eerst
God en de
de duivel,
duivel. niet
niet langer
langer terzake
terzake zijn.
zijn. „Men
"Men kan
kan immers
immers enkel
enkel op
op
aarde
God beminnen".
beminnen". Wij
Wij staan
staanhier
hiervoor
vooreen
eenmoeilijk
moeilijk punt.
punt.
aarde en tegen God
Waarom
zoekt Sartre
Sartre de liefde
liefde tot
tot God
Godinineen
eencaricatuur
caricatuur als
als Goetz?
Goetz?
Waarom zoekt
Waarom
niet
met
Bergson
in
de
figuren
der
heiligen?
Als
Sartre
Waarom niet met Bergson in de figuren der heiligen? Als Sartre
meent.
na zijn
zijn eerste bekering beantwoordt aan het
het christelijk
meent, dat Goetz na
ideaal der heiligheid. dan begrijpt hij zelfs niet. waarover hij het heeft. idealrhg,nbeijpthzlfs,waroveijhtf.
weet, dat
dat Goetz
Goetz niet beantwoordt aan het
het christelijk
christelijk ideaal
ideaal
Als Sartre weet.
der heiligheid,
suggereert hij
hij dan
dan aan
der
heiligheid. waarom
waarom suggereert
aan het
het grote
grote publiek,
publiek. dat
dat
Goetz dit ideaal wel vertegenwoordigt?
vertegenwoordigt? Als
Als Sartre
Sartre het
hetChristendom
Christendom wil
wil
hij er
er dan
dan eerst
eersteen
eencaricatuur
caricatuurvan?
van?
aanvallen.
waarom maakt
maakt hij
aanvallen, waarom
dathij
hijook
ookdaar
daar
Goetz wil het
het boerenleger
boerenlegeraanvoeren,
aanvoeren.doch
dochbemerkt,
bemerkt.dat
alleen blijft;
blijft; de boeren immers
immers geloven
en hij
hij niet.
niet. Daarom
Daarom zal
zal
geloven in God en
hij hun
God moeten
moeten uitroeien.
uitroeien. Dit
Dit isis het
hetenige
enigemiddel
middelom
omals
als
hij
hun geloof in God
zijn: „Ik
.. Ik heb
heb God
God gedood,
gedood. omdat
omdat hij
hij mij
mij
mensen onder
mensen
onder elkaar
elkaar te
te zijn:
de mensen
mensen en
enzie:
zie:zijn
zijndood
doodvereenzaamt
vereenzaamtmij
mijnog
nogmeer.
meer.IkIk
scheidde van de
zal niet
datdit
ditgrote
grotelijk
lijkmijn
mijnmenselijke
menselijkevriendschappen
vriendschappen
niet toestaan,
toestaan. dat
vergiftigt:
ik zal
zal alles
(d.w.z. dat
dat God
God dood
dood is)
iS)., als
als het
het
vergiftigt: ik
alles verklappen
verklappen (d.w.z.
HetGodsgeloof
Godsgeloofmoet
moetderhalve
derhalve vernietigd
vernietigd worwornodig is" (297;
(297; 278)
278).. Het
nodig
den: God moet dood,
dood. opdat de mens leve.
leve ...
Wat ben
ben je
je echt,
echt. sinds
sinds hij
hij
den:
„Wat
God) er
er niet
niet meer
meer is",
is". zegt
zegt Goetz
Goetz tegen
tegen Hilda
Hilda (294;
(294;271)
271).
(d.i. God)
.
Goetz geldt
geldt het
hetdilemma:
dilemma: als
als God
Godbestaat,
bestaat. bestaat
bestaat de
demens
mens
Voor Goetz
niet. Vandaar
Vandaar zegt
zegt Goetz
Goetzna
nazijn
zijn
bestaat. bestaat God niet.
niet; als de mens bestaat,
eerste
eerste bekering:
bekering: „Ik
.. Ik ben geen mens,
mens. ik
ik ben
ben niets.
niets. Alleen
AlleenGod
Godbestaat.
bestaat.
De mens
mens isis gezichtsbedrog"
gezichtsbedrog"(284;
(284;251
251).
Vandaarook
ookGoetz'
Goetz'ziekelijke
ziekelijke
De
) . Vandaar
zelfvernietiging: „......
lichaamdoodmartelen
doodmartelendoor
door
neiging tot zelfvernietiging:
.... ikik
zalzalditditlichaam
honger. kou en
en zweepslagen:
zweepslagen: langzaam,
langzaam. heel
heel langzaam
langzaam aan.
aan. Ik
Ikzal
zalde
de
honger,
mens
mens vernietigen,
vernietigen. omdat
omdat gij
gij hem
hem geschapen
geschapen hebt
hebt om
omvernietigd
vernietigd tete
(280;239)
239).
Goetzkwelt
kweltzichzelf
zichzelfdoor
doordorst,
dorst.honger,
honger.pijniging,
pijniging.
worden" (280;
. Goetz
opwekking van
zijn sexuele lust
lust zonder
zonder deze
deze tetebevredigen.
bevredigen.Terecht
Terecht
opwekking
van zijn
komt
komt hij
hij tot het
het besluit:
besluit: „In
"In de
deschemer
schemer moet
moet men
menscherp
scnerpvan
vangezicht
gezicht
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zijn om
duivel van
van de
de goede
goede God
Godteteonderscheiden"
onderscheiden" (285;
(285;252)
252).
zijn
om de duivel
.
Wat heeft
Wat
heeft leIebon
bon Dieu
Dieuvan
vanGoetz
Goetzeigenlijk
eigenlijkmet
met God
God te
temaken?
maken? juist
Juist isis
Heinrich: „Ik
"Ik heb besloten het
het Kwaad
Kwaad te
teverver~
Goetz'
bekentenis aan
Goetz' bekentenis
aan Heinrich:
raden:
hele geschiedenis.
geschiedenis. Alleen
Alleen het
het kwaad
kwaad laat
laat zich
zichniet
nietzo
zo
raden: dat
dat is
is de hele
Goede, dat
dat uit
uitde
dedobbelbeker
dobbelbekertete
gemakkelijk
gemakkelijkverraden:
verraden:het
het isis niet
niet het Goede,
voorschijn isis gekomen:
doet het
het er
er
voorschijn
gekomen:het
hetisis een
een erger
erger Kwaad.
Kwaad. Wat
Wat doet
overigens
monster of
heilige, het kon
kon mij
mij niet
niet schelen,
schelen, ik
ik wilde
wilde
overigens toe:
toe: monster
of heilige,
263).
onmenselijk
onmenselijk zijn"
zijn" (290;
(290; 263).
het stuk
stuk wordt
wordt beheerst
beheerst door de gedachte,
gedachte, dat
dat God
God de
deellende
ellende
Heel het
van de mens
mens wil. Hilda,
Hilda, die
die ddee enige is, die
die wat
wat geluk
geluk en
en liefde
liefde wil
wil
van
en liefde
liefde als
als iets,
iets,dat
dattegenover
tegenoverGod
Godininbescherming
bescherming
brengen, ziet geluk en
moet worden
worden genomen:
genomen: ..„God
God ziet
ziet de
de mensen
mensen niet
nietmeer,
meer, die
dieelkaar
elkaar
moet
Hilda echt
echt geluk
geluk als
als iets
iets onmoge
onmoge~
beminnen"
253).. Toch ziet ook Hilda
beminnen" (285; 253)
lijks. Waar geluk
lijks.
geluk is,
is, berust
berust het op
op het
het leed
leed van
van anderen.
anderen. Daarom
Daarom isis de
de
Op deze
aarde die bloedt, is de
de vreugde
vreugde obsceen
obsceen
gelukkige
gelukkige eenzaam:
eenzaam: ..„Op
deze aarde
en zijn
zijn de gelukkige
gelukkige mensen
in de
de gemeengemeen~
mensen eenzaam"
eenzaam" (265;
(265; 207).
207). Ook in
zaamheid met
anderen blijft
eenzaam. „Als
"Als God
God
zaamheid
met de
de anderen
blijft de mens tenslotte eenzaam.
niet
bestaat, waarom
dan alleen,
alleen, ik, die
die met
met allen
allen zou
zou willen
willen
niet bestaat,
waarom ben
ben ik
ik dan
datde
deeenzaamheid
eenzaamheid
leven?"
278) .. Doch
Doch dit
dit suggereert,
suggereert,dat
leven?" zegt
zegt Goetz (297; 278)
op zal houden, als de
de gedachte
gedachte aan
aan God
Goddefinitief
definitiefverdwenen
verdwenenis.
is.
dilemma, dat
God of
of de
demens
mens moet
moetbestaan,
bestaan, doet
doet zich
zichhier
hier
Het dilemma,
dat of God
van het
hetatheïsme,
atheïsme, doch
dochals
alseen
eenbewijs
bewijs
voor niet langer als een
een postulaat
postulaat van
van het atheïsme:
atheïsme: „Ik
.. Ik smeekte,
smeekte, ik bedelde om een
een teken,
teken, ik
ik zond
zond mijn
mijn
boodschappen naar de hemel: geen antwoord. De hemel kent zelfs mijnbodschapenrml:gantword.Dehmlkzfs
in de ogen
zijn in
ogennamiet.Ikvrogjdenblikafwto
naam niet. Ik vroeg mij ieder ogenblik af wat ik kon zijn
Nu weet
weetik
ikhet
het antwoord:
antwoord: niets.
niets. God
God ziet
zietmij
mij niet,
niet, God
God hoort
hoort
van God. Nu
mij niet,
mij niet.
boven onze
onze hoofden?
hoofden? Dat
Dat
mij
niet, God kent mij
niet. Zie
Zie je deze leegte boven
is
God. Zie je
je dat
dat gat
gat in
in de
de deur?
deur? Dat
God. Zie je
je die
die kuil
kuil in de
de
Dat is God.
is God.
God. De
De afwezigheid
afwezigheid isis God.
God. God
God
grond? Ook
grond?
Ook dat
dat isis God.
God. De stilte is God.
is de eenzaamheid
eenzaamheid der mensen. Ik was alleen:
alleen: ik
ik heb
heb alleen
alleen beslist
beslistover
over
het Goede
Goede uitgevonden.
uitgevonden. Ik
Ik ben
ben het,
het, die
die
het Kwaad;
Kwaad; alleen
ik het
het
alleen heb
heb ik
bedrog heb gepleegd;
gepleegd; ik
ik heb
heb wonderen
wonderenverricht;
verricht; ik
ikzelf
zelfbeschuldig
beschuldigmij
mij
bedrog
nu, ik alleen kan mijzelf vrijspreken;
vrijspreken; ik,
God bestaat,
bestaat,isisde
de
ik, de
de mens.
mens. Als God
mens niets;
(292; 267)
267)..
mens
niets; als
als de
de mens
mens bestaat
bestaat....
...."" (292;
de mens
mens bestaat,
bestaat, kan
kan op
op grond
grond van
van bovengenoemd
bovengenoemd dilemma
dilemma God
God
Als de
niet
bestaan: welnu
Doch het
het gaat
gaat er
er bij
bij een
een
niet bestaan:
welnude
de mens
mensbestaat....
bestaat .... Doch
dilemma
een van
vanbeide
beideoordelen
oordelenzeker
zekergeacht
geachtmoet
moet
dilemma niet
niet alleen
alleen om,
om, of een
worden,
of de
de ininhet
hetdilemma
dilemma gestelde
gesteldetegenstelling
tegenstelling als
als
worden, doch
doch ook
ook of
zodanig
Is er
erwerkelijk
werkelijk tegenstelling
tegenstelling tussen
tussen het
het bestaan
bestaan van
van
zodanig juist
juist is. Is
God
en dat
dat van
van de
demens?
mens?Deze
Dezetegenstelling
tegenstelling wordt
wordt door
door Sartre
Sartre
God en
geponeerd,
doch nergens
nergens (althans niet in het
geponeerd, doch
het onderhavige
onderhavige stuk) bewebewe-
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zoals gezegd ^-zen. Als het om een bewijs gaat, moeten wij dit
eerder zoeken in L'Etre et le Néant, doch daar zit het bewijs weer vast
aan Sartre's grondbegrippen van bewustzijn en ding, die --- zoals boven
werd aangeduid — wijsgerig onaanvaardbaar zijn.
Het dilemmatisch bewijs wordt in de boven aangehaalde tekst vergezeld van het bewijs uit het uitblijven der tekenen. God heeft geen
tekenen willen doen. Daarom bestaat hij niet. Het is moeilijk hierbij
niet te denken aan Christus' woorden: „Een slecht en overspelig
geslacht vraagt om een teken, en het zal geen ander teken krijgen dan
het teken van de profeet jonas. Want zoals jonas drie dagen en drie
nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal ook de zoon van
de mens drie dagen en drie nachten in het hart der aarde verblijven"
(Matth. 12, 39-40) . Voor Goetz-Sartre spreken de tekenen niet, die
Bergson tot het geloof in Christus gebracht hebben 5 ). God wordt hier
opgeroepen de tekenen te doen, die de mens van Hem verlangt, omdat
de mens zich niets gelegen wil laten liggen aan de tekenen, die God
wel gegeven heeft. Zo eist Goetz van God de stigmatisatie en als God
doof blijft voor Goetz' stem, brengt Goetz zichzelf de wonden toe:
„Zijt ge gestorven voor de mensen, ja of neen? Zie dan: de mensen
lijden. Men moet opnieuw sterven. Geef, geef mij Uw wonden! Geef
mij de wonde van Uw zijde, geef de beide gaten van Uw handen. Als
een God voor hen heeft kunnen lijden, waarom dan niet een mens? Zijt
ge jaloers op mij? Geef Uw stigmata. Geef ze. Geef ze. Geef. Zijt ge
doof? Verduiveld, ik ben te stom: help je zelf, dan zal de hemel je
helpen!" (124; 192) . Niet alleen het uitblijven van tekenen wordt als
bewijs tegen het Godsbestaan gezien, doch ook het niet-beantwoorden
der uitdaging: „Ge wilt het niet, Heer, werkelijk? Nu is het nog tijd het
te verhinderen. Ik verlang niet, dat de hemel me op het hoofd valt; een
fluim is voldoende: ik glij erover uit, ik breek mijn dijbeen, afgelopen
voor vandaag. Niet? Goed. Goed. Ik dring er niet op aan" (2163; 114) .
Hét is wel overbodig hier iets te zeggen over het bewijs uit de uitdaging. De gedachtengang berust immers op een volstrekt onbegrip van
wat God is of van wat althans onder God verstaan zou moeten worden.
God is bij uitstek degene, die niet uitgedaagd kan worden. Door zich te
laten uitdagen zou God zich immers aan het schepsel ondergeschikt
maken en ophouden God te zijn.
De voorstelling, die Sartre zich van het christendom maakt, is zeer
onwerkelijk. De christen is zo bezig met de hemel, dat de aarde hem
niet aangaat. Het leed der aardse mensen deert de christen niet. Zo
5)

Zie Floris Delattre, Les dernières années de Bergson, Etudes bergsoniennes,

Parijs 1942, blz. 5-18; A.-D. Sertillanges, Avec Henri Bergson, Parijs versch. dr.
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zegt Hilda: „Wij gaan niet naar de hemel, Goetz, en zelfs al zouden
wij er allebei binnen gaan, dan zouden wij nog geen ogen hebben om
elkaar te zien, geen handen om elkaar aan te raken. Daarboven
bemoeit men zich alleen met God"- (279; 238) . Tegenover dit hemelse
christendom plaatst Hilda-Sartre de liefde voor de aarde: „Het is dit
vlees en dit leven dat ik bemin. Men kan enkel beminnen op aarde en
tegen God" (ib.) . En bij zijn tweede bekering erkent ook Goetz enkel
het aardse: „God bestaat niet. Hij bestaat niet .... Geen hemel meer,
geen hel meer: niets dan de aarde" (293; 268) ; „Er is niets, niets: wij
hebben slechts ons leven" (297; 277) . Hier rijst weer een vraag van
dezelfde aard, als wij reeds zo vaak gesteld hebben: waarom ziet Sartre
de mensenliefde over het hoofd, die Christus predikt en die ook de
lichamelijke werken van barmhartigheid omvat? Waarom miskent
Sartre de heldhaftige mensenliefde der heiligen? Waarom de liefde en
de heldhaftigheid, die hij uit zijn eigen milieu kent: die van de prêtresouvriers en van menige andere christen?
Men kan zeggen, dat Sartre Goetz maakt tot de caricatuur van een
opvatting van het christendom, die men inderdaad veel aantreft. Nog
steeds is bij vele christenen de vlucht naar het bovenaardse een vlucht
voor het aardse. Nog steeds --- en het zal ook altijd zo blijven
erkennen vele christenen het bovenaardse met de mond, doch het
aardse met hun daden: „Niet ieder die zegt: Heer, Heer, zal het konink
rijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader,
die in de hemelen is" (Match. 7, 21) . Doch Sartre is — dat blijkt uit
zijn psychologische werken en talrijke passages uit L'Etre et le Néant
een uiterst bekwaam phaenomenoloog. Een phaenomenoloog dringt
door tot het wezenlijke der verschijnselen. Waarom blijft Sartre t.a.v.
het christendom dan steeds aan de buitenkant, waarom blijft hij staan
bij al datgene, dat zich wel christelijk noemt, maar niet christelijk is?
Het is zaak, de strekking van Le Diable et le bon Dieu duidelijk te
belichten. Sartre verkondigt in dit stuk zijn levensleer en wel zo, dat de
menselijke gemeenzaamheid de kern dezer levensleer wordt. Het gaat
erom zijn plaats onder de mensen te vinden, één te zijn met anderen in
een zaak, waarvoor men strijdt. Daarom is algemene mensenliefde, is
de christelijke naastenliefde onmogelijk. Als men vrienden wil hebben,
moet men een gezamenlijke vijand hebben. Wij stuiten hier, evenals in
Les Alains sales, op het thema van de klassenstrijd. De klassenstrijd is
noodzakelijk, hij is de realiteit bij uitstek in de menselijke betrekkingen.
Reeds in L'Etre et le Néant heeft Sartre uitgewerkt, hoe een gemeenschap van mensen alleen kan ontstaan in de onderdrukking. Daarom is
het niet toevallig, dat Goetz tenslotte de partij van de opstandige
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boeren kiest. Zij zijn de onderdrukten, alleen onder hen is er gemeenzaamheid. De christelijke naastenliefde of de algemene mensenliefde,
die een bepaalde vorm van humanisme daaruit heeft afgeleid, is onmogelijk: want men kan niet tot gemeenzaamheid komen, als er niemand
is, die men haten mag en moet.
Hier ligt reeds een van de redenen voor de verwerping van de God
van het christendom, omdat deze God de mens voorschrijft al zijn
medemensen te beminnen. Doch er is meer: als er een God is, dan zijn
er ook absolute normen voor goed en kwaad. En deze kan de mens
nooit aanvaarden. Het menselijke zijn is immers voor alles in de vrijheid
gelegen. Als er absolute normen waren, zou de vrijheid zich aan deze
normen binden en aldus afstand van zichzelf doen. Daarom moet de
mens in vrijheid zijn eigen normen scheppen. Er zijn geen normen voor
zijn daden, maar de daden van de mens zijn de normen voor de mens.
Sartre wil de mens oproepen tot de hoogste verantwoordelijkheid: hij
beslist zelf in zijn daden over goed en kwaad en in iedere daad is hij
tegelijk verantwoordelijk voor alle mensen. De vrijheid is haar eigen
norm. De mens moet steeds die daden stellen, waardoor hij vrij wordt.
Voor een duidelijk begrip is het nodig nog iets nader op dit vrijheidsbegrip in te gaan. De waardigheid van de mens ligt in zijn vrijheid.
Door zijn vrijheid is de mens verantwoordelijk, verantwoordelijk voor
de vrijheid; niet alleen voor de vrijheid van zichzelf, maar voor de
vrijheid van allen. Vandaar Sartre's verzet tegen nationaal-socialisme,
fascisme, kapitalisme en Stalin-communisme, omdat al deze stelsels de
vrijheid aantasten. Ook het christendom wordt door Sartre als aantasting der vrijheid bestreden. Doch wat betekent deze verantwoordelijkheid voor de vrijheid, als de vrijheid keuzevrijheid is? Er is geen andere
norm dan de vrijheid zelf. Goed is wat de vrijheid bevordert; kwaad is
wat de vrijheid aantast. Men is er dus verantwoordelijk voor, dat de
vrijheid om te kiezen, steeds de vrijheid om te kiezen kiest. Deze
formulering laat reeds, om met Hegel te spreken, de „slechte oneindigheid" zien, waarvoor Sartre's vrijheidsbegrip ons plaatst. De beweging
van de vrijheid is geen andere dan een voortdurend zichzelf openhouden voor de keuze. Deze keuze is echter zelf weer niets anders dan
dat zich openhouden. De vrijheid is er om zichzelf en om niets anders.
In Les Chemins de la Liberté laat Sartre de verschillende vormen
zien, die de vrijheid kan aannemen: liberté d'attente en liberté engagée 6 ). De liberté d'attente is de vrijheid, die steeds wacht op de keuze
zonder ooit een andere keuze te doen dan de vrijheid zelf. Begrijpen wij
6 ) Men zie het voortreffelijke boekje van Benoit Pruche O.P.; L'Homme de Sartre ,
Arthaud, Parijs -Grenoble 1949.
.
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Sartre goed, dan keurt hij in deze vorm van vrijheid de verwachting af,
ooit iets anders dan de vrijheid te kunnen kiezen: verwachting die niet
vervuld wordt en niet vervuld kan worden zonder de vrijheid op te
offeren. De liberté engagée is de vrijheid, die kiest, die zich volledig
overgeeft aan een zaak, die men deze overgave waardig acht, de
communistische zaak b.v. Doch deze vorm van vrijheid heft zichzelf op
door zich te richten op iets, dat buiten haar staat. Wie werkelijk vrij
wil zijn, moet zijn vrijheid steeds bewaren, zijn keuze steeds open
houden om niets anders te kiezen dan juist deze vrijheid van keuze. De
vrije mens verwacht niets anders dan de vrijheid.
De mens moet derhalve leren van alle verwachtingen afstand te doen
terwille van de vrijheid. Dat is de diepe zin van het bekende woord uit
Les Mouches: „ ....la vie humaine commence de l'autre cóté du
désespoir". Hetzelfde zien wij bij Goetz. Als hij Gods dood heeft
erkend zegt hij tegen Hilda: „Kijk mij aan, houd geen ogenblik op met
mij aan te kijken: de wereld is blind geworden; als je je hoofd zou
afwenden, zou ik bang zijn mijzelf te vernietigen" (294; 271 ) . Sartre's
vrijheid leidt enkel tot vrijheid. Geen verwachtingen, geen hoop daarbuiten. De mens moet alle illusies opgeven, om enkel vrij te zijn.
Dit heroïsme der vrijheid heeft echter verdere consequenties. Als het
er voor iedere mens om gaat en enkel en alleen om gaat, tegen alles in
zijn vrijheid te handhaven, dan kan het niet anders, of mijn vrijheid
moet in botsing komen met de vrijheid van anderen. Een ander kan zijn
vrijheid juist beleven in een daad, die mijn vrijheid inperkt. Onherroepelijk moeten de vrije mensen met elkaar in botsing komen. Sartre gaat
deze consequentie niet uit de , weg en toont in L'Etre et le Néant aan,
dat het wezen van de betrekkingen tussen de mensen het conflict is.
Zo zagen wij ook in Le Diable et le bon Dieu, dat men enkel
gemeenzaam met anderen kan worden, door gezamenlijk een vijand te
haten en te bestrijden. Maar er is dan toch in ieder geval een vorm van
gemeenzaamheid, zal men zeggen: niet alle menselijke betrekkingen zijn
conflicten. Vooreerst berust deze gemeenzaamheid op het conflict, dat
wij met anderen hebben. De gemeenzaamheid is derhalve van het conflict afhankelijk. Wanneer dit conflict beslecht wordt
als Goetz b.v.
met de boeren de adel zou vernietigen
dan was het ook met de
gemeenzaamheid der boeren gedaan. Ogenblikkelijk zouden tussen hen
partijschappen oplaaien, b.v. om de verdeling der veroverde landerijen.
Als deze partijschappen uitgevochten zouden zijn, zou binnen de overwinnende partij de eenheid opnieuw verdwenen zijn en het conflict zich
weer in nieuwe tegenstellingen vertonen.
Men moet erkennen, dat Sartre hier een zeer reëel phaenomeen op
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het oog heeft: een gezamenlijke vijand verbindt; het wegvallen van die
vijand laat terstond de verdeeldheid weer oplaaien. Wij hoeven slechts
te denken aan de eenheid van ons volk tijdens de oorlog en de verdeeldheid ervan na de oorlog om te begrijpen, hoe fundamenteel het
phaenomeen is, dat Sartre belicht. Sartre's theorie van het conflict als
het wezenlijke in de menselijke betrekkingen is dan ook verre van
waardeloos: zij wijst op een fundamentele werkelijkheid en geeft een
mogelijkheid om deze werkelijkheid te begrijpen. Het enige bezwaar
tegen Sartre's analyse is, dat zij eenzijdig is. Hij heeft enkel het conflict
gezien en niet de liefde.
Sartre maakt in L'Etre et le Néant onderscheid tussen twee vormen
van gemeenschap: een objectief en een subjectief nous. Wij zouden
kunnen vertalen: een ons en een wij. De ons-gemeenschap ontstaat
door de onderdrukking, zij wortelt in het conflict, maar zij is wezenlijk.
Zij is in staat stand te houden tot het juk afgeworpen is. Daar tegenover staat de wij-gemeenschap, die slechts een subjectief verschijnsel is,
niet meer dan een louter psychologisch phaenomeen. Zij brengt geen
werkelijke gemeenzaamheid voort: zij ontstaat uit en vervalt met het
gebruik van dezelfde voorwerpen. Ook hier blijkt, dat het enige, dat
een gemeenschap fundeert, het conflict is. Doch dan staan wij ook
voor een wereld, die steeds verder uit elkaar valt, en waarvan het ons
enkel kan verwonderen, dat zij al niet sinds lang ten gronde gegaan is.
Iedere ons-gemeenschap houdt immers op, als de onderdrukkers overwonnen zijn. Doch dan treden in de oude ons-gemeenschap nieuwe
conflicten op tussen een overheersende en een onderliggende partij.
Dit gaat steeds door. Er zijn slechts ontbindende krachten werkzaam
en geen verbindende. Sartre vergeet de oude wijsheid van Empedocles,
die reeds gezien heeft, dat in de werkelijkheid zowel bindende als
ontbindende krachten werkzaam zijn, en die daarom haat en liefde
beide als fundamentele bewegingen in de werkelijkheid aanwijst.
Men zou kunnen opmerken, dat Sartre in Le Diable et le bon Dieu
de liefde toch ook gestalte geeft in Hilda. Als wij laten rusten, dat dit
toch wel een bittere en zure liefde is, dan blijft ook hier waar, dat Hilda
één partij liefheeft, de onderdrukten. Zij haat de anderen. Van universele liefde is hier geen sprake en kan bij Sartre geen sprake zijn, zolang
hij het conflict als het wezen der menselijke betrekkingen blijft zien. En
dit kan eerst veranderen, wanneer Sartre zijn opvatting der vrijheid als
enkel keuzevrijheid laat vallen, wat wederom eerst mogelijk is, als
Sartre zijn grondbegrippen van bewustzijn en ding wijzigt.
Men kan Sartre geen gebrek aan consequentie in de samenhang van
zijn gedachten verwijten. Men kan hem evenmin een onderschatting
2
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Het is een verheugend feit, dat in geen enkel der landen die het
verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal ondertekend hebben, deze kwestie als een partijzaak werd beschouwd of behandeld. Hoe men dan ook ten slotte gekozen heeft in
deze twijfelachtige aangelegenheid noemde een groot verdediger van
dit verdrag, de heer Van Zeeland, het niet „un saut dans l'inconnu"
objectieve argumenten dicteerden de keuze. Bij ons in België hebben de
meesten zich gewonnen gegeven, omdat er geen andere uitweg was, en
men buiten die aanvechtbare uitweg niet kon. Men stond voor een
alternatief, dat geen derde mogelijkheid toeliet. Wijzigingen en uitstel
waren na de gevolgde ondertekening practisch onmogelijk.
Ik behoor tot diegenen die vanaf 1950, toen te Parijs de besprekingen
van het Plan Monnet-Schuman begonnen waren en wij kennis kregen
van het ontwerp-verdrag, geschrokken zijn voor de radicale koerswijziging waartegenover de pogingen van economische éénmaking
geplaatst werden. Ik was voorstander van uitbreiding der horizontale
economische organisatie waarvan Benelux de kern en het vertrekpunt
was. Met belangstelling had ik einde 1949 gezien, hoe een groep Belgische parlementsleden, onder de stuwing van wijlen Staatsminister
Carton de Wiart en het Brussels kamerlid Scheyven, het initiatief
genomen hadden om de Benelux-formule te verbreden tot een organisatie, waartoe naast Frankrijk en Italië ook West-Duitsland zou behoren. De horizontaal-progressieve uitbreiding van de markt kwam mij
voor als een solied en overzichtelijk middel voor de verwezenlijking van
een West-Europees economisch gemenebest. Het leek mij juist, dat
deze horizontale actie gepaard ging met een vertikale organisatie van
bepaalde maatgevende sectoren; doch het kwam mij vreemd voor, dat
de methode der eenmaking plotseling en zonder overgang fundamenteel
werd gewijzigd.
Het initiatief Schuman wijzigde de formule der Europese samenwerking. De Fransen lanceerden het beginsel: eenmaking van Europa
via „des autorités spécialisées". De Hoge Autoriteit van het Plan
Schuman werd tot model verkozen. Voortaan zou men bepaalde gebieden van het sociaal, het economisch of het cultureel leven ontdoen van
hun nationaal karakter en ze onder het gezag stellen van een Europese
instelling. Begonnen was men nu met Kolen en Staal. En reeds sprak
men over: un plan vert (voor de landbouw) , un plan des transports,
.... steeds volgens de integratie-formule van het Plan Schuman. Wat
het groene plan betreft is men inmiddels zó ver gevorderd dat, in de
loop van de maand Maart, de voorbereidende besprekingen te Parijs
een aanvang hebben genomen. Door Mansholt en Pflimlin werden
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derden afsluiten. Zij kan boeten opleggen aan de industrieën die onder
haar toezicht staan. Bekende juristen, als de professoren De Visschere
en Ganshof van der Meersch, vooraanstaande parlementariërs als Van
Cauwelaert en Rolin hebben de scherpste waarschuwingen uitgesproken tegen de verregaande macht, waarmee men de Hoge Autoriteit van
het Plan Schuman heeft uitgerust. Men heeft gesproken over ongrondr
wettelijkheid en bedreiging van het eigen bestaan.
Andere juristen daarentegen als Prof. Dehousse en politici als
Duvieusart en Van Zeeland zijn vrij gemakkelijk heengestapt over de
geopperde bezwaren. Volgens Dehousse is dit verdrag er een als de
talloze andere die België heeft afgesloten; zodat hij niet begrijpt,
waarom het juridisch aspect van het Plan Schuman grondwettelijk meer
aanvechtbaar zou zijn dan het vredesverdrag met Japan. Duvieusart en
Van Zeeland menen hunnerzijds dat er in de teksten van de Grondwet
geen elementen aanwezig zijn, die een verdrag als dit uitsluiten. Dit is
voor Van Zeeland des te overtuigender daar de leden van de Constituante een geval als dit nooit voorzien hebben.
Ik ben geen jurist en zal derhalve geen oordeel uitspreken over deze
controverse. Zoveel is mij echter als leek wel duidelijk dat het juridisch
formalisme, waarmee Prof. Dehousse de problematiek tracht op te
lossen door te zeggen „een verdrag is een verdrag" en „maakt U niet
meer zorgen over dit verdrag dan over het vredesverdrag met Japan",
een vergelijking is, die mank gaat. De zeggingsmacht over belangrijke
sectoren van ons economisch leven overdragen aan een internationale
instelling, die geen ander fundament heeft dan een vooralsnog theoretisch doel, is toch iets anders dan een vredesverdrag met Japan afsluiten. Als juristen hun formalisme zo op de spits drijven, dat zij het
beproefde adagium „Comparaison n'est pas raison" gewoon vergeten,
dan kunnen wij niet meer mee.
Inmiddels schijnt men in brede kringen de gedachte los te laten, het
Plan Schuman tot het eerste sluitstuk te maken van een institutionele
ombouw van Europa. Het Plan Pleven, dat volgens een gelijksoortige
formule een Europees leger wilde opbouwen, heeft de integratie laten
varen om terug te keren naar een meer realistische en voorzichtige
formule van trusteeship. Wellicht om langs een omweg toch een integratie analoog met het Plan Schuman te bereiken, werd te Parijs besloten verschillende organen van het Plan te laten dienen voor de Europese gemeenschap van verdediging. Ziehier het communiqué gepubliceerd op 27 Januari 1952 te Parijs bij de beëindiging van de ministeriële
conferentie over het Europees leger, voor zover dit betrekking heeft op
de kwestie die ons bezig houdt:
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„1°. Het collegiaal uitvoerend gezag van de gemeenschap zal de naam dragen van
»commissariaat van de europese defensiegemeenschap";

2°. Dit commissariaat zal negen leden tellen, benoemd voor zes jaar en om hun
algemene competentie gekozen uit de onderdanen van de deelnemende staten; de
normen voor de benoeming en de hernieuwing van het mandaat zullen analoog zijn
aan die, welke voor de gemeenschap van kolen en staal werden aanvaard;
3°. Er wordt vastgelegd, dat de organisatie van de instellingen der gemeenschap
(raad der ministers, algemene vergadering, commissariaat, gerechtshof) in haar
huidige vormen zal blijven voortbestaan, tot het zo spoedig mogelijk tot stand komen
van een federale of confederale structuur van Europa;
4°. De algemene vergadering van de defensiegemeenschap zal dezelfde zijn als die,
welke voorzien is in het verdrag van de kolen- en staalgemeenschap.
De ministers
wensen immers de gemeenschappelijke instellingen niet zonder reden te vermenigvuldigen. En werd nochtans beslist, dat de drie landen van de gemeenschap, die de
hoogste bijdragen zullen leveren, t.w. Frankrijk, Duitsland en Italië, elk nog drie
toegevoegde afgevaardigden zullen zenden, om in die vergadering de beraadslagingen
van de Europese defensiegemeenschap bij te wonen. De samenstelling van de vergadering zou kunnen herzien worden wanneer de conferentie, die volgens besluit zal
worden bijeen geroepen om een Europese federale of confederale structuur vast te
leggen, binnen het jaar van haar bijeenroeping niet tot een eindresultaat zal zijn
gekomen;
5°. De regelen voor het stemmen in de raad der ministers van de gemeenschap
werden vastgelegd;
6°. Het gerechtshof van de defensiegemeenschap zal hetzelfde zijn als dat van de
kolen en staalgemeenschap;
7°. Er werd beslist, dat het niet nodig was de zetel van de instellingen der gemeenschap voor de ondertekening van het tractaat aan te wijzen 2 ) :
2 ) 1°. L'autorité collégiale exécutive de la communauté portera le nom de „communauté européenne de defense";
2 °. Ce commissariat comprendra neut membres, nommés pour six ans et choisis pour

leur competence générale parmi les nationaux des Etats participants, les regles de
nomination et de renouvellement seront analogues a celles qui ont été adoptés pour la

communauté du charbon et de Lacier;
3 °. Il a été precise que l'organisation des institutions de la communauté (conseil des

ministres, assemblée, commissariat, cour de justice) restera en vigueur dans sa forme
actuelle jusqu'à 1'établissement aussi proche que possible d'une structure fédérale ou

confédérale de l'Europe;
4°. L'assemblée de la communauté de defense sera la mime que celle prévue pour le
traité de la communauté du charbon et de Lacier. Les ministres ont en effet le souci de

ne pas multiplier indument le nombre des institutions communes. Toutefois it a eté
décidé que les trois pays de la communauté qui fourniront la contribution la plus
élevée, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie, désigneront chacun trois délégués
supplémentaires à cette assemblée pour les délibérations de la communauté européenne
de défense. La composition de l'assemblée pourrait être révisée au cas ou la conférence, dont la réunion a été décidée pour la constitution d'une structure fédérale ou
confédérale européenne, n'aurait pas abouti dans le délai d'un an après sa convocation:
5°. Les règles de vote au conseil des ministres de la communauté ont été déterminées;
6 °. La cour de justice de la communauté de défense sera la même que celle de la
communauté du charbon et de Lacier;
7 °. Il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de fix r le siège des institutions de la
communauté de défense avant la signature du traité.
Tekst afgedrukt in Le Monde van 29 Januari 1952; vetdruk van Le Monde.
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Zowel de uitwisseling der institutionele lichamen als hun uitgesproken tijdelijk karakter (zie 3° ) moest tenslotte dit over een tijdperk van
50 jaar lopende verdrag van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal wel brengen in 'een klimaat van herziening en aanpassing. Dit
lijkt ons een gunstige omstandigheid.
De opstellers en de ondertekenaars van het Plan Schuman hebben
nooit onder stoelen of banken gestoken, dat dit economisch verdrag een
politieke achtergrond heeft: het verminderen der spanningen tussen
Duitsland en Frankrijk en het effenen der wrijvingsvlakken tussen deze
eeuwenoude vijanden. Deze politieke inslag heeft natuurlijk zijn stempel
gedrukt op de uitbouw van het Plan en heeft zijn integratie-structuur
scherper doen uitkomen dan economisch kan gerechtvaardigd worden.
Het is onbetwistbaar dat deze vermenging van politieke en economische vraagstukken niet geschikt is om de respectievelijke problemen tot
een klare oplossing te brengen. „Het is een gezonde regel in de diplomatie elk probleem op te lossen naar eigen belangrijkheid en niet toe te
laten dat de oplossing van één probleem afhankelijk wordt gemaakt van
de oplossing van een ander" 3 Wij hopen derhalve dat de Schumanmethode niet veralgemeend zal worden en dat men economische doeleinden zal nastreven met middelen die alleen gewogen worden op de
balans der economische doelmatigheid. Als wij in Europa een economische samenwerking willen verwezenlijken die de welvaart bevordert,
dan zal slechts het gebruik van economisch gerechtvaardigde criteria
daartoe een stevig fundament kunnen leggen. Niets is op dit gebied der
onverbiddelijke realia gevaarlijker dan het achternalopen van economi
sche utopieën of het lanceren van goedkope planistische of grootruimtelijke theorieën. De Europese economische problemen moeten
concreet gedacht en behandeld worden. Zó ergens dan moeten wij hier
de „terribiles simplificateurs" vermijden en de tovenaars verjagen die
zoveel welvaart hebben opgeofferd aan hun onverantwoorde droombeelden.
De kleine volkeren die deze nieuwe economische gemeenschap binnentreden, zullen met grote waakzaamheid zich moeten inspannen om
stand te houden tegenover de pogingen welke hun grote partners
ondernemen en zullen ondernemen om de markt te beheersen. Het zou
een gevaarlijke illusie zijn te denken dat deze gemeenschappelijke markt
die naar wij hopen een rijkere en goedkopere
voor kolen en staal
ons kansen zal bieden gelijk aan die der groten.
markt zal zijn
Alleen een verkeerde optiek kan ons in de waan brengen dat de macht
) .

3)

The Times, 30 Januari 1952.
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van de „bigness" haar efficiency verliest in een grote gemeenschap
staande in het teken van een gemeenschappelijke toegang tot de bronnen van deze belangrijke economische sectoren.
Nu reeds heeft de Duitse regering belangrijke fiscale en organisatorische maatregelen genomen om haar industrie in de beste conditie te
kunnen binnenleiden in het Plan Schuman. Het is te betreuren dat de
Belgische regering geen groter begrip heeft getoond voor een snelle
aanpassing aan de nieuwe vereisten, vooral wat de Belgische kolenindustrie betreft. De gepaste timing is hier even belangrijk als de
maatregelen zelf. Verder hopen wij dat de leiders van ons mijnbedrijf,
die zo jammerlijk hebben geklaagd over de gevaren die de Belgische
mijnen bedreigen, deze liever zullen bezweren door een stoute industrialisatie en, vooral in het Limburgse, door het oprichten van nevenbedrijven, dan door het herhalen der jammerklachten en waarschuwingen waarmee zij ons de laatste maanden hebben overstelpt.
Gedurende de voorbereidende besprekingen, die geleid hebben tot
het ondertekenen van het Plan Schuman, is de houding van de Beneluxlanden niet steeds eensluidend geweest. De belangen, die voor Nederland op het spel stonden, waren niet die van België en vice versa. Het
vertrouwen in de toekomst van het Plan leek voor Nederland meer
vanzelfsprekend dan wij konden begrijpen. Wij spreken de hoop uit, nu
met de uitbouw van het Plan begonnen wordt, dat de Benelux-landen
voortaan in de Schuman-gemeenschap met dezelfde eensgezindheid
mogen optreden die de heren Stikker en Van Zeeland hebben getoond
inzake het Europees leger. In deze eminente economische aangelegenheid moet de proef op de som worden geleverd dat de Benelux-solidariteit een actieve werkelijkheid is.

Het Levend Lied
door G. BOURITIUS S.C.J.

LID als de mensheid is het lied. Het is een van de meest merkwaardige verschijnselen der cultuur, dat, waar levende mensen
gevonden worden, daar ook het lied gevonden wordt. Met het lied
bedoelen wij dan het lied in zijn meest elementaire vorm als een
bepaalde uiting van menselijke actie. Door de beschouwing van de
verschijningsvormen, de eigenschappen en de functies van het lied,
vooral daar, waar het nog in het primitief stadium verkeert en zijn aard
dus het best geobserveerd kan worden: bij natuurvolkeren, willen we
trachten door te dringen tot het wezen van het liedverschijnsel als zeer
bijzondere menselijke uiting.
In alle tijden en op alle plaatsen, waar mensen wonen, ontdekt men
het lied, al is het dan soms ook in zijn meest beperkte grondvorm. Zelfs
bij die enkele primitieve volkjes, die nog op zulk een laag beschavingsniveau staan, dat ze geen muziekinstrumenten kennen zoals de Vuurlanders en de Wedda's op Ceylon, treft men toch gezangen aan, die in
hun structuur alle kenmerken van het lied bezitten: vaste rhythmisch
gearticuleerde toonverbindingen als intervallen en motieven, transponeerbaarheid van deze intervallen en optreden hiervan in verschillende
combinaties 1 ) . Weliswaar is de omvang van deze intervallen zeer
beperkt (zij gaan bv. bij de Wedda's de kleine terts niet te boven,
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bestaan meestal uit hele of halve, niet zelden uit 3/4 of 1/4 tonen) maar
zij komen geregeld terug, al of niet in kleine varianten en volgens een
vaste maatindeling (314, 5/ 4 ) en worden door oudere en jongere zangers naar gelang van hun stemligging in andere toonaarden getransponeerd. Is het lied aanwezig bij die volkjes, waar muziekinstrumenten
ontbreken, het is zeker aanwezig overal, waar men wel gebruik maakt
van instrumenten en zelfs kan men het op goede gronden achten aan1 ) Deze kenmerken vereist voor een klankencombinatie, die het kenmerk van
muziek wil dragen, werden vastgelegd door Prof. Dr G. Révész in zijn werk Inleiding
tot de Muziekpsychologie, A'dam, 1946, p. 276.
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wezig te zijn geweest bij die stammen in het verre verleden, die reeds
sinds duizenden jaren zijn uitgestorven nl. bij de diluviale mens uit het
jong-palaeolithicum dus ongeveer 50.000 tot 20.000 vóór Christus. Uit
deze periode zijn ons immers primitieve fluitjes bekend, gemaakt van de
voetbeenderen van zoogdieren en van de pijpbeenderen van vogels 2 ) ,
hoewel natuurlijk de mogelijkheid open blijft, dat deze fluitjes met één
of meer openingen oorspronkelijk als signaalfluitjes dienst hebben
gedaan. Instrumentele geluidsvoortbrenging heeft zeker reeds in het
Magdalénien bestaan 3 ) . De tijd daarvóór ontgaat ons totaal.
Uit de ouderdom, de algemeenheid en de frequentie van het liedbestaan laten zich gemakkelijk enkele eigenschappen afleiden, die
minstens mogen worden aangezien voor wezenseigenschappen van het
lied, vanuit welke wezenseigenschappen het ons misschien mogelijk is
te geraken tot de diepste kern van het lied: het wezen van het liedverschijnsel.
Op de allereerste plaats is het niet noodzakelijk veel woorden te
wijden aan het feit, dat het lied wel iets heel specifiek menselijks is.
Ook al is er geen enkel dier in staat om evenals het menselijk wezen
in zulk een vrije verscheidenheid van intonatie, toonverhoudingen,
rhythmiek (en zeker later van toonomvang en compositie) klanken te
scheppen afgezien nog van een mogelijke zinvolle tekst, waardoor
veelal het lied gedragen wordt --- omdat het ten enenmale de technische mogelijkheid mist een dergelijk gecompliceerd resultaat als een
lied in de bovenomschreven zin voort te brengen de outillage van de
beste vogelkeel met zijn syrinx haalt het niet bij het uiterst ingewikkeld
samenstel van beenderen, spieren en weefsels van het menselijk strottenhoofd — toch is de voornaamste reden van dit onvermogen in het
dier het gemis van de rede en is het menselijk lied niet zozeer het
resultaat van een volmaakte physische capaciteit als wel het gevolg
van het feit, dat reeds zo juist door de Scholastiek werd geconstateerd:
nl. het doordrenkt-zijn van alle menselijke uitingsvormen door de
anima rationalis.
Twee eigenschappen, die zich uit het voorafgaande laten afleiden en
die bijzonder onze belangstelling verdienen zijn wel het feit, dat het
lied een noodzakelijke uiting van menselijk leven blijkt te zijn en tevens
een uiting van menselijk leven, die enig in zijn soort is. 4 -- Het lied is
een noodzakelijke uiting van menselijk leven; niet alsof het menselijk
leven het lied als zodanig opeist, maar wel zo, dat het lied uit het
2) Ch. Absolom, Les flutes paléolithiques, Lemans, 1937.
3) Prof. Dr A. J. P. van den Broek, De Dageraad der Mensheid, Utrecht, 1947,

p. 171.
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levende leven der mensen natuurlijkerwijze voortvloeit. Wanneer zich
immers een bepaald verschijnsel overal en in alle omstandigheden,
hoezeer deze onderling ook verschillen, gelijkelijk voordoet, dan is men
gerechtigd om te besluiten tot een zekere wetmatigheid van dit verschijnsel en waar dit laatste zich manifesteert als een specifiek menselijke uiting moet men dit beschouwen als een eigenschap, die naar haar
aard tot de concrete menselijke natuur behoort.
Is het lied een noodzakelijke uiting van de menselijke geest, het blijkt
ook een uiting te zijn, die enig in zijn soort is. Want komen andere
menselijke handelingen zoals spreken, lopen, spelen zelfs, tot stand
doordat de mens allereerst zijn verstand en wil direct inschakelt, bij het
lied, althans in zijn allereerste grondvorm, is dat blijkbaar heel anders.
Hier merkt men niets op van een bijzondere verstande- of wilsinstelling: het lied welt zo maar op, het wordt geboren uit een innerlijke
aandrift, het is er, met of zonder aanleiding, al of niet samengaande
met een bepaalde stemming S.). Omdat het lied nu zo spontaan, haast
onwillekeurig geboren wordt, hangt er een geheimzinnige sluier rondom
het ontstaan van het lied en bezit het lied een charme die ons wonderlijk-aangenaam aandoet en ons tegelijkertijd nieuwsgierig maakt.
Na aanduiding van deze essentiële eigenschappen van het lied is het
wellicht dienstig om het complexe samenstel van factoren vluchtig te
doorlopen, die de functie van het lied in het menselijk leven scherper
op de voorgrond stellen om na een duidelijker inzicht in de functie van
het lied met des te meer vrucht te zoeken naar het wezen van het
liedverschijnsel.
Het zijn een vijftal factoren, die ons het functionele van het lied in
het menselijk leven lijken te bepalen en die, soms afzonderlijk maar
meestal in onderlinge samenhang met benadrukking van nu eens deze
dan weer die factor aan het lied zijn levend karakter geven.
Allereerst is daar, wat men zou kunnen noemen de physiologische
factor, om de meer op de voorgrond tredende ervaring van „lijfelijk"
welbehagen --- die tweeledig is: ze bestaat zowel in het lustgevoelen,
dat er bij de mens ontstaat, wanneer hij al zingend zijn geluidsorgaan
3a) Wij ontkennen, dat bij het menselijk lied het verstand en de wil zouden zijn
uitgesloten; dan zou het geen specifiek menselijke handeling meer zijn. Het verstand
heeft invloed: maar niet actueel: het „beheerst" het lied als lied, maar vanaf de
„achtergrond". Het verschil met bv. spelen, lopen, kruipen, enz. lijkt ons met betrekking tot het lied juist hierin te bestaan, dat de eerste handelingen van nature geschieden als middel om een doel, dat buiten die handelingen ligt, te bereiken: men speelt
„om" iets, men loopt om ergens te komen, om iets te zien, enz. maar niet louter en
alleen om te lopen, men kruipt „naar" iets toe, om iets te bereiken, waartoe het
kruipen een geëigend middel is. Het lied echter is er om zich: men zingt, omdat men
juist „wil" zingen, wat dan ook.
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met zijn talloze spieren en resonansholten in werking stelt, als in het
lustgevoelen, dat ontstaat, wanneer de zingende mens zich zelf hoort
en, al luisterend, zijn geluid herhaalt en het uitbouwend en variërend
er als het ware mee speelt 4 ) . In dit opzicht komt het lied het spel
inderdaad wel zeer nabij, want ook dit is in de grond immers niets
anders dan een lustgevoel, dat zich baseert enerzijds op het bewustzijn
en de ervaring, dat men in staat is een aan zich zelf gestelde en aan
zijn (physieke of intellectuele) krachten geproportioneerde opgave te
beheersen, en anderzijds op de onzekerheid, of men de opgave wel tot
een goed einde zal brengen vanwege bepaalde omstandigheden, die de
kans openlaten, dat men het zich gestelde doel toch niet bereikt; en
juist de spanning van dit actief pogen geeft de vreugde en de pret, die
het spel van nature eigen zijn. Zowel het spel als het lied berusten dus
op de pret van het doen in tegenstelling tot de arbeid, waar de pret om
het doen op de tweede plaats komt en het bereiken van het beoogde
doel vooropstaat. Dit laatste is bij het spel slechts bijzaak (hoewel het
natuurlijk per accidens de pret van het doen verhoogt!): het spel geeft
altijd vreugde door het doen, al wordt het doel al of niet bereikt. Een
prachtig model van de physiologische functie van dit „spelende" zingen
vinden we in de talloze jodelmelodieën, die men in de Alpen kan
horen 5 ) .
4) Dr J. Pollmann ziet in zijn dissertatie over het volkslied het karakteristieke van
het volkslied ook juist in het motorisch element van de actieve zang: de pret van het
actieve zingen. Dr J. Pollmann, Ons eigen Volkslied, H. J. Paris, A'dam, 1936, p.9.
5) In verband met de betekenis van deze physiologische factor in het lied kan men
zich afvragen, of het wel juist is te zeggen „dat het geheel uitgesloten is, dat zonder
intentionaliteit klankuitingen zouden ontstaan, die de bovenvermelde drie kenmerken
(zie voetnoot 1) vertonen" (Révész, o.c., p. 277) en die dus geen muziek zouden
zijn. Deze intentionaliteit zou dan omvatten de bedoeling „om muzikale gedachten e n
stemmingen weer te geven en bij anderen corresponderende specifiek muzikale reacties
te weeg te brengen". Vooral immers bij de allermeeste arbeidsliederen en ook bij het
„solo-lied", dat zo maar „om te zingen" gezongen wordt, is deze bewuste intentionaliteit geheel afwezig en lijkt ons voor het wezenlijke van het lied zeker niet noodzakelijk. Anders wordt het misschien, wanneer men muziek neemt in haar verdere
ontwikkeling, het lied in de „muziekcultuur", waar men te spreken komt over de
muziekkunst in strikte zin. Ofschoon muziek weliswaar iets strikt menselijks is, moet
men er zich toch wel voor wachten te menen, dat de bewuste eerstands- en wilsactiviteit wezenlijk tot het verschijnsel muziek (in casu: lied) zou behoren, zoals
Révész even verder doet: „De muziek als zodanig begint eerst daar, waar het
levende wezen niet meer uitsluitend door instincten en affecten beheerst wordt, maar
waar intenties en bewuste doelstellingen, alsmede het inzicht in de middelen, die zich
tot hun verwerkelijking lenen, het individu leiden. Juist dit gericht-zijn, dat wij als een
„conditio sine qua non" voor de gehele menselijke cultuur en beschaving beschouwen,
scheidt de muziek van de dierlijke geluidsuitingen" (pp. 286, 287). Zo beperkt men
immers het meest karakteristieke van het verschijnsel lied: nl. het spontane en aan
geen „uitgerekende" principen gebonden-zijn: het onstoffelijk element, dat juist in de
muziek zeer groot is; en daarmee nivelleert men het lied tot een „gerationaliseerd"
product. Daarom ook bepaalden wij, liever het lied als een bepaalde uiting van
menselijke actie dan van menselijke activiteit. Een oplossing van de „menselijkheid"

.
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Blijft deze physiologische factor, ondanks haar grote waarde voor
het menselijk leven en haar duidelijke waarneembaarheid, tamelijk wel
aan de oppervlakte, dieper worden we gevoerd naar het wezen van het
lied bij de beschouwing van die functies, die men de psychologische
factor zou kunnen noemen, en die omschreven kan worden als de
uitdrukking van de emoties, die de menselijke psyche doorleeft. Dat
hierbij het lied ook zeer wel in staat is om uiting te geven aan alle
menselijke gevoelens van liefde, vreugde, droefheid en heel de gam van
menselijke stemmingen bewijzen wel heel sterk de talloze bruiloftsliederen, treurliederen, krijgsliederen, enz., die, ook onder 'de meest
primitieve volken zijn verzameld. Gaarne wordt bij deze liederen een
motief op talloze wijze herhaald en gevariëerd. Zo is een prachtig
voorbeeld van een klaaglied op een dode het lied, dat Becker in
Nieuw-Zuid-Wales noteerde. Het motief van de klagende melodie
wordt hier een kwint in lagere ligging getransponeerd, hetgeen met de
octaaf parallel, die door de vrouwen en kinderen gezongen wordt, een
typisch melancholisch karakter oplevert.
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Onder de psychologische factor valt ook terug te brengen de
behoefte, die het menselijk wezen gevoelt om aan zijn aesthetische
honger te voldoen. Ook hiervoor maakt hij van het lied gebruik. Maar
dadelijk moet men hierbij opmerken, dat dit misschien wel het laatste
element is, waardoor het lied zijn muzikale en poëtische volmaaktheid
bereikt: het lied, uitsluitend om de aesthetica van zijn schoonheid,
wordt pas geboren, wanneer een cultuur reeds een tamelijk hoog peil
bereikt heeft. Ofschoon natuurvolkeren en zelfs de primitiefste onder
hen zonder enige twijfel enige „feeling" bezitten voor aesthetica moet
men zich er voor hoeden om te denken, dat alle ornamentiek, die men
in hun zgn, kunstuitingen vindt ook uitsluitend aesthetica ten doel
van het a-rationele lied zochten we boven in het doordrenkt-zijn van elke menselijke
uiting door de anima rationalis. Een analoog geval heeft men misschien in het
„kunnen lachen", dat iets specifiek menselijks is en toch volgens de scholastieke
wijsbegeerte niet behoort tot het wezenlijke van de mens (het kennen en willen) maar
wel uit dat wezen voortvloeit als een wezenseigenschap (proprium) van de mens.
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heeft. „In klanken en bewegingen, in vormen en kleuren leggen zowel
scheppers als ontvangers allerlei andere menselijke waarden; deze
vloeien met de aesthetische werking samen tot een onscheidbaar geheel,
dat veel machtiger spreekt, dan deze afzonderlijk uit eigen kracht ooit
zouden kunnen", zegt Birket-Smith 8 ) Hoe lager een volk staat in
geestelijke ontwikkeling, des te meer treedt de uitsluitend aesthetische
opvatting op de achtergrond 7
Een andere factor, die vooral bij natuurvolkeren van grote invloed is,
is de sociale factor. Niet alleen immers het feit, dat het lied van nature
een menselijke uiting is en daarom als elke andere uiting van de mens,
die een sociaal wezen is d.w.z. een wezen dat van nature in een
gemeenschap thuis hoort — door anderen kan en zal opgenomen worden, al is dit bij het lied ook niet per se vooropgesteld, geeft aan het
lied een sociale inslag, maar ook het feit, dat bij het zingen, dat bij
natuurvolkeren zo goed als altijd in gemeenschap plaats vindt 8 ) , de
primitief zich geheel als deel in het geheel voelt opgenomen, een ervaring, die hem dieper commoveert dan wij, Europeanen, ons kunnen
voorstellen, omdat men zich bij deze volken van het collectieve van zijn
clan of stam doorgaans even diep bewust is als van het individuele van
zijn persoonlijkheid; en zo geeft het zingen de primitief een intens
gevoel van solidariteit. Er is dan ook wel geen enkele gelegenheid
denkbaar, waarbij de gemeenschap zich als zodanig manifesteert b.v.
bij initiatiefeesten, bruiloften, samenkomsten van geheime genootschappen, begrafenissen, enz., waarbij niet gezongen wordt. Ja, men kan
zelfs zeggen, dat bij dergelijke gelegenheden de vreugde, de droefheid,
de haat, enz. van de levende gemeenschap voornamelijk tot uiting komt
in de gemeenschappelijke zang, hoe primitief die ook mag zijn.
Zo goed als onafscheidelijk met deze sociale factor in het lied gaat
die andere samen, die de motorische factor genoemd kan worden.
Onder motoriek zouden we willen verstaan de vloeiende, steeds voortgaande onophoudelijke beweging, waarin al het andere op den duur
opgaat, en die in het algemeen aan alle muziek maar wel bijzonder aan
het primitieve lied eigen is. Want neemt de gemeenschappelijke zang in
de primitieve gemeenschap een allereerste plaats in, deze gaat zo goed
)

6) Kaj Birket-Smith, Geschichte der Kultur, Zürich, 1948, p. 435.
7) Dit sluit natuurlijk niet uit, dat bv. sommige oude gebedszangen van primitieven een werkelijk hoge aesthetische waarde bezitten, doch deze is hier dan niet
bedoeld maar slechts toevallig.
8) Een uitzondering valt te maken voor de niet-sedentaire jagersvolken, de Australische negers en de Bosjesmannen, die meestal alleen of met tweeën zingen en slechts
bij uitzondering gemeenschappelijk, zoals b.v. bij dansfeesten. Cfr. H. Schurtz,
Urgeschichte der Kultur, Leipzig Wien, 1912, p. 514. Meerdere hierbij gaande liede
ren werden uit dit werk genoteerd.
-
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als altijd onscheidbaar samen met muziek en dans 9 ) . Juist om de
motorische rhythmiek, waardoor de muziek het lied en beide de dans
wederkerig beïnvloeden en alle deze drie elementen in hun gelijkgerichte beweging elkander steeds hoger en sneller opstuwen, zijn
muziek, lied en dans bij de natuurvolkeren een bijna physieke eenheid.
Deze eenheid is bij hen ook uiteraard haast natuurnoodzakelijk: op zich
zou elk van de drie elementen te zwak zijn om zich te handhaven.
Verenigd, steunen en stuwen ze elkaar. Het is merkwaardig, dat bij het
stijgen der cultuur elk van deze drie elementen zich zelfstandig ontwikkelt en ze ---- althans in onze Europese cultuur --- pas na eeuwen en na
zeer diepgaande individuele ontwikkeling verenigd worden in de prachtige harmonie, die we bijna tot in de perfectie zien tot stand gebracht in
onze opera's en balletten..-- Hoe groot de invloed van de motoriek
dezer primitieve muziek in de combinatie van zang, muziek en dans op
het zonder twijfel nog ruwe en eveneens „primitieve" gevoel van
natuurvolkeren inwerkt blijkt wel heel duidelijk uit het feit, dat zij zich
zelf in hun zang en dans zó kunnen vergeten, dat ze uren en uren lang
op dezelfde woorden en klanken met dezelfde eenvormige bewegingen
voortdansen. Vooral de herhaling van steeds hetzelfde motief is een
geschikt middel om deze toestand te bewerken. In verband met deze
motorische factor in het lied lijkt ons ook de primaire betekenis van de
eerste muziekinstrumenten te bestaan in het regelen van deze motorische rhythmiek. Niet voor niets verschijnen bijna bij alle volkeren slagof klepperinstrumenten, of, bij gebrek aan deze, eenvoudig handgeklap
als de eerste „instrumenten". Nog heden kan men dit gaan zien bij de
primitieven van Centraal-Australië, die geen muziekinstrumenten bezitten maar hun nachtelijke dansen begeleiden door met een paar boemerangs tegen elkaar te slaan of op een opossumvel te trommelen, dat
een zittende man tussen de knieën gespannen heeft. De oorspronkelijke
bewoners van de Andamanen zijn in dit opzicht iets verder. Zij bezitten reeds pauken, waarmee zij hun gezangen en dansen rhythmisch
begeleiden. Bovenal is het wel de Afrikaanse neger, in wie het gevoel
voor de rhythmische zin buitengewoon sterk ontwikkeld is en waar de
motorische rhythmiek in waarachtige zin hoogtij viert. Bij hun trommelmuziek verbinden ze verschillende rhythmen zó geraffineerd, dat er een
9 ) Het is niet zonder belang terloops op te merken, dat niet in alle gemeenschapsdansen de gemeenschap zich op dezelfde wijze gedraagt. Zo onderscheidt men op
verschillende plaatsen afzonderlijke gemeenschappelijke mannen-, vrouwen-, jongensen meisjesdansen. Emonts vermeldt, dat bij de Banszostam in Cameroun de verenigde
mannen-, vrouwen- en kinderdans (in concentrische kringen met zang) slechts in het
paleis van de chef plaats vindt. Joh. Emonts S.C.J., Ins Steppen- und Bergland
1nnerkameruns, Aachen-Immensee, 1927, p. 201.
3
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rhythmische polyphonie ontstaat, die gecompliceerder is dan alles, wat
onze muziek aan rhythmeverbindingen aanwijst.
Wordt het lied bij natuurvolken gedragen door steeds dezelfde
rhythmische slagen en dezelfde dansbewegingen, het kan ook gemakkelijk gedragen worden door dezelfde arbeidsbewegingen of anders
uitgedrukt: het lied is door zijn motorische rhythmiek zeer goed in staat
de arbeidsbewegingen te regelen en als het ware min of meer automatisch te maken en zo te vergemakkelijken 1°). Vooral bij steeds dezelfde
bewegingen als zaaien, weven, roeien, stampen, enz. ontstaan de talloze
arbeidsliederen met hun eigenaardige charme, waarbij dikwijls een
voorzanger op een eenvoudige melodie of zelfs op een enkel recitatief
improviseert en de anderen in koor tot in het oneindige steeds weer
hetzelfde refrein herhalen. Vooral het roeien die allervoornaamste
bezigheid in het primitieve leven --- heeft tot het ontstaan van zovele
roeiliederen aanleiding gegeven. De energische rhythmiek van het
hierbij genoteerde roeilied van de Kru in West-Afrika met zijn typische
kwart- en kwintparallellen geeft een goed beeld van de motoriek, die
beide bewegingen, die van het lied en die van het roeien, tot een
harmonische eenheid bundelt.

Op naam van deze motorische factor komt ook het verschijnsel, dat
er vooral bij deze arbeidsliederen en, in het algemeen bij vele andere
dezer natuurvolken, er vele zijn, waarbij alleen gezongen wordt op een
enkele vocalise of op een totaal zinloze tekst. De functie van het lied
bestaat hier immers niet in een mededeling aan anderen maar in het tot
stand brengen van een eenheid tussen beweging en lied. Vandaar dat
dikwijls gezongen wordt op een eenvoudige klinkerreeks zoals b.v. de
dragers bij de Ao-Nagas in Assam zingen op 11)

-t.

^•► ^. ^

10) C. Biiicher zag echter ten onrechte in de „arbeidsrhythmiek" de oorzaak van
het ontstaan van de zang en de muziek. (C. Biicher, Arbeit und Rhythmus, Leipzig
18961; 19246 ). Ofschoon regelmatige arbeidsbewegingen zonder twijfel aanleiding
geven tot zingen, zijn zij zelf niet de oorzaak er van. Melodie en rhythme zijn
weliswaar onafscheidelijk met elkaar verbonden, maar rhythme eist uiteraard niet de
melodie op, laat staan dat het uit zichzelf de melodie voortbrengt.
11) Marcellinus Molz, Ein Besuch bei den Ao Nagas in Assam, Anthrop. 4 (1909)
p. 69.
-
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Ook ziet men deze klinkers wel gemakkelijk met elkaar door medeklinkers verbonden zoals bij het hier genoteerde roeilied van de Bataks
op Sumatra.
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Dit lijkt niet alleen strikt eigen aan primitieven: wij doen hetzelfde
in onze liedjes: la, la; tra la la; eja, eja, enz.
Tenslotte is er nog een factor, die vooral bij onze natuurmensen
van niet te onderschatten betekenis is: de religieuze factor. Omdat het
lied zulk een heel bijzondere handeling is van het menselijk wezen en
het door zijn aard in staat is een zinnelijke voldoening te geven en
tevens als het ware aan het aardse te onttrekken, en aldus een harmonie tot stand te brengen tussen het zinnelijke en het geestelijke die enig
in zijn soort is, daarom is het lied van nature geschikt om in het contact
van de mens met het bovennatuurlijke zijn plaats in te nemen. Onder de
religieuze liederen worden er vele aangetroffen, die zeer oud zijn en
waarvan men dan ook de zin niet meer verstaat. Dit betreft vooral de
hymnes, waaraan men een uitwerkende kracht toeschrijft. „Hun betekenis ontsnapt ons zelfs nu nog soms, maar overigens maken zij er zich
klaarblijkelijk niet erg druk over om ze te begrijpen. Vóór alles streven
zij er naar het rhythme en de melodie te bewaren" 12 ) . Deze zangen
kunnen, ook voor ons oor, soms zeer mooi zijn. Let op de rustige
gedragenheid en het plechtstatig effect van de overgang van majeur in
mineur in deze hymne van de Baronga: een krijgslied, dat betrekking
heeft op de voorouder van een regerend chef en dat door de krijgers
van Mabuta en Tembe gezongen wordt 13) .
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Ook het transcendenteel karakter van het religieuze lied komt hier
op de voorgrond. Want bij het voltrekken der heilige ceremoniën wil
men niet alleen de heilige mythen slechts horen, maar men wil er ook
actief aan deelnemen en dit geschiedt door zang en dans. Overal waar
12) Mgr A. Le Roy, La Religion des Primifi f s. Paris, 19253 p. 297 vlgd.
13) H. Schurtz, o.c. p. 528.
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bepaalde dansen een gebeds- of algemeen-cultisch karakter hebben
volgt het lied hier het karakter van de dans. Want ook hier gaan
muziek, zang en dans meestal hand in hand. In de warreling van de
dans en onder het eentonige, steeds hetzelfde rhythme der muziek
verdwijnen plaats en tijd, terwijl de ziel tot de troon der godheid
opstijgt. Ook hier is de kans groot, dat het lied verwordt tot een magische handeling, waardoor men macht krijgt over de godheid en deze
dwingt, zoals het in feite geschiedt bij de magische dansen en misschien
bij die liederen, die een buitennatuurlijk effect b.v. de genezing van een
zieke beogen. --- Of bij het religieuze lied de zinloze vocalise nog een
bepaalde rol te vervullen heeft, is niet met zekerheid uitgemaakt. Zo
zingen de Chippewa Indianen bijvoorbeeld aan het slot van hun rituele
„Mide"-- liederen steeds zulk een vocalise op de in hun taal zinloze
woorden „Ho, ho, ho" 14 ) . Al vullen zij ook hun andere liederen aan
met zinloze lettergrepen, toch blijven de juist genoemde uitsluitend voor
de rituele liederen bewaard. De corruptie van een eens gezongen tekst
of taal, die men nu niet meer verstaat en die tenslotte verworden is tot
zinloze lettergrepen is natuurlijk niet uitgesloten, te meer waar iets
dergelijks ook bij andere volkjes zoals b.v. bij de Surinaamse Bosnegers 15 ) en misschien bij de Patagoniërs 16 ) is aangetoond. Zit er
aan deze zinloze tekst dan toch nog een diepere betekenis voor deze
mensen? Of heeft men ook hier te doen met een verschijnsel van rhythmische motoriek?
Na de beschouwing van de karakteristieke eigenschappen van het
lied: noodzakelijkheid en uniciteit, en de vijfvoudige
functie, die het
lied in het mensenleven inneemt, kunnen we al wel vaststellen, dat het
wezen zelf van het liedverschijnsel moet bestaan in een principe, dat de
mens wel heel diep moet zijn ingeschapen naar zijn nauwe betrekking
met het menselijk „leven", waarmee het lied, dat immers iets heel
levends blijkt te zijn, zo vast is samengeweven. Maar als er iets zo
tastbaar oer-oorspronkelijks is ingeschapen in de menselijke psyche, die
toch een deel van de schepping is, mogen we dan ook niet terecht
veronderstellen, dat zulk een „oer-principe" ook elders in de schepping,
ja, in de schepping-als-geheel te vinden moet zijn? Het wonderwerk
der schepping moet men als zodanig niet primair in de onderdelen maar
eerst en vooral in het grote geheel zien. Nu is de samenhang tussen de
14) F. Densmore, Chippewa Music, Bureau of American Ethnology, Bulletins 45
and 53, Washington 1913.
15) M. J. en F. S. Herskovits, Suriname Folklore, Columbia University Press,
New York 1936.
10 ) R. Lehman-Nitsche, Patagonische Gesánge und Musikbogen, Anthrop. 3
(1908), p. 932.
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onderdelen en het geheel in de schepping zó nauw, dat we uit een
eigenschap van zulk een onderdeel ook tot die eigenschap voor het
geheel mogen besluiten. Dat ,,oer-principe", eenmaal in concreto ontdekt in de schepping als geheel, zal dan de weg banen tot de ontdekking van hetzelfde concrete. principe in een onderdeel, in casu: het
geheim van de zingende mens. Welnu, wanneer we onbevangen
staan tegenover het grote scheppingswerk en we met ons menselijk
verstand, dat steeds naar waarheid en schoonheid zoekt, eerbiedig
analyserend en vergelijkend een klein beetje dieper inzicht trachten te
vinden in de wondere schoonheid van Gods scheppingsplan, dan valt
ons dadelijk één ding helder en duidelijk op, iets wat we vinden in de
schepping als geheel en in elk onderdeel der schepping afzonderlijk; en
dit is niets anders dan: een wonderbare orde. Want er is in de schepping een duidelijke ordening waar te nemen van het ene onderdeel op
het andere en een klaarblijkelijke doelstreving van de delen op het
geheel. Maar deze ordening, deze harmonie is geen dood iets! het is
een levende en bewegende harmonie! En juist deze beweging in die
ordening --- of misschien beter deze ordening in de beweging (omdat
de beweging als zodanig ons eerder opvalt) verleent door haar onophoudelijke afwisselingen de grote bekoring en de nooit-moe-te-wordenschoonheid, die er van heel de schepping uitstraalt. Het is nu juist deze
ordening in de beweging ^-- wat eigenlijk hetzelfde is als rhythme
die ons dan ook het oerprincipe, de grondslag en de hoofdlijn van het
goddelijk scheppingsplan lijkt te zijn. Hoe kan het ook eigenlijk anders,
waar de grote Bouwmeester en Kunstenaar Zelf het altijd bewegende,
levende en volmaakt geordende Zijn is! Dit oerprincipe, waarop de
schepping gebouwd is, is boven alle schepselen wel bij uitstek voor de
mens allerduidelijkst waarneembaar. Niet lang immers behoeft men te
zoeken om te komen tot de ontdekking van het universeel rhythme,
waarin de schepping zich beweegt. Want dadelijk ziet men in de natuur
het grote cosmische rhythme van steeds wisselende eenheden en tegenstellingen: dag en nacht; zomer en winter; leven en dood; ontstaan en
vergaan. Dit rhythme ontdekt men in de nooit eindigende bewegingen
van aarde, maan, planeten en sterren; in de wenteling van de aarde zelf
om haar eigen as; in de oppervlakte der aarde; bergen en dalen, land
en zee, bossen en woestijnen. We ontdekken het in het wezen en
bestaan van plant en dier: geboorte en dood; verhoudingen van delen
tot het geheel; proporties, bewegingen en lichaamsgewoonten: arbeid
en rust, ademhaling en lichaamsopbouw, voeding en groei en in nog
duizenderlei andere vormen. Heel de schepping is rhythme! Is het dan
te verwonderen dat we in de mens, die mikrokosmos van Gods heerlijke
---

38

HET LEVEND LIED

schepping, in het klein op heel bijzondere wijze dat grote levensrhythme
ontdekken? Behalve, dat het zich daar openbaart zoals in andere
levende wezens in groei, arbeid en leven, moet het hier wel heel
bijzonder tot uiting komen door het feit, dat God alléén aan de mens
de mogelijkheid heeft gegeven om vrij — door gebruik van verstand en
wil — zijn eigen leven, zijn eigen „levensrhythme" te bepalen. Maar
dan is het ook niet te verwonderen, dat de mens, die toch door God
geschapen werd als koning der schepping, diep in zijn binnenste, in zijn
gemeenschap met de natuur, dat grote scheppingsrhythme dieper en
zuiverder aanvoelt dan welk schepsel ook en hij door zijn specifiek
menselijke eigenschappen in staat is dit rhythme ook opnieuw op zijn
wijze tot bestaan te brengen, dit rhythme opnieuw te „scheppen",
hetzij in beweging, klank of kleur of anderszins. Want elke mens, mits
hij zuiver, eenvoudig en ongekunsteld genoeg leeft, is in staat het
schone wat niet anders is dan de neerslag van het grote rhythme —
te ondergaan en het opnieuw tot werkelijkheid te brengen. Want hij
bezit een zeer zuiver gevoel voor rhythme en daarvan is het lied een
van de eerste en spontaanste uitingen. Zo kan men zeggen, dat het lied
in de mens niets anders is dan een bewuste of onbewuste deelname aan
het grote kosmische rhythme der natuur: zijn wezen ligt in een eigen
menselijke en persoonlijke gestaltegeving van het oerprincipe der schepping: de levende ordening of het geordende leven van alle dingen. Is
daarom ook het lied niet van nature de allereerste en allereenvoudigste
gestaltegeving aan die drang tot schepping en ordening vóór elke
andere vorm? Rhythme in zijn uitgebreide zin behoort tot het wezen
van elke kunst; in het spraakgebruik echter denkt men aan rhythme in
zijn strikte betekenis bijna uitsluitend, wanneer men spreekt over muziek. Reeds Plato leerde „dat rhythme de naam is voor de ordening
van de beweging" 17 ) en St. Augustinus definiëerde de muziek als de
„scientia bene movendi" 18) . Om die hoge waarde van het lied als
onmiddellijke weerspiegeling van het scheppingsprincipe is het lied in
de mens dan ook een der wonderlijkste en schoonste reproducties van
Gods heerlijk scheppingsplan. Bijna zou ik zeggen: brengt het lied de
mens dichter bij zijn Schepper.
Na deze beschouwing lijkt het overbodig nog de vraag te stellen
naar het ontstaan van het lied. De drang om het rhythmisch ideaal tot
werkelijkheid te brengen bestaat in elke mens; het instrument, waarmee
dit kan geschieden, de menselijke stem met al zijn mogelijkheden, is
aanwezig. Het leven van de mens zal gelegenheid te over bieden, die
17) Leges, 665.
18) De Musica,

Lib. I, c. 3, n. 4 P. L. 32, 1085.
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de bloei der zeden en de voortreffelijkheid van het bestuur van de
verschillende streken van het Rijk beoordeelde naar de mate, waarin de
muziek (kunst) bloeide. En in ons oude Nederlandse lied in zijn bloeitijd zien we tastbaar de grote waarden, waarvan ons volk in die tijd
leefde. Want bepaalden we het lied als een uiting van menselijke actie,
dan is het ook waar, dat het lied zo zeer kan groeien en zo zeer vervolmaakt kan worden als de mens met zijn specifiek menselijke vermogens
in staat is zulk een vervolmaking tot stand te brengen. Zo zal niet
alleen de tekst door de rijkdom van de menselijke geest een grotere
uitbreiding kunnen verkrijgen, maar ook zal de melodie zich aanpassen
aan de cultuur, de levensgewoonten en de behoeften van het menselijk
zieleleven. En dan ontwikkelt zich uit het lied de muziekkunst in al
haar differentiaties. Maar ondanks de meest grandioze ontwikkeling
der muziekcultuur wordt toch het lied zelf steeds weer opnieuw geboren: niet alleen het lied, dat door God begenadigde kunstenaars als een
Schubert en Schumann en zovele anderen aan onze cultuurschat hebben toegevoegd, maar ook vooral het lied, waarin het leven en streven
van een volk zich in al zijn idealisme maar tevens in zijn prachtige
realiteit weerspiegelt: het volkse lied of het volkslied, dat zich rijk
ontwikkelt op de vruchtbare bodem van de volksziel, die in gezond
leven en werken zijn ervaringen uitzingt. En kan men van het lied in
zijn algemeenheid zeggen, dat het zo oud is als de mensheid zelf, van
het volkslied kan men zeggen dat het zó oud en levend is als het volk,
waaruit het geboren is, oud is en waarachtig leeft. Daarom houdt de
groei van het volkslied een belofte in, maar is zijn neergang een teken.
En zware dagen wachten een volk, wanneer zijn volkslied sterft.

Een onafhankelijk Schotland?
Economische voordelen
door DR EMMANUEL COPPIETERS
„Wij, het volk van Schotland, die deze verbintenis ondertekenen,
verklaren aan de noodzakelijkheid te geloven van een grondwettelijke
hervorming van ons land, om een goede regering in overeenstemming
met de Schotse traditie te bekomen en om de geestelijke en economische belangen van onze natie te behartigen .... Wij verklaren, in
alle loyaliteit aan de Kroon en in het kader van het Verenigd
Koninkrijk alles te doen wat in onze macht ligt om voor Schotland
een Parlement te verk rijgen met voldoend gezag over Schotse
aangelegenheden....

IT is de tekst van een verzoekschrift dat door 1.800.000 Schotten
D
werd ondertekend. Dit cijfer is ongeveer twee-derde van het
aantal kiezers van 1950, alhoewel de ondertekenaars niet alle reeds

stemrecht hadden. Het gaat uit van het Covenant of the Scottish
National Party en vele andere groeperingen die alle „Home Rule"

wensen, maar het verder oneens zijn over de banden, die Schotland met
Groot-Brittannië en het Commonwealth, in de toekomst zullen verbinden, omtrent de te gebruiken methoden en de keuze der politieke
candidaten. De „Labour Party" was gunstig gestemd ten opzichte van
„Home Rule" totdat zij in 1945 aan de macht kwam; sedertdien schijnt
dat punt van haar programma te zijn vergeten. Thans zijn de Liberalen
de enige in het Parlement vertegenwoordigde partij die de onaf hanke
lij kheid van Schotland op haar programma heeft staan; de daaraan
verbonden risico's voor de Liberale Partij zijn niet erg groot, want haar
kansen om aan de macht te komen zijn miniem. Tot nu toe heeft geen
enkele nationalistische groepering eigen candidaten voor het Parlement
gesteld. Het Schotse nationalisme is in het Britse Parlement slechts
vertegenwoordigd door de persoonlijke opvatting van enkele Parlementsleden. Hoe komt dat? De nationalistische meerderheid is zeker
voldoende om in talrijke kiesdistricten een afgevaardigde naar het
Parlement te sturen, ( men weet dat er volgens de Britse kieswet slechts
één vertegenwoordiger per arrondissement wordt gekozen) . Nochtans
zou de verdeeldheid in de nationalistische rangen misschien leiden tot
veel verlies. Wellicht zou een Schotse Partij, die noodzakelijk in het
Parlement een minderheidspartij zou zijn, minder resultaten voor de
zaak van Schotland kunnen oogsten dan de invloed van enkele overtuigde Parlementsleden binnen de rangen der bestaande partijen.
Sommige Schotse nationalisten zijn zeer overtuigde partijmannen hetzij
van „labour" of van „conservative" en willen hun eigen partij niet
verzwakken door een scheuring. Bij de eventuele vorming van een Katholieke Partij in Groot-Brittannië zouden vele kiezers zich voor een
analoog dilemma gesteld zien.
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Schotland kan men zich de lange omwegen voorstellen, die afgelegd
moeten worden tussen twee dikwijls dicht bijeengelegen plaatsen,
omdat er ergens een viaduct, een tunnel, of een dam ontbreekt. Er is
een bekende grap over het strand tegenover Glasgow, waar de badgasten een omweg van 150 km moeten maken om hun wagen van de
ene oever van de Clyde naar de andere te brengen. Er moet noodzakelijk een brug gebouwd worden over de Golf van de Forth of Fife in het
Oosten van Schotland, om de weg van Edinburgh naar de Highlands te
verkorten; nu wordt de overtocht per boot gedaan, hetgeen, als ik mij
goed herinner, een verlies van drie kwartier betekent, terwijl vrachtwagens geen andere keuze hebben dan een lange omweg. De regering
van Londen schijnt dit werk geenszins als dringend te beschouwen en
stelt het uit tot een mogelijke volgende periode van werkloosheid. De
eilanden rond de kust van Schotland zouden veel voordeel hebben van
een regelmatige vliegdienst.
Het toerisme in Schotland zou, door propaganda in het . buitenland,
kunnen bevorderd worden, terwijl men zich nu enkel inspant om mensen te trekken naar Engelse toeristenstreken, die veel minder natuurschoon hebben dan de Schotse.
Nog steeds is er geen begin gemaakt met de reusachtige herbebossingen, die nodig zijn voor het economisch herstel van het land. Ook de
landbouw wordt niet voldoende gesteund. De rationalisatie en de
modernisatie van de kleine landbouwondernemingen moet worden ter
hand genomen, vooral in de Highlands; van 1925 tot 1935 heeft de
Schotse landbouw slechts de helft van de subsidies genoten, waarop zij
recht zou hebben in verband met het bevolkingsaantal, indien deze
verdeling van het budget op eenvormige wijze zou plaats hebben voor
alle takken van bedrijvigheid. Sommige maatregelen schijnen bepaald in
het nadeel van de Schotten getroffen te zijn; zo is bijvoorbeeld de
melkprijs, die aan de Schotse boeren betaald wordt, lager dan de prijs
die de Engelse boeren ontvangen. De reden hiervoor is, dat de productiekosten van de melk in Schotland lager zijn; de Schotten moeten daardoor hun rechtvaardige winsten missen. Sommige stamboeken van
Schotse stieren worden niet erkend. Toch is er, dank zij de natuurlijke
vruchtbaarheid van Schotland, het individuele gemiddelde landbouwinkomen hoger dan in Engeland; in 1936-37 zouden de cijfers respectievelijk 816 en 6/3 zijn.
De Schotse vissers, met name de haringvissers, hebben veel geleden
van de oorlog van 1914-18, toen hun afzetgebieden, zoals Rusland,
door concurrenten werden veroverd, bijv. door de Noren; na de oorlog
werd hun weinig hulp van staatswege verleend en het aantal personen,
werkzaam in de visserij, is tussen 1913 en 1938 van 86.000 tot 53.000
gedaald.
Nergens in West-Europa, tenzij in Duitsland en misschien in Ierland, zijn de woningtoestanden zo slecht als in Schotland. Een bezoek
aan de krotwoningen van Glasgow en van Edinburgh kan er ons van
overtuigen. Een twaalftal huisgezinnen met één enkele W.C. is in
sommige wijken niet zeldzaam. In 1935 woonde 22,6% van de bevolking
met méér dan 7 personen in drie kamers, terwijl in dat jaar in Engeland
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slechts 3,8% van de bevolking met méér dan 4 personen zich met drie
kamers moest tevreden stellen. Een van de redenen waarom er weinig
huizen gebouwd werden is wellicht het belastingsysteem, geldend voor
Schotland (en verschillend van het Engelse) , volgens hetwelk de
eigenaar van een gebouw belast wordt, afgezien van het feit of het huis
bewoond wordt of niet. Ofschoon de regering betrekkelijk meer doet
voor Schotland dan voor Engeland om in de behoefte aan woningruimte
te voorzien, zal zij niet in staat zijn om in afzienbare tijd het nijpend
probleem op te lossen, gezien het tempo waarin tegenwoordig wordt
gebouwd. Dit blijkt nog duidelijker, wanneer men in aanmerking neemt
dat jaarlijks duizenden huizen onbewoonbaar worden door gebrek aan
onderhoud. Een normaal gevolg van de promiscuïteit in de krotwoningen en van de inteelt in de verafgelegen dorpen in de bergen is het
hoog percentage tuberculose-patiënten. Daarom zal een speciale zorg
vereist zijn om Schotland van voldoende medische hulp te voorzien.
De Labour-regering te Londen heeft grootse plannen opgevat voor
de herverdeling der industriële centra; deze beantwoorden waarschijnlijk wel aan behoeften, zoals ze zich in Engeland voordoen, maar ze
bevredigen sommige Schotten in het geheel niet. Zoals men weet is het
industriële centrum van Schotland de streek van Glasgow en de oevers
van de Clyde, alsmede het kolen- en staaldistrict van Lanarkshire;
beide districten liggen in het Westen des lands. De kolenmijnen geraken in deze streek uitgeput; maar reeds zijn er waardevolle lagen aan de
Oostkust, bij Fife, in exploitatie genomen. Door planning heeft de
regering in deze streek de vestiging bevorderd van nieuwe industrieën,
die het eigendom zijn van de Britse regering, of van Britse of Amerikaanse firma's. Een heel nieuwe stad is geprojecteerd; zij zal 30.000
inwoners kunnen tellen en draagt reeds de naam Glenrothes. Men
bevordert er de bouw van lichte industrieën, die niet zo gevoelig zijn
voor crises, en waar vrouwelijke arbeidskrachten kunnen worden
tewerkgesteld. Voor alle problemen schijnt er een oplossing te zullen
zijn, maar de Schotten maken de indruk van achterdochtig te blijven.
De reusachtige waterkracht-centrales, die men aan het bouwen is om de
industrieën van Schotland en van Noord-Engeland te bedienen, schijnen zij als nog onvoldoende te beschouwen.
Er is een maatregel van de Engelse regering, die heel bijzonder wordt
betreurd: de whisky, die men alleen in Schotland vervaardigt, werd
zwaar belast. De „Scotch" van 52 fr = 3,90 gld. per liter wordt met
een accijns van 128 fr = 9,60 gid. belast, zodat ze ten slotte 180 fr
13,50 gid. kost. Niet alleen wordt de arme Schot ervan beroofd, maar
wat meer is, de whisky-industrie, een der Schotse nationale rijkdommen, wordt er zwaar door getroffen. Verstandige Schotten menen, dat
een lagere prijs van de whisky vreemde toeristen naar het land zou
trekken en Groot-Brittannië aan dollars zou helpen. Deze belasting
brengt echter 490 millioen fr = 36.750.000 gld. per jaar aan de Staat
op, en telkens als een vermetele Schotse volksvertegenwoordiger deze
kwestie in het Parlement ter sprake brengt, wordt hij met algemeen
gelach ontvangen. Het Parlement van Westminster vertoont dezelfde
reacties als het publiek van een music-hall, telkens als een toespeling op
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de Schotten wordt gemaakt: iedereen glimlacht, en bij de minste grap,
hoe klassiek ook, volgt een onweerstaanbaar lachsalvo; nooit is het
onwelwillend, maar het zou niet gebeuren in een Parlement te Edinburgh, meent men. Engelsen beantwoorden de klacht over de accijnzen
op de whisky met de vraag, of de inwoners van Bristol of Oxford zich
onrechtvaardig behandeld voelen door belasting op sigaretten of auto's?
Wij willen thans een ogenblik stilstaan bij de beweringen van
sommige Schotten, dat het feit, dat de hoofdstad van het land in Engeland ligt, de oorzaak zou zijn van een drainering van het inkomen naar
Londen en naar het Zuiden. Helaas zijn de essentiële statistieken,
nodig om de balans op te maken van de goederen en diensten, die
Schotland aan Engeland levert en omgekeerd, nog niet beschikbaar.
Schotten, die in rijksdienst willen treden, moeten in Londen gaan
wonen, behalve ambtenaren van justitie, onderwijs en dergelijke die de
laatste tijd naar Edinburgh zijn overgeplaatst. Het gevolg is, dat het
grootste deel van het budget, dat besteed wordt om overheidspersoneel
te betalen, in Londen blijft; in 1933-34 was er slechts 1% in Schotland
uitbetaald. Deze belangrijke som, die Schotten én Engelsen aan belasting hebben opgebracht, vermeerdert dus hoofdzakelijk de Engelse
geldsomloop, bevoordeelt zijn handel en nijverheid en bevordert de
economische ontwikkeling van Engeland veel meer dan die van Schotland. Hier staat echter tegenover, dat weinig administratieve diensten
naar Schotland kunnen worden overgebracht, zonder een verdubbeling
van het werk, dat toch ook in Engeland gebeuren moet. Het feit dat
Londen het centrum van de regering is, begunstigt Engeland in vele
andere opzichten. Niet alleen doen personen in regeringsdienst veel
persoonlijke bestellingen en uitgaven in Londen, maar ook de regering
geeft talrijke opdrachten aan firma's van de hoofdstad: een bevoegde
firma in de buurt is een groot gemak en deze kan beter op de hoogte
komen van mogelijke regeringsopdrachten en voor zich gunstige kansen
scheppen; de nabijheid vergemakkelijkt daarenboven de controle op de
uitvoering van de opdracht en vermindert de kosten van het vervoer.
Zo heeft b.v. in de jaren 1938-39 de regering 94 % van haar drukwerk
bij Engelse firma's geplaatst, 3% bij Schotse firma's en de rest in
Wales en Ierland. De hoofdstad heeft nu eenmaal haar voordelen.
De nationalisaties ontmoeten veel meer verzet in Schotland dan in
Engeland, daar men ze enigszins als een „Londonisation" beschouwt.
Het is al moeilijk voor de „National Coal Board" de toestand van de
verschillende Engelse kolenmijnen van Londen uit te beoordelen; des te
lastiger moet het voor ambtenaren in Londen zijn, de Schotse toestanden juist te zien op een afstand van meer dan vijf honderd kilometer.
Door de nationalisatie vallen sommige Schotse industrieën in Britse, zo
niet in uitsluitend Engelse handen: de kolenmijnen, de spoorwegen, de
gas- en electriciteitsondernemingen, de luchtlijnen, en onlangs, de staalindustrie. De nationalisatie van de Schotse luchtlijnen heeft een bittere
herinnering nagelaten: de Schotten hebben zeer vroeg het belang van
talrijke luchtlijnen voor hun veraf gelegen land ingezien. Na de nationalisatie werden verscheidene lijnen opgeheven; er werd beweerd, dat
ze niet renderend waren, terwijl ze misschien alleen maar slecht beheerd
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werden. De Schotten begrijpen, dat de moeilijke verbindingen de buitenlandse zakenmensen dwingen om via Londen te reizen, wat het
gevaar insluit dat ze nooit verder komen. Bovendien werden sedert de
nationalisatie van de spoorwegen ook verschillende secundaire spoorlijnen opgeheven.
Ook op militair gebied achten de Schotten zich benadeeld. We stelden reeds vast, dat de tweede wereldoorlog Schotland in verhouding
ongeveer 10% méér slachtoffers gekost heeft dan Engeland: dit betekent, naast andere offers, een verlies van de beste arbeidskrachten.
Maar er is nog iets anders: behalve de militaire administratie zijn ook
de oefenbases van leger, luchtmacht en vloot in het Zuiden van Engeland geconcentreerd, evenals de bevoorradingsbases. Dit betekent dat
ook hier weer een deel van de Schotse belastingen uitsluitend de
Engelse handel en industrie ten goede komt. Zonder twijfel liggen in
Engeland gunstiger woonplaatsen voor de meeste Britse officieren
omdat Schotland te veraf gelegen is, maar als oefenterrein kon dit
laatste land grote voordelen bieden.
De concentratie van de B.B.C. in Londen heeft als gevolg, dat het
grootste deel van de opbrengsten van de Schotse radiovergunningen
naar Londen vloeit; slechts een vierde van dit bedrag wordt besteed
voor Schotse zenders, en terwijl het personeel van de B.B.C. in Engeland in 1945 ongeveer 11.000 personen bedroeg, waren er slechts 386 in
Schotland werkzaam.
Engeland is veel rijker dan Schotland aan musea, kunstverzamelingen, openbare bibliotheken en andere cultuurschatten. Het is onvermijdelijk, dat een Koning of een Maecenas, die zijn privé verzamelingen
aan het land schenkt, er prijs op stelt, dat ze in de hoofdstad geplaatst
worden waar hij gewoonlijk woont. Dikwijls ook vindt de overheid het
rationeler, hier alle schatten bijeen te brengen die in de provinciale
musea verspreid zijn, om ze beter voor allen toegankelijk te maken,
natuurlijk ten nadele van burgers en schoolgaande jeugd, die niet ver
kunnen reizen. In 1945-46 waren de budgetaire uitgaven ten gunste
van de openbare bibliotheken en musea in Schotland slechts 9 millioen
fr == 675.000 gld., terwijl die voor de Engelse bibliotheken en musea
109 millioen fr =1 8.175.000 gld. bedroegen.
De handelskantoren, die het zakenleven van geheel Groot-Brittannië
beheersen, vestigen zich meer en meer in de buurt van de City van
Londen. De nabijheid van de regeringsdepartementen, die steeds strenger controle op handel en industrië uitoefenen, en die op hun beurt
steeds grote bestellingen plaatsen, de nabijheid van de algemene leiding
van de grote banken en van de leiders van alle grote firma's, die
gemakkelijk te bereiken zijn om zaken te bespreken achter een glas
whisky, de gemakkelijke betrekkingen met buitenlandse zakenmensen
en diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers, het gemakkelijke
verkeer, dit alles brengt ook de meest provincialistische zakenlui er toe,
een vertegenwoordiging in Londen te vestigen en daarheen later hun
hoofdkantoor over te brengen. Ook zijn er veel Schotse firma's, die met
hun Engelse mededingers een fusie aangaan overeenkomstig de algemene tendens naar concentratie en rationalisatie van het zakenleven.
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Het resultaat is nogmaals, dat het inkomen hoe langer hoe meer in
Engeland en met name in Londen wordt besteed. Een dikwijls aangehaald voorbeeld is dat van de grote magazijnen, die filialen in Schotland openen, er geleidelijk hun clientèle en personeel uitbreiden, om
dan de winsten naar het Zuiden over te brengen.
De Engelse pers wordt in Schotland veel meer gelezen dan de enkele
Schotse bladen, zoals de Scotsman, de Glasgow Herald, de Bulletin, de
Dundee Courier and Advertiser, de Journal en de Sunday Post. De
nationalisten zien in de eigen pers een middel om het Schotse bewustzijn te ontwikkelen en de aandacht te vestigen op de eigen Schotse
belangen. Het schijnt, dat een Engelse firma, eigenares van een in
Schotland uitgegeven blad, instructies heeft gegeven om geen enkele
publicatie meer op te nemen, die het Schotse particularisme zou kunnen
stimuleren.
Daarentegen hebben Schotten een overwegende invloed in het financiën- en het verzekeringswezen van Engeland, daar hun banken sedert
twee honderd jaren een voorbeeld zijn geweest, waarop de Engelsen en
vele • anderen zich hebben geïnspireerd. Maar, zo werpen de Schotse
nationalisten tegen, deze Schotten hebben hun land moeten verlaten om
hun beroep te kunnen uitoefenen.
Ook is het te betreuren, dat zoveel Schotten hun laatste jaren in
rustoorden in Engeland gaan doorbrengen, waar ze hun pensioen en in
Schotland verdiend kapitaal uitgeven. Weliswaar hebben vele Schotten
in het buitenland fortuin gemaakt en komen hun laatste jaren in hun
geboorteland doorbrengen, maar het schijnt dat men de Schotten er
méér van zou moeten overtuigen, dat het goed is in het vaderland te
sterven ... .
De Schotten zijn ontevreden over de politiek van „austerity" die
Stafford Cripps na de oorlog in geheel Groot-Brittannië heeft doorgevoerd om het tekort aan dollars uit de weg te ruimen en om de
schulden aan het buitenland te betalen. De Engelsen, zo erkennen ze,
hebben niet voldoende grondstoffen, noch industriële en landbouwproducten om de Amerikaanse en andere buitenlandse goederen te
kunnen kopen. Daarnaast beweren ze, dat Schotland grondstoffen,
industriële- en landbouwproducten in betrekkelijk grotere hoeveelheden
bezit dan Engeland, meer uitvoert en minder invoert, en dat het onrechtvaardig is Schotland de harde gevolgen te laten dragen van het
Engelse tekort aan dollars en van Engelands dirigistische politiek. De
juiste cijfers om deze bewering te kunnen beoordelen zijn nog niet
beschikbaar, maar mocht zij juist zijn en mocht Schotland zich economisch van Engeland losmaken, dan zou de toestand van Engeland
natuurlijk verergeren. Nochtans, ondanks deze grotere rijkdom aan
grondstoffen, is de productiviteit van de gemiddelde Schot nog beneden
die van de Engelsman: het nationale inkomen is niet zozeer het resultaat van een rijke voorraad aan grondstoffen als wel van productieve
arbeid en kapitaal.
Wij hebben hier slechts de economische nadelen willen uiteen zetten,
die Schotland zou lijden door zijn volstrekte economische unie met
Engeland, zonder er de voordelen van te onderzoeken, en zonder deze
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verschillende punten grondig te kunnen beoordelen, aangezien de
essentiële statistieken slechts dan beschikbaar zullen zijn, wanneer het
verslag van de Parlementaire Commissie over de Anglo-Schotse economische verhoudingen zal verschijnen. Dan eerst zal het mogelijk zijn te
zien of het Schotse nationalisme wel reden tot bestaan heeft.
„Zolang de Schotse vraag naar self-government, (zo schrijft de
Times op 12 April 1951 ) , bedolven blijft onder een dikke mist van
folklore en legende, zolang de -argumenten niet dichter bij de hedendaagse tijd komen dan Bamockburn en Flodden, zal er in Londen
weinig sympathie voor gevonden warden. Wanneer het integendeel
mogelijk wordt te bewijzen, dat hun vraag op hedendaagse economische
en politieke feiten gegrond is, dan zullen de Schotse belangen eindelijk
zegepralen op grond van hun redelijkheid en hun practische mogelijkheid tot verwezenlijking".
Deze studie van de nationalistische grieven stelt een aspect van de
toenemende centralisatie in het licht; in beschaafde landen is de steeds
stijgende macht van de overheidsorganen onvermijdelijk wegens de
steeds gemakkelijkere verbindingen met de hoofdstad. Misschien zou
men de nadelen van de centralisatie kunnen verlichten door grotere
macht te geven aan regionale overheden? Zo zou in Schotland een deel
der voorrechten van het Parlement van Westminster aan een semionafhankelijk Parlement te Edinburgh kunnen worden `toevertrouwd,
naar het model van het Parlement van Noord-Ierland.
Een gedeeltelijke verbrokkeling van een groot land is niet noodzakelijk in strijd met de tendens tot het stichten van de Verenigde Staten
van Europa; integendeel, dit laatste zou misschien het gebrek aan
evenwicht tussen kleine en grote landen kunnen verminderen.
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eersten die hebben opgemerkt, dat de conceptie, het ideale beeld van de
mens weliswaar schoon en harmonisch, gaaf en onbuigzaam was gebleven, maar dat tevens de werkelijke mens steeds meer heen en weer
werd geslingerd, te lijden had en vol lelijks was. Het beeld beantwoordde niet meer aan de werkelijkheid. De schrijvers zagen hierin een
teken van huichelachtigheid. Ze hebben dat krachtdadig verklaard en
dat heeft ons verrast. Wij moeten nu wel inzien, dat het onze taak is de
mens weer te vormen naar zijn beeld door de wereld zó te maken, dat
hij daarin mens kan zijn. Dat is de taak der christenen. Christenen
moeten begrijpen, dat een romanschrijver, die de disharmonie beschrijft,
welke hem is opgevallen tussen het dode concept van de mens en het
levend tegendeel ervan, dat een literatuur die aan die tragedie gestalte
geeft, een diep-menselijke taak vervullen. Wat zegt ons de hedendaagse Franse roman? Dat de wereld weer opgebouwd moet worden,
maar dat eerst en vooral de leugen dient te worden aangeklaagd; dat
men vervolgens zoeken moet naar een middel om over de gapende kloof
tussen het humanisme en de mens, tussen wat zou kunnen zijn en wat
is, de schoonheid én de zin van het mens-zijn terug te vinden.
„De romanschrijver zoekt de mens" 4 ) . Daarom stelt de hedendaagse
roman aan de Christen eerder metaphysieke vragen dan morele problemen. Het meest noodzakelijke moet voorgaan. Het gaat er om te weten
of de mens, zoals hij uit de puinhopen te voorschijn komt, werkelijk
menselijk is, d.w.z. geschapen naar Gods beeld.
Jean Cayrol S) is een romanschrijver die iedereen moet lezen. Niemand heeft beter dan hij dit speuren der romanschrijvers naar de mens
geopenbaard. Armand heeft zijn hele menselijkheid verloren en is de
wereld vergeten in concentratiekampen; teruggekeerd in het ,,normale"
leven, komt alles hem abnormaal voor. Hij moet opnieuw leren leven,
alles weer leren kennen: de dingen, vriendschap, de mensen, het brood,
de liefde. En dan moet hij nog God leren kennen. Maar als hij weer
mens is geworden, komt juist God hem onrechtvaardig voor, al draagt
hij Hem in zich en al is zijn hart vervuld van menselijke liefde. Hij zal
er komen, zij 't met veel moeite. Reeds overwon hij een wereld van
eenzaamheid, van koude en honger. Maar als hij ze nader beschouwt,
ziet hij dat ze de aanwezigheid van God werkelijk al te onwaardig is.
Welnu, dat is juist het christelijk probleem. Gods aanwezigheid zal de
wereld vernieuwen als God aanwezig is in het leven van de mensen.
Omdat hij dat begrepen heeft, is Jean Cayrol de grote christelijke
romanschrijver van deze tijd, die het werk van Bernanos en Péguy
voortzet, al is deze continuïteit niet ononderbroken.
Vergeleken bij zijn onmiddellijke voorganger, die bij de uitwerking
gehoorzaamde aan nauwkeurig omschreven wetten, onttrekt de hedendaagse Franse roman zich aan vooropgezette literaire dogma's. Hij
verwerpt de corporatieve reglementering en de meeste van die grote
richtlijnen welke hem voorheen gedicteerd werden door een literatuur,
4 ) Aldus Roger Ikor, Dans le désert de l'action (Albin Michel) . H.
Les premiers jours . -- Le feu qui prend (Edit.
Ø) Jean Cayrol, On vous parle
du Seuil) . III.
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die beschouwd werd als een autonome activiteit, los staand van de
werkelijkheid; m,.a.w. hij wil zijn verhouding tot de werkelijkheid niet
langer laten bepalen door een soort van psychologie die zich liet
misvormen door de eisen van een loutere roman-aesthetica en waaraan
de schrijver onmiddellijk gehoorzaamde zodra hij de pen ter hand nam.
Men moet echter niet denken, dat de roman nieuwe dogma's ontleent
aan gewoonten en sociale en morele feitelijkheden zoals die zich voordoen, ongebonden en ongecultiveerd, in het gewone dagelijkse leven.
In feite ontleent hij zijn huidige structuur aan de nieuwe toestanden in
deze onevenwichtige en gistende wereld, een wereld waarin de zedelijke en sociale normen in verval zijn. En deze nieuwe toestanden weerspiegelen het zieleleven van de thans levende, etende, handelende,
zoekende en stervende mensen. We zouden kunnen zeggen dat de
roman zijn „Zondagspak" heeft uitgetrokken; nu draagt hij een soort
kledij, die we kennen omdat we die allemaal aan hebben. Er is geen
traditie meer in de Franse romanliteratuur, maar er is een nieuwe soort
roman ontstaan. Zeker, de beste literaire werken zijn geen vreedzame
verhalen meer, zuiver en rustig en steeds vormend en verrijkend; maar
daar heeft de wereld, waarin wij leven, ook absoluut niets van. Toch
moeten we haar veranderen, maar dat kunnen we pas als we haar
begrijpen. Willen we deze wereld een ander aanzien geven dan moeten
we er wel in leven en haar onze liefde geven door de mensen te beminnen die er in leven.
We moeten ook de mensen beminnen die op een dwaalspoor zijn en
die in de wereld niet zoeken de bevrijding uit de eenzaamheid maar een
bevrijdend genot. Zulke mensen schijnt Roger Nimier 6 ) te verdedigen.
In een schitterende en zeldzaam krachtige stijl beschrijft hij de gedragingen van een aantal soldaten van het bezettingsleger in Duitsland; 't
zijn losgeslagen lamlendelingen, die geen gevoel en onschuld meer
kennen en voor wie de liefde in deze wereld geen betekenis meer heeft.
En door die mannen heen zien we een hele generatie jongeren verschijnen, die het slachtoffer is van de politiek, een jeugd die zichzelf vergeefs tracht te vinden en die alleen maar gemeen handelt uit wanhoop.
een jeugd die de vorige generatie beschuldigt en wier welsprekendheid
haar eigen zedelijke ellende openbaart.
Moord, zedeloosheid, lamlendigheid, erotiek zijn de gewone elementen van de hedendaagse roman. 't Is daarom van belang met begrip te
lezen. Want deze elementen zijn direct ontleend aan het schouwspel,
dat de maatschappij biedt, en zij veroordelen een decadente en futloze
samenleving met meer trefzekerheid dan een kerkelijk anathema. Is het
wel atheïsme dat het merendeel van deze romanschrijvers bezielt? Ik
geloof het niet. Veeleer schijnt het te zijn de ontreddering van geesten,
radeloos door hun eenzaamheid, hunkerend naar warmte, die de droesem uitspuwen om de smaak van de wijn der liefde te kunnen proeven.
Want deze wereld kent geen liefde meer sedert zij de liefde tot God
heeft verloren. De romanschrijvers kunnen geen sociale moraal aanvaarden die niet meer in overeenstemming .i's met de zin van het leven.
6)

Roger Nimier, Le hussard bleu (Gallimard). II.
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Vandaar hun rusteloos zoeken. De „held" van Guy Verdot 7 ) zou de
indruk kunnen maken van een menselijk wrak; hij is een gezonde,
onbedorven boerenzoon, helemaal aan de grond gehecht, maar die nu
verloren loopt in de grote stad waar hij geen adem kan halen en letterlijk te gronde gaat. Al wat hij doet schijnt zinloos, maar 't is toch het
zoeken van een mens die zijn eigen wezen kwijt is geraakt, die bedelt
om vriendschap en leven, en ze niet vindt. Het is duidelijk waarom hij
er is: hij verkent de stad op zoek naar de „Evenmens", de enige die
hem zich zelf kan doen terugvinden. Maar hij zit gevangen in een
wereld, die voor zulke wanhopig zoekenden geen plaats heeft. Een
dergelijke tragedie is essentieel een christelijke tragedie, die voor de
christenen een wekroep moet zijn voor hun apostolische taak. Het is
zeker niet zonder belang, dat de hele romanwereld zo openlijk aantoont,
dat het christendom zich thans bevindt te midden van een beschaving
die weer veroverd moet worden. Kortom, Christus woont niet meer in
de mensen, Hij staat buiten het gebeuren.
Emile Zola zei: „Kunst en letteren moeten slechts een constateren,
of juister nog, een vorm van de wetenschap zijn; de tijd van de karaktertypering is voorbij, die van de feiten gaat een aanvang nemen". Het
was de grootste vergissing van het naturalisme zo hoog op te geven van
het loutere constateren van feiten en vooral wel, dat het juist dit
element tot wet verhief dat alle kunst moest ve rnietigen. Heden ten
dage luidt de literatuur de tijd der feiten weer in en ze doet het spontaan zonder voorafgaande theoretische opzet. Maar het gaat nu vooral
om innerlijke feiten. Uit de roman, die het overheersende literaire genre
is geworden, waarin alle andere genres --- essay zowel als poëzie
zijn opgenomen, blijkt voortdurend dat er geen typen meer zijn. De
reden hiervan is dat de roman een wereld belicht, die versnipperd,
verdeeld en weerbarstig is, die nauwelijks enige ontplooiing toelaat.
Kan de mens zelf er wel tot uitbloei komen, er zich vervolmaken en
thuis voelen? De schrijver ziet hier geen andere voorbeelden, geen
andere motieven ter behandeling dan die van pogingen of mislukkingen.
Het tijdperk van de karaktertypen schijnt voorbij. Alleen nauwelijks als
romans vermomde pamfletten kunnen nog figuren uit één stuk opbouwen, hoog opgericht, machtig en eenzaam. Maar hun forsheid is waarschijnlijk slechts hieraan te danken, dat zij een of andere geweldige
aanklacht belichamen. Zo b.v. bij Hervé Bazin 8 ) , die schijnt terug te
keren naar de traditionele roman, scherp en plastisch geschreven en
bezield door een centrale, typische en krachtig geïndividualiseerde
figuur. Zo was 't althans in het eerste boek van Bazin; men ziet daar
een kind opgroeien tot een jongeling die door de haat van een verachtelij ke moeder de portuur krijgt en de afmetingen van een held uit de
oudheid; men leest er de snijdende beschrijving van de opstandigheid
in een gezin, die naar alle schijn de allure zou krijgen van een sociaal
verschijnsel; men verwacht de schildering van een grote persoonlijkheid
die alle stukken opvangt van de sociale uitbarsting. Maar we hebben
7) Guy Verdot, Je ne suis pas d'ici (Robert Marin) . III.
8) Hervé Bazin, Vipère au poing — La mort du petit cheval (Crasset). I.
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later Hervé Bazin in een tweede boek horen erkennen, dat de enige
reden van die opstandigheid was de behoefte aan een felle stijl, die
berekend was op het verzekeren van een literair succes. Het is alsof
deze luidruchtige en detonerende schrijver smalend toegeeft, dat hij tot
nu toe alleen maar gedaan heeft aan „mooischrijverij
Veel dieper en van een geheel andere tragiek is de opstandigheid van
Micheline Peyrebonne 9 ) . Zij is doof en beschrijft in deze roman de
geschiedenis van haar vernedering en van haar trots, van haar lijden en
van haar verachting. Dit boek heeft iets groots, we vinden er een
afwijzende houding, waaraan we niet gewend zijn. Door de anderen
verstoten, zal Micheline tenslotte besluiten gelijkelijk te gaan handelen,
de menselijke betrekkingen die haar nog worden toegemeten zelf te
weigeren, het medelijden van anderen met minachting te beantwoorden
en deze laffe, egoïstische maatschappij slechts binnen te treden gewapend met een nog groter egoïsme. Als de schrijfster er op deze wijze in
slaagt een „type" uit te beelden, dan is dit een type volkomen tegengesteld aan de typische figuren van vroeger; in plaats van een of ander
hoog verheven menselijk ideaal uit te beelden, is dit type slechts het
symbool van een tot in 't heldhaftige doorgedreven afkeer.
Niemand zal ooit zulke helden kunnen navolgen; ze zijn te vluchtig,
te fel en te weinig menselijk; hier ligt het bewijs, dat de hedendaagse
letterkunde niet in staat is nog ware helden te scheppen. Neem de held
uit de prachtige roman van Chris Marker 10) . Hij wordt door de
schrijver niet voorgesteld in de branding van een crisis, waardoor hij
hem beter op zulk een hoogte zou kunnen plaatsen, dat heel zijn leven
er door gewijzigd wordt, en hij als voorbeeld of symbool kan dienen
van een algemeen menselijke waarde. Hier hebben we niet te doen met
een menselijke figuur, die iedereen herkent en aanvaardt. Hij is slechts
één ogenblik held, men zou kunnen zeggen bij toeval; hij is 't daarenboven slechts in zoverre, dat een zeker aantal omstandigheden en
gebeurtenissen samenlopen en hem voor de keuze plaatsen tussen
lafheid en heldhaftigheid. Maar die speciale omstandigheden en gebeurtenissen openbaren in hem een rijke menselijke inhoud, doordat ze
hem in staat stellen iets schoons en groots te doen, zoals ze ook zijn
vrienden tot een hoogte verheffen, die ze nooit hadden gedacht te
kunnen bereiken. Maar dat moment van grootheid zal nutteloos en
ongrijpbaar zijn voor degenen, die het niet doorleefd hebben: de piloot
zal met minachting van eigen leven post en vliegtuig weten te redden
en, na het volbrengen van deze daad, domweg warden gedood door een
gek, juist op 't ogenblik dat hij zijn leven uit het gevaar had gered.
De helden zijn uit de mijd; zij behoren tot een verleden, dat nog vlak
bij ons ligt, maar waarvan wij ons steeds meer verwijderen. Daarom is
het voor ons moeilijk de krachtlijnen van de roman precies te begrijpen
als wij ze vergelijken met die welke voor onze voeten doodlopen.
Pierre-Henri Simon 11 ) heeft de verdienste gehad en ook de kunst
9) Micheline Peyrebonne, Leur sale pitié (Amist-Dupont) . II.
10) Chris Marker, Le coeur net (Edit, du Seuil) . IL
11) Pierre-Henri Simon, Les raisins vents (Edit. du Seuil). IV.
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verstaan om ons te doen begrijpen en te laten weten welk een afgrond
de opeenvolgende generaties scheidt. Dit is, vanzelfsprekend, een
probleem van alle tijden, maar nooit was dt tegenstelling zo fel en
angstwekkend als in onze dagen. In het boek van Simon horen we de
vader spreken en de zoon, in twee bijna verschillende talen, en waar ze
hetzelfde schijnen te zeggen blijken ze tegenover elkaar te staan. Twee
talen d.w.z. twee handelingen, twee opvattingen, twee werelden; de
vader die nog altijd leeft in een verfijnd, maar in werkelijkheid reeds
zieltogend humanisme, en de zoon die voor de oplossing van zijn
zielsdrama geen andere uitweg ziet dan met de communisten te gaan
vechten in de Spaanse burgeroorlog. Hoe die twee mensen samen te
brengen? P.-H. Simon plaatst tussen beide mannen de enige dochter
van de humanist, de enige zuster van de communist. Het kan vreemd
schijnen, dat iemand, door de wereld te verlaten en in het klooster te
treden, de oplossing wil zoeken voor wereldse problemen. Maar geeft
zij, die God weer wil plaatsen in het centrum van de menselijke tweespalt, aan het gebed niet zijn historische functie?
Slot volgt.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

E Algemene Vergadering der V.N., die 5 Februari uiteenging,
heeft o.a. tweecommissies achtergelaten, waarvan de ene belast is
in geheel Duitsland de mogelijkheid te onderzoeken naar het houden
van vrije verkiezingen en de tweede tot taak kreeg, onder de naam van
„ontwapeningscommissie", vóór juni a.s. een rapport uit te brengen over
de vrucht van haar werkzaamheid. De eerstgenoemde commissie zal
echter in Oost-Duitsland niet toegelaten worden en van de tweede zal,
naar het zich laat aanzien, in de practijk weinig terecht komen. Italië,
ondersteund door de westelijke mogendheden, had gehoopt tot het lidmaatschap der V.N. te worden toegelaten. De Sovjet-Unie, die zich bij
het vredesverdrag met Italië te Parijs (10 Februari 194 7) verplicht had
een Italiaans verzoek tot toelating te steunen, heeft dit verzoek tot
vijfmaal toe gesaboteerd. Daarom achtte zich de Gasperi gerechtigd
het vredesverdrag met Moskou op te zeggen en niet langer gebonden
aan de clausules, die de Italiaanse legermacht en vloot beperken.
In januari ruimde het ministerie-Pleven de plaats voor dat van Edgar
Faure en zijn 40 medewerkers. Pleven had de socialisten niet mee
kunnen krijgen om door verhoging der belastingen het tekort te niet te
doen. De talentvolle 43 jarige nieuwe premier zocht de vakverenigingen
te winnen door het voorstel van een „glijdende loonschaal" en het
budgetair evenwicht te herstellen door een algemene verhoging van
15% van de belastingen. Dagen en nachten is aan dit wetsvoorstel
gepeuterd vóór 1 Maart moest de beslissing gevallen zijn — met het
resultaat, dat de regering met 283 tegen 309 stemmen de nederlaag
leed. Faure trok uit deze uitslag de logische slotsom en zo trad, na zes
weken bewindvoering, het 16de na-oorlogse ministerie af.
Grote zorg brengt aan de Franse regering de toestand in de „Linie".
Na de dood van de bekwame maarschalk de Lattre de Tassigny is de
verhouding in Indo-China slechter geworden. De opstandige Vietnamezen ontvangen van uit het communistisch China voldoende uitrusting
en materiaal om het de Fransen lastig te maken. Omdat het Franse
leger in Zuid-Oost-Azië als een voorpost is tegen het opdringend
communisme, verlangt de Franse regering van de V. Staten, behalve de
reeds verstrekte gelden en materiaal, meer rechtstreekse bijstand. Een
delegatie onder generaal juin heeft getracht het Pentagon daartoe over
te halen, maar men is er, ook met het oog op de komende verkiezingen
voor het presidentschap, afkerig van zich, naast Korea, in een nieuw
wespennest te steken. Aan eigen krachten overgelaten heeft de waarnemende generaal Salan besloten zijn garnizoen uit Haobinh, dat de
verbindingsweg met China afsluit, terug te trekken.
Is het in Algiers en in Marokko onrustig, de Tunesiers zijn tot
openlijk verzet overgegaan. Sinds 1881 staat de bey van Tunis onder
Frans protectoraat. Dit is een doorn in het oog der nationalistisch-
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men vraagt zich hier ook nog altijd af waarom
de C.V.P.-senatoren
op hun zienswijze terugkwamen, trok dhr Pholien de onafwendbare
conclusie.
Inmiddels waren evenwel enkele weken verlopen waarvan men eerst
bij het aftreden van de regering op 9 Januari, de ongelukkige gevolgen
zou ondervinden. Het Nationaal Comité van de partij, dat sedert
13 December uitdrukkelijk het heengaan van dhr Pholien wenste,
verbeurde door dat uitstel een deel van zijn gezag; een gedeelte van de
pers kreeg daardoor de gelegenheid enkele ministrabelen, die de nieuwe
regering moesten versterken, op ongewoon scherpe wijze aan te vallen
en te ontmoedigen. En ook de regeringswisseling kon daardoor niet in
de beste condities plaats hebben.
Na de h.h. Duvieusart en Pholien kwam dhr Van Houtte, de bekwame Minister van Financiën uit de regering Pholien, aan het hoofd van
een homogene C.V.P.-regering. Een verrassing was het wel enigszins,
daar, voor wie van dichtbij de Belgische politiek volgt, zich als 't ware
vanzelf de keuze opdringt tussen twee persoonlijkheden die reeds vroeger het bewind hebben gevoerd en er zich wisten te doen gelden. Dhr
Paul Van Zeeland stond voor 1940 tweemaal aan het hoofd van
regeringen, die in de periode tussen de twee oorlogen het meest en het
gunstigst op ons staatsleven hebben ingegrepen. Vóór de parlementsontbinding van 1950 had dhr Eyskens, aan het hoofd van een regering
van C.V.P. en liberalen ( nadat hij als ondervoorzitter van de Ministerraad aan de zijde van dhr Spaak gedurende meer dan 2 jaar, voortreffelijk werk had gedaan) bewijs gegeven van ervaring, inzicht in de
politieke vraagstukken en moed. Wanneer men bedenkt dat de oppositie hoofdzakelijk uit de socialistische arbeiderspartij bestaat, zou op
dit ogenblik de keuze van de heer Eyskens zich het sterks hebben
opgedrongen.
Men mag terecht de vraag stellen of niet het feit dat de C.V.P. zich
al te uitsluitend laat inspireren door een opinie, die zij zelf niet in staat
is te vormen en te leiden, aan de grondslag ligt van de wisseling in het
staatsbewind waarover zij als meerderheidspartij beschikt. Want het
blote feit van de overdracht der macht van dhr Duvieusart op dhr
Pholien en van deze laatste op dhr Van Houtte is toch wel enige
bedenking waard.
***

Men zal reeds begrepen hebben waarom de regering Van Houtte
weinig verschilt van de ploeg Pholien. Aan het Departement van
Economische Zaken kwam de man die onder de regering SpaakEyskens dit departement voortreffelijk had beheerd, dhr Duvieusart,
het homogene kabinet versterken. Het toevallige feit dat de verdienstelijke Minister van Financin Van Houtte, eerste-Minister werd,
bracht mee dat voor financiën naar een nieuwe titularis moest worden
uitgezien. Gelet op zijn ervaring en technische bekwaamheid is de keus
van dhr Albert-Eduard Janssen gelukkig te noemen. De andere wijzigingen in het kabinet zijn van zeer ondergeschikt belang en sommige
zijn moeilijk te verantwoorden.
De omstandige regeringsverklaring, waarmede dhr Van Houtte zich
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op 22 januari aan het Parlement voorstelde --- en waarin nieuwe
klanken werden gehoord omtrent de werkverschaffing, de middenstandsvraagstukken en het onderwijs — vond veel minder weerklank
dan de korte rede van de Minister van financiën waarin hij het nogal
ongelukkig woord „pause" lanceerde, dat spoedig door de oppositie zou
worden gebruikt om elk initiatief of juister, uitstel van initiatief vanwege de regering in een eenzijdig daglicht te stellen.
Reeds zonder veel enthousiasme verwelkomd, had de regering Van
Houtte het ongeluk een paar weken later een incident uit te lokken dat,
schijnbaar van weinig betekenis, toch een nieuwe malaise schiep doordat andermaal de verhoudingen tussen het staatshoofd en de regering
in opspraak werden gebracht. Door niet met voldoende beslistheid de
jonge Vorst te wijzen op de wenselijkheid tegenover het land om op de
begrafenisplechtigheden van de betreurde Koning van Engeland aanwezig te zijn, lokte de regering een scherpe reactie uit vanwege de
oppositiepartijen. Uiterst betreurenswaardig in de vorm en, wegens het
ogenblik, daarenboven schadelijk voor ons prestige in den vreemde,
was deze reactie evenwel niet geheel ongegrond. De fout van de regering werd daarenboven verergerd door de omgeving van de eerster
Minister die alle schuld zocht te werpen op de Koning en aldus voedsel
gaf aan de nieuwe campagne van de oppositie. En zagen wij niet een
blad, dat gewoonlijk de regeringspolitiek verdedigt, bloemen werpen
naar dhr Van Houtte en nauwelijks verholen dreigementen richten tot
de jonge Koning en de Koninklijke familie!
Het toevallige feit dat bij de stemming over de motie van de oppositie, waarbij 's Konings afwezigheid te Londen werd betreurd, vier en
twintig C.V.P.-leden afwezig waren, zodat die motie, tegen de zienswijze van de regering in, werd goedgekeurd, gaf aan het incident nog
een meer spectaculair karakter. Terecht trok dhr Van Houtte uit die
toevallige stemming niet het besluit dat hij moest heengaan. Het is
evenwel zeker dat, zonder het precedent dat dhr Huysmans vijf jaar
geleden had geschapen de positie van dhr Van Houtte veel moeilijker
zou zijn geweest. Zodat vandaag de oppositie en morgen de regering
moeten ervaren dat in politieke aangelegenheden elke fout eens wordt
betaald gezet.
A. Vanhaverbeke

Bries uil Berlijn
De Duitse protestantse kerk
en het probleem der Duitse eenheid
TELT men de vraag, over welke potentiële bondgenoten de Sovjet-Linie in haar
strijd tegen de herbewapening der West-Duitse Bondsrepubliek kan beschikken,
dan mag men de protestantse kerk in Duitsland niet geheel buiten beschouwing laten.
Dit niet alleen, omdat de meerderheid der Duitse bevolking protestants is, maar ook
en vooral omdat de Sovjet-Russische bezettingszone vrijwel uitsluitend door protestanten wordt bevolkt. De protestantse kerk ziet in de verdeling van Duitsland de
grootste bedreiging van haar machtspositie. Zij beschouwt de 18 millioen bewoners
der sovjet-zone als verloren, terwijl zij in het Westen een Bondsrepubliek vindt, die
volgens haar in zeer sterke mate door katholieken wordt geregeerd. Vanuit dit
gezichtspunt bezien, is het eigenlijk niet zo verwonderlijk, dat brede leidende kringen
der protestantse kerk de door Molotof in 1949 in Praag ingeleide actie tegen de
herbewapening en voor het herstel der Duitse eenheid actief ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld de gewezen minister van binnenlandse zaken der Bondsrepubliek, Dr
Heinemann, de voorzitter van de broederraad der protestantse kerk, dominee Nie,móller, de gevolmachtigde der protestantse kerk bij de Oost-Duitse regering, proost
Griiber, om alleen maar de belangrijksten te noemen.
Toen Molotof in Praag de plannen van het Kremlin onthulde, waren de betrekkingen tussen de Oost-Duitse regering en de protestantse kerk verre van hartelijk.
Het streven van de voorzitter der protestantse synode, bisschop Dr Dibelius, de
rechten van de kerk in Oost-Duitsland te handhaven en te verdedigen, had tot scherpe
conflicten met de Oost-Duitse regering gevoerd. Deze had zelfs getracht bisschop
Dibelius ten val te brengen en de protestantse kerk in de Oostelijke zone onder andere
leiding te plaatsen. Deze politiek werd tot in het jaar 1950 voortgezet. Zij werd ten
slotte om de volgende redenen opgegeven. Ten eerste beantwoordden de successen
niet aan de gestelde verwachtingen en ten tweede was een betere verhouding tot de
protestantse kerk in verband met de actie tegen de herbewapening der Bondsrepubliek
dringend noodzakelijk. In detail voltrok zich dit proces op de volgende wijze.
Op 30 Maart 1950 bracht bisschop Dibelius een bezoek aan de Oost-Duitse
minister-president, Otto Grotewohl. Na dit gesprek verklaarde hij de Oost-Duitse
minister-president er met nadruk op te hebben gewezen, dat de protestantse kerk de
anti-kerkelijke houding der Oost-Duitse regering en der communistische massaorganisaties openlijk zou aanklagen, indien Grotewohl tegen bepaalde excessen niet
optrad en geen bevredigende garanties gaf. De Oost-Duitse minister-president gaf
deze garanties echter niet. Integendeel, de poging om de protestantse geestelijkheid tot
actieve medewerking in de communistische organisaties van het nationale front te
bewegen, werd nog versterkt. Bisschop Dibelius nam de hem toegeworpen handschoen
op en liet op 23 April van alle preekstoelen in de Oostelijke zone een herderlijk
schrijven voorlezen. Daarin schreef hij onder andere, dat „de waarheid der christelijke
kerk met de materialistische wereldbeschouwing niet te verenigen" is. Dit schrijven
werd officieel goedgekeurd door de derde protestantse synode, die op 23 April 1950
in Berlijn bijeenkwam. Het centraal comité der communistische partij gaf op 14 Mei
een indirect antwoord op dit herderlijk schrijven, toen het de protestantse kerk in een
resolutie practisch sommeerde „met alle vredelievende volken onder de leiding van de
machtige Sovjet-Unie actief aan de strijd voor de vrede binnen het kader van het
nationale front mede te werken". Precies op dezelfde dag had de protestantse synode
echter reeds een communiqué uitgegeven, waarin van het nationale front en de
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Sovjet-Unie geen sprake was. Evenmin werd hierin gesproken over de zogenaamde
„wereldvredesbeweging". De synode beperkte er zich toe zich voor de vrede te
verklaren en wekte allen op voor het behoud van de vrede te werken. Het communiqué was met opzet zo opgesteld, dat de kwestie van de actieve medewerking der
protestantse geestelijkheid in het nationale front en de door de sovjets geleide
„wereldvredesbeweging" onbeantwoord bleef. De Oost-Duitse regering reageerde
daarom zuur op dit communiqué. Zij liet op 16 Mei 1950 door dominee Heinrich
Schwartze, die een leidende rol in het communistische nationale front speelt, verklaren, dat de protestantse kerk door haar communiqué klaarblijkelijk vals geld in
omloop wil brengen en te dien einde met echte en valse biljetten tegelijk betaalt. Hij
wees er afkeurend op, dat de synode zich niet ten gunste van het verbod van de
atoombom had uitgesproken. Zij had daarenboven nagelaten duidelijk uit te spreken,
dat „de christenen met hun campagne van haat tegen de Sovjet-Unie moeten ophouden, alvorens men kan geloven, dat zij het met de vrede ernstig menen". Hij deed ten
slotte een beroep op de kerk om „de strijders voor de vrede en het nationale front te
ondersteunen". In de maand Juni nam het conflict nog ernstigere vormen aan. Bisschop Dibelius beklaagde zich in een brief aan Grotewohl over de volgende punten:
1. de geheime voorschriften voor de volkspolitie om uit de kerk te treden; 2. de
streng vertrouwelijke voorschriften der communistische partij over de anti-godsdienstige propaganda in scholen en hogescholen; 3. het anti-kerkelijk gedeelte van een
resolutie-ontwerp voor de derde partijdag der communistische partij. Grotewohl liet
op 9 Juni op deze beschuldigingen antwoorden, dat het vervalsingen waren. Over het
resolutie-ontwerp der communistische partij kon hij zich niet uitlaten. Dit had een
verdere verstijving in de wederzijdse betrekkingen ten gevolge.
Het lid van het politbureau der communistische partij, Lehmann, verklaarde op
15 Juni, dat „de reactionnaire leiders der kerk, die dominee's en gelovigen terroriseren,
omdat zij voor het nationale front zijn, terecht gewezen moeten worden". Deze uiting
was een antwoord op de maatregel van de opperste kerkeraad der protestantslutherse kerk in Mecklenburg, die de reeds genoemde dominee Schwartze uit zijn
ambt had ontzet. De regering van het land Mecklenburg hief deze maatregel op en
bevestigde dominee Schwartz opnieuw in zijn ambt. Grotewohl zelf bekrachtigde de
woorden van Lehmann, toen hij op een persconferentie zeide: „Wie probeert een
geestelijke in het uitoefenen van zijn staatsburgerlijke rechten en plichten te hinderen,
handelt tegen de geest van de grondwet. Indien aan een geestelijke verweten wordt,
dat hij aan het nationale front of de wereldvredesbeweging deel neemt, dan zal de
regering hem beschermen". De bedoelingen van de Oost-Duitse regering waren
duidelijk. Terwijl zij van de ene kant een al te openlijke strijd met de protestantse kerk
wilde vermijden, hield zij toch vast aan haar besluit de geestelijken zoveel mogelijk bij
het politieke werk in te schakelen, en wel vooral bij de actie voor het verbod van het
atoomwapen, de zogenaamde wereldvredesbeweging en het nationale front. Kort na
Grotewohl's verklaring kwam in Dresden reeds een vredesconferentie van Saksische
geestelijken bijeen, die onder leiding stond van de bekende theologen Dr Hertz en
Dr Muller, beide van de theologische faculteit der universiteit van Leipzig. Zij
spraken zich uit ten gunste van het medewerken der geestelijken aan de vredesbeweging en het nationale front. Meer dergelijke conferenties werden aangekondigd,
echter nooit gehouden, omdat er klaarblijkelijk niet voldoende belangstelling voor was.
Dit is waarschijnlijk ook de reden, waarom de Oost-Duitse regering zich enkele
maanden later in de kwestie van het medewerken der geestelijken aan de vredesbeweging meer passief dan actief gedroeg.
Tot een volledige breuk tussen bisschop Dibelius en Otto Grotewohl kwam het op
21 Juli 1950. Op de communistische partijdag richtte Grotewohl scherpe aanvallen
tegen de kerkelijke leiding in Oost-Duitsland. Hij noemde ze ruziemakers en betitelde
bisschop Dibelius als een jaarmarktschreeuwer en reactionair, met wie zijn regering in
de toekomst niet meer zou onderhandelen, omdat Dibelius niet meer het recht had zich
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vertegenwoordiger der protestantse kerk te noemen. In het licht van deze verklaring
van Grotewohl is het ook begrijpelijk, dat Stalin de brief, die Dibelius in de kwestie
der krijgsgevangenen aan hem richtte (deze brief werd in feite door proost Griiber
geschreven en door Dibelius alleen maar ondertekend) , nooit beantwoordde. Grotewohl kondigde op deze partijdag aan, dat zijn regering die geestelijken zou betalen,
die in het nationale front werkzaam zijn. De daarvoor benodigde gelden zou hij uit
de fondsen nemen, waarop de kerk recht had. Precies hetzelfde standpunt bracht
Grotewohl op 15 November 1950 tot uitdrukking. Zijn regeringsverklaring over de
rechten en plichten der kerk bevatte geen elementen, die tot een ontspanning konden
leiden. Bisschop Dibelius werd vanwege zijn bezoek aan president Truman aangevallen, verder wegens zijn verklaring, dat de kerk in de kwestie des vredes geen
politieke houding kan aannemen, wegens zijn gereserveerde houding jegens Niemóller
en wegens zijn weigering zich duidelijk tegen de herbewapening van Duitsland uit te
spreken. Men verwachtte destijds algemeen, dat de Oost-Duitse regering nog een
stap verder zou gaan en in plaats van Dibelius een andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder voor Berlijn en Brandenburg zou benoemen met als zetel Potsdam.
Dibelius woont in de Amerikaanse sector van Berlijn.
Even snel echter als zich het conflict tussen de protestantse kerk en de Oost-Duitse
regering had toegespitst, even snel verdween weer de dreigende spanning. Plotseling
zag men in de Oost-Duitse pers geen aanvallen meer tegen de kerk en haar leiding.
Grotewohl sprak met geen woord meer over de pas gevoerde strijd. De actie om een
nationale, van de synode onafhankelijke kerk in het leven te roepen, werd onmiddellijk
stop gezet. Deze verandering was toe te schrijven aan een rechtstreekse interventie
van de politieke raadgever van generaal Tsjujkof, Semjonof. Tijdens een bespreking
in Karlshorst, waaraan naast Grotewohl ook Ulbricht, Ackermann en Nuschke deel
namen, vestigde Semjonof er de aandacht op, dat in verband met de strijd tegen de
herbewapening het er niet zozeer op aan kwam zoveel mogelijk geestelijken te
dwingen om toe te treden tot de vredesbeweging of het nationale front. Men moest
veeleer trachten de geestelijkheid, zonder politieke of organisatorische dwang, te
winnen voor de idee, dat herbewapening oorlog betekent en daarom als het grootste
kwaad met alle middelen moet worden bestreden. De actie tegen de herbewapening
moest haar politiek karakter ontnomen worden. De geestelijke moest actief voor deze
idee kunnen strijden, zonder dat hij verplicht werd lid te worden van een of andere
organisatie. Hij adviseerde meer te werken met nationale leuzen. Daarom begroef
Grotewohl de strijdbijl met de leiding der protestantse kerk en werd een meer verzoeningsgezinde politiek ingeleid. Grotewohl ging zelfs zo ver te vergeten, dat hij
nog op 21 Juli 1950 had verklaard met Dibelius geen onderhandelingen meer te
willen voeren. Hij ontving hem later op zijn departement en belastte hem zelfs met
een politieke opdracht. Dibelius vertrok na zijn gesprek met Grotewohl naar Bonn om
Adenauer tot meer toegevendheid in de kwestie van het al-Duitse overleg te bewegen
en hem van de oprechte bedoelingen der Oost-Duitse regering te verzekeren.
Intussen kan niet bestreden worden, dat de Oost-Duitse regering bij haar poging
invloedrijke kringen der protestantse kerk te winnen voor haar strijd tegen de
herbewapening der Bondsrepubliek, bepaalde successen heeft weten te behalen. Juist
in de opperste leiding der protestantse kerk in Duitsland hebben veel aanhangers der
neutraliteits- en demilitariseringsidee zitting. Bovendien is bisschop Dibelius een figuur,
die zich gemakkelijk laat beïnvloeden, vooral door degene, die het laatst met hem
heeft gesproken. Dibelius' politieke raadgever, proost Griiber, is een der heftigste
strijders voor de neutralisering en demilitarisering van Duitsland en tevens nauw
bevriend met dominee Niemóller.
Hoe gemakkelijk Dibelius zich laat beïnvloeden bewijst onder andere het gebeurde
omtrent de reis van dominee Niemóller naar Moskou, die zoals bekend, nogal wat
stof heeft doen opwaaien. Proost Griiber, bij wie Niemóller twee dagen vóór zijn
vertrek naar Moskou logeerde, deelde ons zelf mede, dat het besluit van Niemóller
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om patriarch Alexei te bezoeken zowel voor hem als voor bisschop Dibelius een
volledige verrassing is geweest. Dibelius had er zijn teleurstelling over uitgesproken,
dat Niemóller zijn dochter Hertha in plaats van een leidende figuur uit de protestantse
kerk meenam. Tevens had hij het Niemóller kwalijk genomen, dat deze naar Moskou
ging, terwijl Stalin zijn brief nog steeds niet had beantwoord.
Desondanks liet Dibelius zich door Gruber en Niemóller ompraten. Later dekte hij
zelfs Niemóller's optreden in een officiële verklaring, alhoewel de wereldraad van
kerken in Genève, waarbij ook de protestantse kerk van Duitsland is aangesloten,
zich officieel van Niemóller distancieerde. Nog krachtiger dan Dibelius nam proost
Griiber het voor Niemóller op. In een felicitatiebrief ter gelegenheid van Niemtiller's
zestigste verjaardag, een brief die in het ambtelijk orgaan der Sovjet-Russische
controle-commissie, de TAgliche Rundschau, op de voorpagina werd gepubliceerd,
schreef hij onder andere: „De plicht, die wij uit het verleden hebben aanvaard.
verbindt ons met jou, en dat wilden wij je op deze dag opnieuw zeggen. Wij weten
ons met jou, die deze strijd zo manhaftig voert, in oude broederschap verbonden.
Wij zullen altijd naast je staan, en als het moet, vóór je".
Politiek gezien, zijn dergelijke uitingen de sovjets bijzonder welkom, te meer omdat
de Oost-Duitse politici zich opmaken nog sterker dan voorheen tegen de herbewapening der Bondsrepubliek ten strijde te trekken. Juist met betrekking tot dit vraagstuk
is de ontwikkeling in de protestantse kerk van Duitsland van de grootste betekenis.
Karlshorst stelt op de groep rondom Niemóller grote verwachtingen. Op 13 Januari
1952 heeft deze in de Paulskirche te Frankfort alle vrouwen van Duitsland opgeroepen zich tegen de herbewapening van Duitsland en een eventuele dienstplichtwet
te verzetten. De Bondsdag is niet gerechtigd, betoogde Niemóller, een wet uit te
vaardigen, die jonge Duitse mannen verplicht om in het leger dienst te nemen.
De houding van Niemóller kan door twee beweeggronden verklaard worden. Ten
eerste zou hij de in grote meerderheid protestantse bevolking der sovjet-zone gaarne
weer opgenomen zien in een herenigd Duitsland, ten einde het huidige evenwicht
tussen katholieken en protestanten ten gunste van laatstgenoemde te doen doorslaan
en de naar zijn opvatting bestaande politieke heerschappij der katholieken in de
Bondsrepubliek te breken. Ten tweede is hij van mening, dat de herbewapening der
Bondsrepubliek tot een oorlog moet leiden of minstens de verdeling van Duitsland in
twee delen zal bestendigen. Hij beschuldigt de Amerikanen er van Duitse soldeniers
voor een derde wereldoorlog te willen aanwerven en deze oorlog op Duits grondgebied te willen uitvechten. Van de Fransen beweert hij, dat zij liever hadden, dat de
18 millioen Duitsers in de sovjet-zone dood waren. Wat Niemóller in de Bondsrepubliek, in de sovjet-zone en in kringen der protestantse kerk echter steeds meer
kwalijk wordt genomen, is dat hij tegenover de sovjets niet dezelfde critische houding
aanneemt en hij zich steeds achter de plannen der sovjets schaart. Dit heeft hem reeds
veel sympathiean gekost. En ook na zijn reis naar Moskou, die in de sovjet-zone nog
minder gewaardeerd werd dan in de Bondsrepubliek, vraagt men zich telkens weer af,
of Niemóller zich jegens de sovjets misschien niet al te sterk heeft gebonden.
L. J. M. van den Berk

Brief uit Londen
„Le Roi est mort, vive Ia Reine!"
Twee vrij sombere Februari-weken lang heeft Groot-Brittannië in het teken gestaan
van al wat het aan drukte, ontroering en verandering betekent een koning zijn
passende uitvaart te geven, en een nieuwe vorst -- een vorstin, dit keer, de dochter
van de overledene ---, de troon te laten bestijgen. De eigenlijke plechtigheden die met
één en ander gepaard gingen, laat ik onbesproken. Wat ik wil proberen is een paar
merkwaardige feiten naar voren te brengen, die er verband mee houden, of die er
door werden beklemtoond. Het zijn typisch-Britse manifestaties, ik zou haast zeggen
van traditionele aard.
Eerst de religieuse factor:
De overleden vorst was een diepgelovig man, een overtuigd Christen. Hij toonde
zich zodanig als hoofd van de Anglicaanse en van de Schots Presbyteriaanse kerk,
een functie die verbonden is met de vorstelijke waardigheid en waaraan de woorden
herinneren „Verdediger van het Geloof", die tot heden in de officiële titulatuur des
konings zijn behouden gebleven. Ze dagtekenen uit de XVIe Eeuw, toen Paus Leo X
in 1521 deze titel aan Koning Hendrik VIII verleende wegens de publicatie van zijn
anti-Lutherse verhandeling „Assertio Septem Sacramentorum". Maar ook als persoon,
in zijn dagelijkse handel en wandel, was Koning George VI een belijdend Christen:
ontegenzeggelijk de diepst-gelovige van alle vorsten die sinds eeuwen de Britse kroon
hebben gedragen. „Al wie het leven van de koning aandachtig heeft kunnen gadeslaan, wist dat de dood hem een goede en Christelijke vorst heeft ontnomen", getuigde
van hem Kardinaal Griffin, de R.K. Aartsbisschop van Westminster, in een „In
Memoriam" dat door de Britse radiostations werd uitgezonden.
We mogen aannemen dat de betere relaties van het Britse Rijk met de Heilige Stoel
in aanzienlijke mate te danken zijn aan de overleden vorst. Het is niet steeds zonder
heftig protest geschied, vooral niet van de zijde der Presbyteriaanse Kerk van Schotland. Uit de aard van zijn vorstelijk ambt moet de Britse koning ook deze kerk
beschermen. Met het gevolg dat hij als Presbyteriaanse koning van Schotland enkele
geloofspunten moet verwerpen die hij, als Protestantse koning van Engeland in zijn
geloofscredo heeft aanvaard. Volledigheidshalve zij hier gezegd dat een Commissie,
in 1949 door de „Church Assembly" ingesteld, onlangs haar verslag over het vraagstuk van „De Relaties tussen Kerk en Staat" heeft gepubliceerd. De Commissie wenst
slechts een gedeeltelijke wijziging van de parlementaire controle op de eredienst. Zij
verklaart dat „de unieke verhouding tussen Kerk en Staat in Engeland" voor de rest
van de wereld „een teken is dat wij tot op de dag van heden een onafgebroken
Christelijke traditie gedurende de loop van 's lands nationale geschiedenis hebben
hooggehouden".
Maar om terug te komen op de verbeterde relaties met het Vaticaan: ze werden
duidelijk bevestigd door de rouw- en danktelegrammen die Z. H. de Paus en de
nabestaanden van George VI naar aanleiding van 's konings overlijden, hebben
gewisseld. En zeker niet minder door het feit dat voor 't eerst sinds de Reformatie een
persoonlijk gedelegeerde van Zijne Heiligheid een Britse protestantse vorst naar zijn
laatste rustplaats heeft begeleid. Die delicate taak werd toevertrouwd aan Mgr
Giobbe, de Apostolische Nuntius in de Nederlanden. Hier zij er verder ook aan
herinnerd dat Zijne Heiligheid tevens aan de nieuwe Britse vorstin een bijzondere
boodschap heeft gericht. Ze luidt als volgt: „Bij gelegenheid van uw troonopvolging
hebben wij de eer Uwe Majesteit de verzekering te geven van onze gebeden en Haar
onze persoonlijke goede wensen aan te bieden voor een langdurige uitoefening van
de hoge verantwoordelijke taak der souvereiniteit, alsmede voor de welvaart van uwe
volken".
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Het koninklijke antwoord op de pauselijke boodschap was in zeer gevoelige
bewoordingen gesteld.

***

Deze zo vroom-Christelijke Koning George VI en dit is een andere anomalie, of
wellicht juister, een bijzondere eigenaardigheid van het Britse leven was ook een
diep-overtuigd vrijmetselaar. Kort vóór zijn troonbestijging in 1936 was hij zelfs
benoemd tot Grootmeester van de Schotse Groot Loge. Hij legde dat ambt neer toen
hij zijn broer op de troon opvolgde. Maar spoedig daarna werd hem de eretitel
„Gewezen Grootmeester van de Groot Loge van Engeland" verleend. In die hoedanigheid had hij in November j.l. Lord Scarbrough als nieuwe Grootmeester moeten
installeren. Hij was evenwel door zijn ziekte verhinderd en schreef nu aan de nieuwe
Grootmeester een brief, waarin wij o.a. lezen: „Ik bid de Bouwmeester van het Heelal
dat het ambacht onder uwe leiding verder de goede invloed zal uitoefenen die het in
het verleden heeft gehad. De wereld van vandaag heeft behoefte aan een geestelijke
en morele regeneratie. Na een jarenlang lidmaatschap van onze Orde, betwijfel ik
niet dat de Vrijmetselarij een allerbelangrijkste rol in deze vitale nood kan spelen".
Naar Continentale maatstaven beoordeeld, zou dat samengaan in één persoon van
een zo uitgesproken Christelijke en een nauwe lijks minder diepe vrijmetselaarsovertuiging, op z'n zachtst uitgedrukt, een onwaarschijnlijkheid zijn. Het feit is dat de
Vrijmetselarij in Groot-Brittannië van een volstrekt andere aard is dan op het Vasteland. Ik herinnerde zo juist aan de installatie van Lord Scarbrough als Grootmeester.
Dr Fisher, Aartsbisschop van Canterbury en Primaat van de Anglicaanse Kerk,
sprak bij die plechtigheid een smeekbede uit voor het herstel van de vorst. Deze
Dr Fisher is Gewezen Groot Kapelaan van de Groot Loge! De verklaring van dit
alles moeten we, meen ik, zoeken in de woorden van de Grootmeester. Bij zijn
installatie beklemtoonde hij immers in zijn toespraak: „Van elk onzer leden, eisen wij
het Geloof in God en de maatstaven van onze gedragingen zijn ontleend aan het
Boek van de Heilige Wet. Dat zijn de+ essentiële mijlpalen op onze levensweg.
Worden die ons ontnomen, dan zouden wij niet meer het recht hebben onszelf als
vrijmetselaar te beschouwen".
ir*

Ik sprak van betere betrekkingen tussen het Protestantse Groot-Brittannië en het
Vaticaan. Mijn verwijzing naar het morele leiderschap (in wezen niet veel meer dan
een theoretische voogdij) van de Britse vorst over twee verschillende protestantse
kerken -- de Anglicaanse en de Presbyteriaanse --, en mijn zinspeling op zijn nauw
contact met de vrijmetselarij, moeten het U wel duidelijk hebben gemaakt dat de
verzoening van Westminster (eigenlijk: Windsor en Canterbury) met Rome nog ver
weg ligt. Wederom naar aanleiding van het overlijden van George VI is het namelijk
gebleken, hoe ver de Engelse protestanten en de Rooms Katholieken van elkaar
verwijderd blijven, bijvoorbeeld in hun wederzijdse houding ten opzichte van het
vraagstuk van leven en dood, van heden en hiernamaals. De B.B.C., die evenals het
N.I.R. in België, een parastataal radiomonopolie is zij het ook met minder staatsinmenging —, had van het ogenblik van de dood tot aan de uitvaart een radiosluier
van sombere, bijna morbide depressie, een „organized gloom" over haar luisteraars
doen neerdalen, terwijl haar drie diensten, Home Service, Light Programme en Third
Programme, allen éénelfde programma gaven, zodat er aan de „gloom" niet te
ontkomen was. Een aantal kranten en persoonlijkheden — protestanten zowel als
agnosticisten en vrijdenkers hebben er scherp tegen geprotesteerd en voor dat
protest allerlei argumenten aangehaald. Niemand echter durfde het probleem in het
ware licht te plaatsen en te behandelen. Niemand, zeg ik, uitgezonderd Mgr John
Heenan, de R.K. Bisschop van Leeds. Hij legde de vinger op de wonde in een
gelegenheidspredicatie. Daarin heri nnerde hij aan de houding der katholieken niet
alleen tegenover de Britse vorst, doch vooral tegenover het vraagstuk van leven en
dood.
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Mgr John Heenan en zijn preek vond diepe weerklank in de Engelse pers zei
onder meer dat de Rooms Katholieken de koning beminden zoals elkeen hem beminde,
omdat hij een oprecht en eenvoudig mens was. „Wij bewonderden hem", ging de
Bisschop verder, „als allen die in God geloven hem bewonderen, omdat hij nooit
naliet volgens zijn geweten de Almachtige God de verschuldigde eer te betuigen. De
ganse natie heeft haar leed kenbaar gemaakt. Ik hoop dat men mij niet verkeerd zal
begrijpen als ik zeg dat dit leed mij niet bijzonder Christelijk heeft toegeschenen.
Inderdaad, het werd zo goed als nooit door enig teken van hoop gelenigd of verzacht.
Waarom beweren dat de dood van de koning een grote tragedie is? Dat is niet
waar. Evenals de dood van elk geliefd wezen heeft die dood droefheid gebracht,
voornamelijk voor de nabestaanden. Maar hun werd weinig of niets gezegd over al
de genaden die God in de afgelopen maanden over hem heeft uitgestort. De dood
heeft hem niet verrast. De gebeden van alle gelovigen in zijn koninkrijk hadden hem
gesterkt, om tijdens zijn laatste ziekte de crisis te overwinnen. Wekenlang heeft hij de
dood voor ogen gehad. Wijlen Zijne Majesteit moest, zoals alle stervelingen, voor de
rechterstoel van God verschijnen. Hem was de grote zegen; geschonken zich op de
dood voor te bereiden. Het lijden en de bezoeking van een slepende ziekte zijn hem
ten slotte bespaard gebleven. Hij heeft een vol leven geleefd. Hij heeft zijn kindskinderen gezien. Het kan moeilijk als een tragedie worden beschouwd wanneer een
groot en goed man bij God wordt geroepen voor de eeuwige beloning".
Dan volgen de woorden van kritiek aan het adres van de B.B.C. De gedachtengang
kan gemakkelijk worden afgeleid uit het voorafgaande en uit het volgende.
Tot besluit zei immers Zijn Excellentie:
„Voor katholieken betekent rouw geen ellende. Onze liefde voor de koning
Priesters en gelovigen hebben gebeden en
betuigen wij 't best door onze gebeden
zij zullen God blijven bidden dat de eeuwige rust aan onze geliefde vorst mag worden
geschonken. Wij bidden eveneens dat de Heilige Geest onze jonge vorstin moge
bijstaan. Moge zij het voorbeeld van haar ouders navolgen. Moge zij als vrouw en
als moeder voor haar onderdanen zulk een voorbeeld zijn, dat zij haar hun onvoorwaardelijke bewondering geven, zoals zij haar reeds hun loyauteit en liefde hebben
geschonken".
Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de betrekkelijke achteruitgang van het
Anglicanisme en de parallellopende vooruitgang van het Katholicisme in GrootBrittannië vrij sterk worden beïnvloed door hun respectievelijke houding tegenover
het hiernamaals. Vooral in tijden van vertwijfeling, van radeloosheid, van ogenschijnlijk' doelloosheid van het leven. Het Anglicanisme laat dat probleem nagenoeg
onaangeroerd. Dit is in de dagen van 's konings dood overduidelijk gebleken. Het
incident met de B.B.C. r want dat was het ten slotte r was er een tekenende
illustratie van.
....

***

voorzover het verband houdt met
Hiermede geloof ik het religieuse probleem
voldoende te hebben uiteengezet. Wij komen thans tot ons
's konings overlijden
tweede punt, de Schotse kwestie.
Het is moeilijk en misschien wel onmogelijk uit te maken in hoever de Schotse
kerkelijke afkeuring van de tegenwoordige welwillende houding van het Britse
vorstetthuis tegenover het Vaticaan geïnspireerd wordt door het groeiende Schotse
nationalisme. Dit laatste is er zeker, naar ik meen, niet helemaal vreemd aan. In hun
jongste manifest komen de leden van het Schotse „Convenant" trouwens sterk op
voor een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de Kerk van Schotland en die van
Engeland bij de aanstaande Kroningsplechtigheden. Ze zijn er „woest" om, dat in het
verslag van de uitvaart geen melding werd gemaakt van de aanwezigheid van de
„Moderator" (de voor de duur van één jaar gekozen Voorzitter van de Kerk van
Schotland) die ambtshalve in Schotland slechts voorrang toekent aan de Lord
Kanselier van Groot-Brittannië. Maar veel bozer zijn de heren van het „Convenant",
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omdat de nieuwe Britse vorstin als Koningin Elizabeth II werd uitgeroepen. De Unie
van Schotland en Engeland dagtekent pas van 1707. Koningin Elizabeth I regeerde
over Engeland van 1558 tot 1603. Zij was dus een Engelse vorstin. De nieuwe Britse
vorstin als Koningin Elizabeth II uitroepen zou bijgevolg, naar hun zeggen, betekenen,
dat het zuiden Schotland gewoonweg beschouwt als een administratieve zone, en niet
langer als het volwaardig en souverein koninkrijk, dat zijn lot in 1707 met het
Engelse verenigde om samen het Verenigd Koninkrijk te vormen.
Het „Convenant" heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de „Court of Session". Wat
er ook van komt, de trouw aan het Britse vorstenhuis wordt — althans voorlopig —
niet in 't geding gebracht. Maar het incident wijst er op dat het verdrag van 1707,
dat niet slechts een dynastieke doch ook een parlementaire Unie voorzag, vroeger of
later naar de vormen moet worden herzien. Trouwens, onder de druk van het „Convenant" is de proclamatie van de nieuwe koningin in enkele steden van Schotland
geschied onder de titel: Elizabeth I, ja zelfs onder die van Elizabeth tout court.
Het mag een merkwaardige gril van het noodlot worden genoemd dat die vrij
scherpe manifestatie van Schots nationalisme juist de eerste Engelse vorstin) sinds
1707 treft die door haar moeder half-Schots is. Het is waar dat de nog steeds ietwat
.geheimzinnige verdwijning van de „Kroningssteen" (ook genaamd: De Steen der
Bestemming) uitWestminster Abbey, nu ongeveer anderhalf jaar geleden, reeds een
ernstig symptoom van dat oplevend nationalisme is geweest. Deze „Kroningssteen"
sinds ruim zes honderd jaar hebben alle Engelse koningen er tijdens de kroningsplechtigheid op gezeten, doch hij is eigenlijk een Schotse reliek — werd door Schotten
verdonkeremaand. Hij is weliswaar teruggevonden. Maar men kan er gerust op
rekenen dat de kwestie om die steen op het ogenblik van Koningin Elizabeth's kroning
opnieuw fel zal oplaaien.
Wat dit Schotse nationalisme te betekenen heeft?
Eerst en vooral: het is lang niet iets nieuws. Het is ontstaan in de loop van de
vorige eeuw. Misschien is het zelfs sinds de tijd der Stuarts nooit helemaal uitgedoofd.
De nieuwste fase begon in 1928 met de stichting van de Nationale Partij van Schotland door een student van de Universiteit van Glasgow, dichter, jurist en Keltischsprekend aristocraat. Slechts één enkele keer — in 1945 slaagde een afgevaardigde
van de partij er in zich bij de verkiezingen, een plaatsje in het Parlement van
Westminster te veroveren. Deze partij is nu nagenoeg opgedoekt. De spil van het
nationalisme is thans het „Scottish Convention", gewoonlijk de „Scottish Convenant
Association" genaamd, een vrij los aan elkaar hangend lichaam, zonder partijpolitieke banden. Volgelingen van allerlei geloofsbelijdenissen zijn er bij betrokken.
De leider is Dr John MacCormick, Rector van de Universiteit van Glasgow. Het is
hun voornamelijk te doen om de vestiging van een eigen Parlement voor Schotland,
dat beslissen zal niet over de Kroon, Buitenlandse Zaken of dergelijke algemene
kwesties, maar wel over zuiver Schotse aangelegenheden. In zijn voortreffelijk werkje
The Scots, dat enkele maanden geleden door de „Pei guin Books" (in de serie:
Pelican National Surveys r Prijs 2 s. 6 d.) werd gepubliceerd, wijdt Moray McLaren
r een soort Katholiek nationaal minimalist r zijn laatste hoofdstuk aan „Het Nieuwe
Nationalisme". Het luidt het in met de volgende versregels van Hugh MacDiarmid
(de auteursnaam van C. M. Grieve, een der vaders van het jonge nationalisme):
„The rose of all the world is not for me.
„I want for my part
„Only the little white rose of Scotland
„That smells sweet and breaks the heart".
Ruim twee millioen Schotten d.i. ruim vijftig procent der volwassenen — hebben
het „Convenant" voor een Schots Parlement voor Schotse aangelegenheden in het
kader van het Verenigd Koninkrijk en in volledige trouw aan de Kroon ondertekend.
Maar, zegt de schrijver, zelfbestuur stuit bij de overige Schotten op een veel meer
uitgesproken en machtige tegenstand dan bij de Engelsen. Volgens Mr McLaren
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een spannende lectuur, vooral als men ze leest tegen de achtergrond van Leon Edel's
schitterende inleiding in de collectieve uitgave, eveneens verzorgd door Rupert HartDavis. Vier jaar geleden werd een van James' romans Washington Square door de
Amerikaanse auteur Goetz tot een toneelstuk omgewerkt onder de titel The Heiress.
Het oogstte in New York en in Londen een langdurig en zéér verdiend succes.
Sindsdien werd het verfilmd. En nu, eer deze brief verschijnt, zal de naam van Henry
James opnieuw te lezen staan op de gevel van twee Londense schouwburgen. In de
éne zal gespeeld worden The High Bid, één van James' oorspronkelijke toneelstukken
dat sinds 1909 niet meer werd opgevoerd. In de andere The Innocents, een toneelversie van Henry James' roman The Turn of the Screw. De bewerking is van
William Archibald en werd te New York reeds méér dan één jaar lang gespeeld.
T. S. Eliot, de tweede Anglo-Amerikaan waarover ik moet spreken, heeft vrij veel
stof doen opwaaien door zijn nieuw essay Poetry and Drama (Faber and Faber -een uitgeverij waarvan T. S. Eliot letterkundig adviseur is). Als toelichting op zijn
eigen werk vnl. in verband met The Cocktail Party ^-- is dit essay van kapitaal
belang. Tot op zekere mate is het immers een bekentenis van de althans gedeeltelijke
mislukking van zijn opeenvolgende pogingen om het moderne toneel met poëtische
drama's en profetische boodschappen te veroveren. Zonder de beslissende betekenis
van Eliots verschijning voor de Anglo-Amerikaanse letteren, en zelfs voor de wereldliteratuur in twijfel te willen trekken, moet ik toch bekennen dat elke vertoning van
een toneelwerk van T. S. Eliot mij in herinnering brengt de merkwaardige woorden
van Henry James: „Het is natuurlijk aan de lezer te zeggen of wat ik heb gedaan al
dan niet een nederlaag is. Doch al zou dat zijn oordeel zijn, dan klamp ik mij in het
ongunstigste geval vast aan het belang van mislukkingen van een bepaald soort".
Over de poging om Eliot's Murder in the Cathedral in de filmtaal over te zetten,
moet ik kort zijn. De film werd reeds verleden jaar tijdens het Festival van Venetië
gedraaid. Zelfs behaalde hij er twee prijzen. In Londen; is hij nochtans pas eind
Februari en in New York begin Maart, uitgekomen. In gemoede gezegd: het lijkt me
ietwat unfair in dit verband van een film te spreken. Het zou de doorsnee cinéfiel
misleiden en het was geenszins de bedoeling van de producent-regisseur George
Hoellering een film naar de gangbare opvatting te maken. De klemtoon rust er
hoofdzakelijk op de groepering van personages, op close-ups, doch bovenal op het
gesproken woord. En dit woord — dit meermalen ze merkwaardig stuk Eliot-se
literatuur: vers of proza wordt gesproken op onvergetelijke wijze. Zelfs zou ik de
lezer de raad willen geven voor zichzelf mijn experiment te herhalen. Ik heb Murder
in the Cathedral tweemaal gezien. Daarna heb ik Eliot's tekst opnieuw doorgelezen.
De uitgave (Faber and Faber 1952, 25 s.) van The Film of Murder in the
Cathedral biedt daartoe een uitstekende gelegenheid. We treffen er niet alleen de tekst
van het oorspronkelijke toneelstuk aan, doch meteen het volledige scenario van de
film plus de enkele passages die T. S. Eliot er speciaal voor heeft geschreven. Van
Hoellering's verfilming heeft de dichter gezegd dat hij met de uitslag zeer is ingenomen. Vooral omdat, zoals hij zegt, tegen zijn verwachting in de woorden bij deze
wijze van voorstelling eerder hebben gewonnen dan verloren. Wat hem dan de hoop
deed uitdrukken dat het Murder in the Cathedral-experiment: de dichter de film en de
film de dichter zal doen vinden.
Samenvattend: Murder in the Cathedral is een experiment ^-- evenals de aanverwante Ecce Homo er een is. De vraag of en in welke mate het filmische werken zijn,
is voor veel antwoorden vatbaar. Maar op de keper beschouwd: de film is als kunstgenre nog erg jong en wie zou durven beweren dat de codex van deze nieuwe
uitdrukkingsvorm reeds onherroepelijk is vastgelegd? In elk geval wijst de verfilming in 1951 in Engeland van deze twee, laten wij ze gemakshalve mysteriespelen
noemen, er op dat hier interessante godsdienstige stromingen aan 't werk zijn.
Stromingen die we ook in andere richtingen bemerken.
Als voorbeeld kunnen we wijzen op de betere onderlinge verstandhouding tussen de

LONDEN
BRIEF UIT LONDEN

73

kerk. Als gevolg
gevolgvan
vanhet
het17de-eeuwse
17de-eeuwse
Britse plastische kunstenaren
kunstenaren en
en de
de Anglicaanse kerk.
Puritanisme bestond
bestond er
er tussen
tussen beide
beide weinig
weinig of geen
geen intense
intense en
en spontane
spontane wisselwerking.
wisselwerking.
Puritanisme
veel werk
werkvan
vanEngeland's
Engeland'sbeste
bestemoderne
modernekunstschilders
kunstschilders en
en
Maar tegenwoordig wordt veel
beeldhouwers
religieuse motieven
motieven geïnspireerd
geïnspireerd en
hun beurt
beurt vinden
vinden deze
deze
beeldhouwers door
door religieuse
en op hun
werken
toegang tot
tot kerken
kerken en
en kapellen.
kapellen. Het
Het. begon
begon nu
nu vijf
vijfjaar
jaargeleden.
geleden.Graham
Graham
werken toegang
ter tijde
tijde een
eenserie
seriefel-getourmenteerde
fel-getourmenteerdeenenhypermoderne
hypermoderne„Krui.. KruiSutherland
Sutherland had
had toen ter
sigingen"
geschilderd. Het
er op
opde
dedoornenkroon.
doornenkroon. Met
Metdie
dieschilderingen
schilderingen
sigingen" geschilderd.
Het accent ligt er
gewraakte Kruiswegtaferelen
Kruiswegtaferelen van Servaes
Servaes in
inde
detwintiger
twintigerjaren
jaren
vergeleken
vergeleken waren de gewraakte
bijna braaf
conventioneel. Eén
Eén van
vandie
die„Kruisigingen"
.. Kruisigingen" werd
werdonmiddellijk
onmiddellijk aangeaangebijna
braaf en conventioneel.
kocht
door een Anglicaans
Anglicaans priester
priester uit Northampton
Northampton en in de
de kerk
kerk opgehangen.
opgehangen. De
De
kocht door
gelovigen waren
waren met
met het
het schilderij
schilderij uiterst
uiterst voldaan.
voldaan. Ook
Ook de
dekunstenaar
kunstenaar was
wasblijkbaar
blijkbaar
met
deze gang
gang van
van zaken
zaken zeer
zeertevreden.
tevreden. We
Wekunnen
kunnenons
onsimmers
immers niet
nietbeter
beter vergemet deze
de hoge
hogeproportie
proportievan
vanmoderne
modernekunstwerken
kunstwerken met
met religieuse
religieuse inslag
inslag dan
daninin
wissen van de
het prachtige
prachtige kunstalbum
kunstalbum ..„Graham
Graham Sutherland"
jaar geleden
geleden door
door de
de
het
Sutherland"dat
dat twee
twee jaar
Londense ..„The
The Ambassadors
Ambassadors Press"
Press" werd uitgegeven.
uitgegeven. Graham
Graham Sutherland
Sutherland heeft
heeft nu
nu
Londense
opdracht
te bouwen
bouwenkathedraal
kathedraal van
van
opdracht gekregen
gekregen wandtapijten
wandtapijtentete ontwerpen
ontwerpen voor
voor de te
Coventry
volgens
plannen
allerlaatstesnufje
snufjeopophet
hetgebied
gebiedvan
vanmoderne
moderne
Coventry -volgens
de de
plannen
hethet
allerlaatste
architectuur
de kathedraal
kathedraal die tijdens
tijdens de oorlog
oorlog werd
werd ververarchitectuur-,
—, ter
ter vervanging
vervanging van de
Verder wijzen
wijzen we
we op
opDuncan
DuncanGrant
Grantdoor
doorwien;`s
wiens toedoen
toedoen het
hetreusachtige
reusachtige
woest.
woest. Verder
beeldhouwwerk
Epstein, Lazarus
Lazarus voorstellende,
voorstellende, onlangs
geplaatst werd
werd in
in de
de
beeldhouwwerk van
van Epstein,
onlangs geplaatst
kapel
New College
College teteOxford.
Oxford. Zelfs
ZelfsHenry
HenryMoore
Moorekreeg
kreegdedeopdracht
opdrachtvan
van
kapel van
van het New
een
het vermaarde
vermaarde King's
King's College
College te
te Cambridge.
Cambridge. Tenslotte
Tenslotte zij
zij nog
nog ververeen beeld voor het
meld dat
religieuse thema's
thema's als
..De Geboorte",
Geboorte", „De
.. De Verrijzenis",
Verrijzenis", etc. bijna
bijna de
de uituitmeld
dat religieuse
als „De
het schilderwerk
schilderwerk van
van Stanley
StanleySpencer.
Spencer.
sluitende
sluitende motieven
motieven zijn
zijn geworden
geworden van het
alles wijst
wijst op
op een
een evolutie
evolutiedie
diemen
menmet
metbelangstelling
belangstelling dient
dient tetevolgen.
volgen.
Dit alles
aandacht van de
de Engelse
Engelse letterkundige
letterkundige wereld is vol
vol spanning
spanning gevestigd
gevestigdop
opeen
een
De aandacht
wetsvoorstel dat, naar
naar men
men hoopt,
hoopt, in
in afzienbare
afzienbare tijd
tijd kracht
kracht van wet
wetzal
zalkrijgen.
krijgen. Het
Het
wetsvoorstel
geldt
herziening van
de verouderde
verouderde wet op
op „Smaad
.. Smaad en
en Laster".
Laster". Deze wet
wet ververgeldt de herziening
van de
plichtte de schrijvers,
schrijvers, alle schrijvers, perslui even goed
goedals
alsletterkundigen
letterkundigenen
enbiografen,
biografen.
geschriften steeds
steeds de grootste
grootste voorzichtigheid
voorzichtigheid te betrachten.
betrachten. Het is
is waar
waardat
dat
in hun geschriften
men zich
strikt hield
letter van
de Wet. Toch
Toch zal
zalde
denieuwe
nieuwe
men
zich niet
niet meer
meer zo
zo strikt
hield aan
aan de
de letter
van de
wetsvorm ontegenzeggelijk
ontegenzeggelijk de
depublicatie
publicatievan
vanbelangrijk
belangrijkmateriaal
materiaalvergemakkelijken,
vergemakkelijken,
historisch materiaal,
materiaal, dat
ligt weggeborgen.
weggeborgen.
vooral
vooral van historisch
dat thans
thans nog
nog veilig ligt

•* *• *•
Tot slot
slot een
een opgaaf
opgaaf van
vanenkele
enkelenieuwe
nieuweEngelse
Engelseboeken
boeken die
dievoor
voordedeNederlanden
Nederlanden
van speciaal
speciaal belang
belang zijn:
zijn:
"Penguin Books"
Books" hebben
hebben hun
hun nieuwe
nieuwe wijsgerige
wijsgerige serie
serie geopend
geopendmet
meteen
een Spinoza
De „Penguin
Spinoza
van Stuart
Stuart Hampshire
Hampshire (2
s. 66d.)
d.).
Nelson's„Medieval
.. MedievalClassics"
Classics" verscheen
verscheen in
in
van
(2 s.
. InInNelson's
van
vis-à-vis
oorspronkelijke Latijnse
moderne Engelse
Engelse vertaling
vertalingvan
vis-à--vis druk
druk de
de oorspronkelijke
Latijnse tekst
tekst en een moderne
de ietwat verwaarloosde
verwaarloosde Annales Gandenses,
Gandenses, een Gentse kroniek
kroniek van de
de jaren
jaren 1296
1296
tot
1310. De
Deinleiding
inleiding en
envoetnota's
voetnota'svan
vanProfessor
ProfessorHilda
HildaJohnstone
Johnstonezijn
zijnalleszins
alleszins
tot 1310.
merkwaardig (15
s.). Vooral
Vooral Holland
Hollandzal
zalmet
metvrucht
vruchten
engenoegen
genoegenkennis
kennisnemen
nemenvan
van
merkwaardig
(15 s.).
de kunstmonografie
kunstmonografie die
Beckett heeft
heeft gewijd
gewijd aan
aan ..„Lely",
Lely", alias
der
die R.
R. B. Beckett
alias Pieter van der
portretschilder die
Engelse Hof heeft
heeft opgevolgd.
opgevolgd. Het
Het
Faes,
Faes, de portretschilder
die van
van Dijck
Dijck aan
aan het
het Engelse
prachtalbum
reproducties en ongeveer 600
600 werken
werken van
vande
demeester
meester
prachtalbum isis verlucht
verlucht met
met 129 reproducties
besproken. Uitg.
Routledge and Kegan
Kegan Paul
Paul (50
(50s.)s.).
Eenprachtige
prachtige
worden er
worden
er in besproken.
Uitg. Routledge
. Een
van Gogh
Gogh door
de „Phaidon
.. Phaidon Press",
Press" , met
met vijftig
vijftiggekleurde
gekleurde reproducties
reproducties en
en een
een
van
door de
uitgebreid
voorwoord van
van W. H. Uhde. En
En bij
bij dezelfde
dezelfde uitgever
uitgever een
eeDi Michel Angelo
Angelo
uitgebreid voorwoord
Drawings met
200 reproducties
reproducties en
en een
een uitmuntend
uitmuntend commentaar
commentaar van
Dr Ludwig
Ludwig
Drawings
met 200
van Dr
Windus hebben
hebben in
in één
éénboekdeel
boekdeel French, Flemish and
and
Goldscheider
Goldscheider (42
(42 s.).
s.) . Chatto
Chatto &
6 Windus
British Art
Art de drie
drie belangrijkste
belangrijkste critische
van Roger
Roger Fry
Frysamengebracht.
samengebracht. Het
Het
critische essays van
boek is opgeluisterd met 72 reproducties. In de jaren tussen twintig en dertig was boekispglutrdm72eocis.Indjartuewigndras

LONDEN
BRIEF UIT LONDEN

74

kunstcriticus bij
gebied van
vande
demoderne
modernekunstkunst~
Roger Fry de Engelse kunstcriticus
bij uitstek.
uitstek. Op
Op het gebied
vormen is zijn optreden
optreden baanbrekend
de Franse
Franse kunst
kunst a-priori
a~priori
vormen
baanbrekendgeweest.
geweest. Roger
Roger Fry is de
gunstig gezind. Toch kunnen zijn bladzijden over de Vlaamse kunst niemand onver~gunstiezd.TochknijbladzeovrVmskuntieadovr
schillig
nu niet,
niet, twintig
twintig jaar
jaar nadat
nadat ze
zewerden
werden geschreven
geschreven (15
(15 s.). En
En
schillig laten.
laten. Ook nu
eindelijk,
de zeventigste
zeventigste verjaardag
verjaardag van
van de
dekunstenaar,
kunstenaar, een
een
eindelijk, bij
bij gelegenheid
gelegenheid van
van de
Bornage to
to Picasso,
PiCBSSO, Drawings
DI'Bwingsand
BndWatercolours
WBtel'coloul'ssince
since1893.
1893. Vergis ik me
me niet
niet dan
dan is
is
Homage
deze uitgave van
van Lund
Lund Humphries,
Humphries, in
haar soort.
soort. Ik geloof
geloof
in fraaie
fraaie uitvoering,
uitvoering, enig
enig in haar
niet dat één andere
andere monografie uitsluitend
uitsluitend over
belangrijk aspect
Picasso's
over dat zo belangrijk
aspect van Picasso's
kunst
gedicht van
Paul Eluard
Eluard getiteld
getiteld „Picasso
..Picasso Bon
Bon Maitre
Maître de
de lala
kunst handelt.
handelt. Een
Een gedicht
van Paul
Liberté",
inleiding van Roland
Roland Penrose
Penrose en
en gaat
gaat het
hetplaatwerk
plaatwerk vooraf
vooraf
Liberté",volgt
volgt na
na de inleiding
(35
s.). Tussen
Tussenhaakjes
haakjes gezegd,
gezegd,enkele
enkeleweken
wekengeleden
geledenzond
zonddedeEngelse
Engelseportrettist
portrettist
(35 s.).
Augustus John,
John, wiens
een nogal
nogal uitgesproken
uitgesproken verwantschap
verwantschap vertoont
vertoont met
met dat
dat
Augustus
wiens werk een
van Opsomer
Opsomer (of
(of omgekeerd),
omgekeerd), een
een oproep
oproep aan
aan de
depers
persom
omPicasso
Picassohet
heterelidmaaterelidmaat~
schap
de Britse
Britse Koninklijke
Koninklijke Academie
Academie voor!
Schone Kunsten
Kunsten te
te verlenen.
verlenen. De
De
schap van de
voos Schone
grote
Picasso~tentoonstelling te
Londen kort
oorlog, verwekte
verwekte sensatie,
sensatie, schan
schan~
grote Picasso-tentoonstelling
te Londen
kort na
na de oorlog,
daal,
bijna handgemeen.
handgemeen. Het hedendaags
hedendaags pleidooi van
van Augustus
Augustus John
John
daal, controverse en bijna
herinnert
hoe ontzettend
ontzettend snel
snel de
detijd
tijdjaagt
jaagten
endedemenselijke
menselijkegedachtengang
gedachtengang
herinnert er
er ons aan hoe
evolueert •..•
Hugo van
van de
de Perre
Perre
Hugo
... .

Forum
Schuld en Boete
Het zij mij vergund te beginnen met
mijn dank te betuigen aan de hoofdredacteur van „Streven", dat hij mij, als
tweede voorzitter van de in het December-nummer van zijn blad aangevallen
VOMS, in de gelegenheid stelt op de
aanval van X op het artikel van onze
statuten, waarin verklaard wordt, dat de
VOMS het vergeldingsbeginsel voor het
strafrecht verwerpt, te antwoorden.
X is aanhanger van „de traditionele
stelling, dat de straf een vergelding behoort te zijn". Hij laat echter na het vergeldingsbegrip te definiëren en wanneer
hij zijn strafbegrip omschrijft, blijkt dat
dit „bezit verschillende doelstellingen",
maar het typische vergeldingselement
ontbreekt daarin geheel.
De begrippen vergelding en straf worden tegenwoordig zeer vaak verward.
Vergelding onderscheidt zich van straf
door een zekere aequivalentie of evenredigheid, waarnaar bv. Polak, die het
zelfs een „maathoudende functie" heeft
genoemd, zijn hele leven r-- o.i. tevergeefs
r heeft gezocht. Themis heeft niet alleen
een zwaard, maar ook een weegschaal.
(Aldus ook Max Griinhut, Penal Reform,
Oxford 1948, bl. 4). De vergelding wordt
dan meestal gezien als een beperking in
vergelijking met de onbegrensde wraak.
De straf wordt gekenmerkt als een door
het groepsgezag opgelegd leed, dat dus
in objectieve zin nog geen kwaad voor
de dader behoeft te zijn.
Het heeft geen zin een wezen van de
straf te onderscheiden buiten haar doeleinden erg werkingen. In haar functies
komt dit wezen tot verschijning. Men kan
van mening verschillen over de meerdere
belangrijkheid van bepaalde doelstellingen en werkingen van de straf. Wij verwerpen niet alleen de vergelding, maar
eveneens de bewust gewilde leedtoevoe-

ging aan een delinquent, al zijn wij van
mening, dat deze door het belang van
een maatschappelijke groep of van haar
leden, dus als beveiligingsmaatregel, in
bepaalde gevallen als onmisbaar moet
worden beschouwd. Wij zijn overtuigd ^-en achten dit door de open-gevangenisproeven en andere moderne experimenten
op dit terrein herhaaldelijk bewezen
dat de vrijheidsberoving in het huidige
tijdsgewricht ontelbare malen volkomen
overbodig en tot geestelijke en zedelijke
schade voor de misdadiger en zijn huisgezin geschiedt. Het is o.i. onredelijk en
onzedelijk de bijwerking van de straf op
familiaal gebied in ruimste zin als secundair te verwaarlozen, terwijl zij voor de
delinquent, zijn gezin en zijn mogelijkheid
tot regeneratie en aanpassing aan de
maatschappij, van primair belang kan wezen. (Men leze wat bv. in Amerika over
het sexuele leven van gevangenen is
gepubliceerd) .
De vergelding verwerpen wij, omdat zij
uitgaat van een abstracte aequivalentie,
die wanneer zij tot een vergelding van
schuld verinnerlijkt is, theoretisch even
volslagen onmogelijk is als praktisch. De
ruimte ontbreekt ons hier om de mislukte
pogingen tot fundering van het vergeldingsbeginsel te behandelen. Een groot
nadeel van de vergeldingsgedachte is o.i.
bovendien, dat zij een opbouwende behandeling van de delinquent in de weg
staat, daar zij zich geheel aan de schuld
en die is nu eenmaal iets uit het verleden, dat vanzelfsprekend niet mag vergeten worden, maar dat geen belemmering voor de toekomst mag zijn gebonden heeft.
Dat de volksovertuiging, of wat men
zo noemt, vaak om vergelding vraagt,
bewijst niets. Waarschijnlijk vraagt zij
nog veel vaker om mateloze wraak, die
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daardoor evenmin wordt gerechtvaardigd. (Vgl. Mr Th. R. Wijers, Annalen
Ver. t. Bev. v. d. Beoef. der Wetenschap
o. d. Kath. in Ned. 1936, bl. 45) .
Als „straf" kan o.i. naast de civielrechtelijke sancties, zoals herstel en verplichting tot schadevergoeding — alleen
nog erkend worden de beveiligingsmaatregel. Deze mag de dader echter nimmer
behandelen als middel voor een buiten
hem gesteld doel (Kant), maar moet tevens therapeutische strekking bezitten.
D.w.z. gebaseerd zijn op een zoveel mogelijk wetenschappelijk verantwoord inzicht in de psyche van de dader en zijn
situatie; en streven naar een menselijke
of geestelijke benadering van zijn persoonlijkheid om die tot een herstel of
aanpassing aan zijn, of desgewenst een
ander, milieu te bewegen. Zou de prognose ongunstig luiden, dan moet volgens
de opvatting van de VOMS de misdadiger, indien aan zijn vrijheid bezwaren of
gevaren verbonden zijn, onder behandeling of controle blijven. Hij mag echter

niet worden „gestraft", d.i. hem bewust
en opzettelijk leed worden toegevoegd, al
is het vanzelfsprekend, dat deze gehele
of gedeeltelijke vrijheidsberoving voor
hem leed met zich brengt, zoals de krankzinnigenverpleging dit voor de betrokkenen doet. Om excessen te voorkomen
dienen organen te worden geschapen en
uitgebouwd. Ons leidt dus geenszins een
gevoelsverweking, maar een zeer nuchtere en bovendien finalistische beschouwing van de werkelijkheid.
De Heer Versele heeft gesteld, dat in
de loop der historie de straf geworden is
en steeds meer groeit van onbewuste
groepsreactie tot een bewuste maatregel
van sociale verdediging, terwijl daarmede
gepaard gaat „een aanhoudend streven
naar het matigen van onze Triebreaktionen, naar het primaatschap van de
geest over het dier, van het denken over
het voelen". Hij heeft de verbolgenheid
van X opgewekt door te citeren, dat de
vergeldingseis in een primitieve ethica

thuis hoort. Hij was daarbij echter in
goed gezelschap, zoals uit een hieronder
volgend citaat blijken zal.
In 1943 is een discussie gehouden voor
de Ver. tot het Bevorderen v. d. Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland over „De rechtvaardiging van de straf", uitgaande van praeadviezen van de hoogleraren Duynstee
en Pompe. In de discussie is gebleken,
dat in deze kring ook belangrijke figuren,
als Prof. F. Sassen, Dr L. G. Kortenhorst
en Dr G. H. A. Feber tegen het vergeldingsbeginsel zich verklaren. Wij citeren
hier Prof. Sassen, omdat deze op de bewuste bijeenkomst door de VOMS als
spreker was uitgenodigd, doch tot onze
grote spijt daartoe verhinderd was. Blijkens het verslag zeide hij: „Als Katholiek
zijn wij derhalve niet tot een bepaalde
opvatting omtrent de straf en haar rechtvaardiging gehouden. Het is goed, daarop nog eens de nadruk te leggen"
„het lijdt m.i. geen twijfel, dat in een
realistische en finalistische beschouwing
in de geest van St. Thomas de machtsuitoefening van de overheid tot handhaving van de rechtsorde slechts door haar
doelmatigheid, of beter nog: door haar
noodzakelijkheid tot dat doel kan worden
gerechtvaardigd .... De staatsoverheid
behoeft dus niet te denken aan vergelding van een schuld, die haar niet aangaat en waarvan zij de mate niet kan
bepalen. Zij kan de bepaling van schuld
met gerustheid overlaten aan het oordeel
Gods, en de vergelding van die schuld
aan de Opperste Wetgever, en voldoet
ten volle aan de eisen van de haar gestelde taak, wanneer zij met eerbiediging
van de persoonlijke rechten die maatregelen neemt, welke door de noodzakelijke
handhaving der rechtsorde worden geëist.
Het begrip van de vergelding in strikte
zin door de overheid behoort bij een
staatsbegrip uit het verleden, dat voor
ons uit geen enkelen hoofde meer aanvaardbaar is. Dat elke oplegging van
leed om en bij een gewilde overtreding
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feitelijk een vergelding is (naar onze opvatting wordt hier bedoeld: „straf". J. B.
M.) , maakt die daarom nog niet principiëel en bedoeld als een vergeldende
sanctie. De maat van het op te leggen
leed (ik schreef het reeds in 1926) dient
dan ook uitsluitend te worden bepaald
door zijn noodzakelijkheid (niet: doelmatigheid) voor de handhaving van de
rechtsorde". Dr Kortenhorst citeerde
in deze discussie een uitspraak van
d'Harricourt:
Je vous dis, que Dieu seul a le droit
de punir,
Nous ne punissons pas: nous sauvons l'avenir.
Helaas is in de discussie het probleem
van de vrije wil „binnengesmokkeld".
Men kan met Polak en vele anderen van
mening zijn, dat deze strijdkwestie het
strafrecht niet deert of zelfs niet raakt
en dat onder de tegenstanders van de
vergelding zowel voor- als tegenstanders
van de „vrije wil" voorkomen en omgekeerd; dieper gezien lijkt mij de beschouwing van Clara Meijer Wichmann in
haar dissertatie („Beschouwingen", enz.,
Utrecht 1912, bl. 123-126) , dat het hierbij
in hoofdzaak gaat om een qualificatie,
dat wij hier dus te doen hebben met een
kwestie van interpretatie. Belangrijker is,
dat allereerst onze richting nooit de
menselijke verantwoordelijkheid heeft afgewezen. Reeds lang geleden heeft één
onzer (Eduard Zirker, Der Gefangene)
geschreven, dat de mens zijn verantwoordelijkheid ontnemen, betekenen zou hem
de kroon van het hoofd te nemen. Maar
wij wijzen af de veronderstelling, dat
allen gelijkelijk voor hun daden kunnen
worden verantwoordelijk gesteld. „Die
gelijke abstracte verantwoordelijkheid -heeft Cl. Meijer Wichmann geschreven
(Misdaad, Straf en Maatschappij, Utrecht
1931, Erven Bijleveld, bl. 45) — bestaat
niet, zij is in strijd met psychologie en
sociologie beide: ieder mens verschilt
ten dezen van een ander, én ieder mens
verschilt van zichzelf in verschillende
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phasen van zijn leven, verschillende graden van vermoeidheid en opwinding. De
scheiding tussen „toerekeningsvatbaren"

en „ontoerekeningsvatbaren” is niet vol
te houden, er is slechts een gradueel verschil; nagenoeg niemand is volslagen
onverantwoordelijk, nagenoeg niemand
volslagen verantwoordelijk te noemen".
Onze stroming tracht ook niet de verantwoordelijkheid voor misdaden op de
maatschappij af te wentelen, omdat wij
wetend dat in principe alle moeilijkheden
door mensen kunnen worden overwonnen, mits hun formaat groot en hoog
genoeg is. Maar ieder kent het verschijnsel, dat menselijke tekortkomingen, die
door criminogene, dus sociale, factoren
zijn bevorderd, door medemensen op de
zondebok worden geladen, die daarmede
belast de woestijn van de gevangenis
wordt ingestuurd. Maar X erkent „verzachtende omstandigheden" en dus ook
ongetwijfeld schuldgraden. Hij is echter
in tegenstelling tot Mr Versele van oordeel, dat de mens in de meeste gevallen
de daden van zijn evenmens wel kan
beoordelen. De tegenpartij is van oordeel, „dat de mens in zijn beperktheid
het vermogen tot oordelen mist". „Mij
is de wraak, zegt de Heer". Mr Dr Feber
besluit zijn bijdrage in de discussie met
het bekende woord van Sint Thomas met
betrekking tot de aardse straffen: retributio enim reservatur divino judicio, dat
de vergelding aan God is voorbehouden.
J. B. Meijer
NASCHRIFT
We constateren met groot genoegen,
dat onze correspondent, dhr J. B. Meijer,
met de VOMS de verantwoordelijkheid
van de mens in zijn handelingen aanvaardt. Wij zijn overtuigd, dat, indien
hij verder over dit feit doordacht: de
mens handelt verantwoordelijk, hij zijn
stelling, dat de straf niet essentieel een
vergelding is, zou laten varen. Hij zou
dan o.m. inzien, zo menen we, dat het
leed, dat een delinquent, d.i. een verant-
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woordelijke dader wordt aangedaan, van
een andere aard moet zijn dan het leed
dat voor een onverantwoordelijke geesteskranke volgen kan uit zijn opsluiting
in een gesticht. Tussen de behandeling in
een gevangenis of elke andere behandeling, die de gevangenis zou kunnen
vervangen ---, en de behandeling in een
krankzinnigengesticht zal er altijd een
wezenlijk verschil bestaan: juist hetzelfde
als dat tussen een verantwoordelijke daad
en een onverantwoordelijke toestand.
Onze stelling blijft, dat de verantwoordelijk gestelde misdaad een straf verdient.
Ze verdient zelfs volgens Sint Thomas
die ook mijn opponent aanhaalde r
niet een enkele maar drie sancties. Elke
misdaad stoort immers een driedubbele
orde, en door de weeromstuit van de zich
herstellende orde ontstaat de vergeldende
straf, die steeds voor de misdadiger een
leed betekent, dat tot inkeer moet brengen. Eerst wordt de orde in de mens zelf
gestoord, en hieruit volgt de wroeging,
die een zedelijk soms zeer zwaar en ondragelijk leed is. Vervolgens in geval van
een sociaal misdrijf volgt de sanctie van
de gemeenschap: dat is de straf, waarover de discussie gaat. En ten derde
wordt de orde gestoord, die moet bestaan
tussen de mens en God als opperste Wetgever, en God zorgt voor de sanctie, die
aan dit diepste aspect van het misdrijf
beantwoordt. Het is van deze laatste
straf dat de H. Schrift spreekt, wanneer
zij zegt: „Mij is de wraak, zegt de
Heer" 1) .
Voor Sint Thomas heeft de straf dus
essentieel een vergeldend karakter: tussen
straf en vergelding is geen verschil: de
vergelding is als de ziel, de kern van de
straf. De vergelding is natuurlijk niet een
aequivalentie. De aequivalentie is een
eigenschap van de vergeldende straf. Dit
wil eenvoudig zeggen, dat zwaardere
misdrijven, alle omstandigheden dezelfde
zijnde, zwaarder moeten worden gestraft.

Dat zal wel iedereen aanvaarden. Deze
aequivalentie is, en hier komen we de
mening van dhr Meijer enigszins tegemoet, nooit volmaakt, evenmin als er een
volmaakte, wiskundige aequivalentie kan
bestaan tussen de „zedelijke schade" en
de materiële vergoeding, die hiervoor in
de moderne rechtspraak wordt toegestaan. Er kan hier maar sprake zijn van
een zedelijke schatting, een aequivalentie,
die ten andere zal veranderen overeenkomstig de beschavingstoestand. De
aequivalentie is nodig, opdat de straf
rechtvaardig zij.
Men werpt op, dat sommige katholieken aan de zijde staan van de VOMS.
Hier zouden we twee bemerkingen willen
plaatsen. Ten eerste hebben we nooit beweerd, dat onze stelling over de vergeldende straf door alle katholieken moet
worden aanvaard. We hebben op geen
enkel ogenblik beroep gedaan op andere
argumenten, dan zuiver redelijke. We
menen dat alleen de vergeldende straf
een juist philosophisch inzicht geeft in
het phenomeen van de sanctie. Er zijn
wel katholieken, die er een andere philosophie op na houden: we willen ze absoluut niet lastig vallen als katholieken,
maar we menen dat ze verkeerd denken.
Ten tweede valt het ons moeilijk een
bewijskrachtige waarde te hechten aan
de verzen, hoe mooi ook, van een dichter
en aan redeneringen, die geschieden „in
de geest van Sint Thomas", wanneer
deze onbepaalde geest zo duidelijk indruist tegen de uitdrukkelijke letter, zoals
blijkt in onderhavig geval.
We zouden een eindpunt aan deze discussie willen plaatsen met de woorden
van de Voorzitter van het Assisenhof
van Bergen, die een der langdurigste criminele processen, die ooit in België plaats
vonden, leidde en de voornaamste beschuldigde tot levenslange dwangarbeid
veroordeeld aldus toesprak: „Rinchard,
de jury en het Hof hebben rekening ge-

1) De theorie over de straf van Sint Thomas vindt men in de 87e quaestie (8 artikelen) van de
Prima Secundae van de Summa Theologica.
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houden met hetgeen ge goeds en kwaads
hebt gedaan. Het Gerecht had als plicht
het sociaal evenwicht, dat werd verstoord, te herstellen. Dit is geschied.
Maar het Gerecht beoogt eveneens de
verbetering van de veroordeelde. Heb de
intieme overtuiging, dat gij het voorwerp
zijt geweest noch van een wraak noch
van een weerwraak van wie dan ook. Ge
hebt U zelf ervan rekenschap kunnen
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geven, hoe gewetensvol allen de waarheid hebben trachten te bereiken". En de
veroordeelde heeft hiertegen geen enkel
woord ingebracht; zijn advokaten dankten de Voorzitter. We kunnen moeilijk
aanvaarden, dat al deze mensen deze
droevige zaak hebben bekeken van uit
het standpunt ener primitieve ethica.
***

Constant Permeke (1886-1952)
Toen Permeke in 1947 zijn grote
retrospectieve hield in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel, leek het of hij
daarmee over de grens van het heden
heen stapte, en besliste dat voor hem de
tijd was gekomen, om in het rijk van het
verleden, van de geschiedenis, binnen te
treden. Want hij was geen Titiaan, die
in de allerlaatste jaren van zijn leven nog
een hele evolutie doormaakte: in Permeke's productie brachten de laatste jaren
geen noemenswaardige verandering meer.
Wél ging hij steeds intenser boetseren,
maan hij boetseerde immers reeds sinds
1935. En zijn beeldhouwwerk draagt al
de karaktertrekken van zijn schilderkunst.
De hartstocht, waarmee hij zijn uitdrukking zocht in de solide, massieve vormen
van de driedimensionale plastiek, duidt
wellicht op de late intuïtie van een titanisch beeldingsvermogen, dat het betreurt
de machtige oervormen van zijn scheppingen niet te hebben gefixeerd in de
weerbarstige materie die zich onverbiddelijk de ruimte in-dringt, doch op de
flexibiliteit van een doek in de lijdzame
weekheid van verfstof. Daarbij verzaakte
hij echter aan een element, dat altijd één
van de grootste krachten en origineelste
uitdrukkingsmiddelen van de Vlaamse
kunst ook van de zijne is geweest:
aan de kleur. Sinds eeuwen immers durft
de kleur in de kunstplastiek zich niet
verder wagen dan tot het bescheiden
domein der ceramiek.
Misschien was Permeke nooit zijn toevlucht gaan zoeken in de boetseerkunst,

als hij gelegenheid gekregen had zijn geweldige scheppingen uit te beelden in
duurzamer vormen dan op het doek op
zijn schildersezel. Hoe zelden echter durfde men aan zijn brutaal mes of penseel
de vastheid van een muurvlak of de
monumentaliteit van een hall toevertrouwen? Op een reeks grote monumentale
bestellingen heeft zijn kunst vruchteloos
gewacht. Want de epische breedheid van
zijn visie vroeg door haar aard zelf om
de steun der architectuur. Doch men vond
het te gewaagd de revolutionnair toegang
te verlenen tot de relatieve onvergankelijkheid van openbare gebouwen, van
feestzalen, schouwburgen of scholen.
En toch schijnt Permeke ons thans een
zeer gematigd revolutionnair toe, wij zouden bijna durven zeggen een revolutionnair van de gezonde reactie. Van nature
was de groep van Latem, waar het
Vlaams expressionisme uit groeide, niet
geroepen tot beeldenstormen, — ook niet
de tweede groep onder leiding van Permeke, die later naar Oostende verhuisde.
Hoe zij zichzelf ook mochten voelen,
hun pogen lijkt ons nu eerder te bezadigd
en wijs, dan te voortvarend. Zeker, met
méér en onafhankelijker durf, als een
geweldenaar bijna, kwam Permeke na de
eerste wereldoorlog uit Engeland terug,
tot ergernis van velen in een conformistisch Israël. Doch het vernielen van de
toenmalige porseleinwinkels der kunst en
van de laat-impressionistische boudoirs
was eerder een weldadige gezondheidsmaatregel dan de waaghalzerij van een
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revolutie. Permeke liet zich resoluut niet
in met de luidruchtigheid van de echte
oproermakers, de cubisten, dadaïsten, abstracten, metaphysici, surrealisten, enz.
Hij bleef zichzelf, een gezonde Vlaming.
In plaats van de ontbinding van de mens,
verheerlijkte hij de gebondenheid van de
mens: hij leerde hem weer zien als het
natuurphenomeen, geworteld in de
vruchtbaarheid van een donkere, zware
bodem. Tegenover desorganisatie en desintegratie verdedigde zijn werk het organische, het oergezonde.
Men heeft zijn mensen „wezens zonder
ziel" genoemd, en inderdaad is het geen
verfijnd zieleleven dat uit hun gezichten
straalt; maar juist in een periode, waarin
het irrealisme (vaak als „surrealisme") ,
de mens ontbindt en weg-analyseert, hebben zijn massieve gestalten, in al hun
stoffelijkheid, met de onontkoombaarheid
van een natuurfeit, de aarde-gebondenheid van de mens, en meteen zijn mysterie
en zijn echt menselijke waarden bevestigd. Juist daarom is Permeke in het buitenland wel erkend en geprezen als een
groot schilder en machtig, typisch
Vlaams expressionist, doch wordt zijn
naam niet genoemd in de rangen der
revolutionnairen van de laatste halve
eeuw.
Eerst met het einde van zijn leven is
zijn oeuvre definitief afgesloten. En dadelijk vraagt iedereen een definitief waarde-oordeel, wil iedereen weten in welke
nis van de dii maiores of minores hij zijn
plaats moet krijgen. „Wat zal er blijven
van zijn werk?" En daarop moeten we
vooreerst zeer nuchter antwoorden: datgene wat zal weerstaan aan de werking
van de tijd in de meest nederige en stoffelijke betekenis van het woord. Niet
alleen van de vorige eeuw, maar ook van
de onze, zijn reeds ontelbare doeken onherroepelijk ten dode opgeschreven, omdat te veel kunstenaars vergaten, dat
schilderen een ambacht is. Zij kenden van
de verf alleen de kleur op het ogenblik

dat ze schilderden, en niet de samenstelling, het weerstandsvermogen, de physische en chemische eigenschappen, noch
de waarde van doek en praeparatie. Met
het gevolg, dat hun doeken niet alleen
barsten, maar verbrokkelen, dat de kleuren en het licht ervan in de meest letterlijke zin sterven, vergaan. Hoewel niet zo
erg als bij sommigen van zijn tijdgenoten,
heeft toch meer dan één doek van Permeke reeds te lijden van de „tand des
tijds".
Maar als cultuur- en kunstwaarde dan,
wat zal er onder de eerste generaties van
hem blijven leven? Het is niet gemakkelijk hierop te antwoorden. Zijn invloed is
te groot geweest, om op dit ogenblik de
waardering van zijn oeuvre niet te bemoeilijken. Jaren lang bleven Academies
en jonge schilders gevangen in de ban
van zijn magische invloed. Jury's voor de
Rome-prijs konden een doek alleen goedkeuren in zover het op z'n Permeke's
geschilderd was, en de schilders zagen
het Vlaamse land alleen nog door de
ogen van Permeke. Men behoeft slechts
te denken aan het analoge verschijnsel
van het „streuvelen" in de letterkunde,
om te beseffen, hoezeer de oververzadiging, veroorzaakt door epigonenwerk,
een frisse en onbevangen kijk op de
scheppingen van de echte Permeke verhindert.
Maar reeds nu zijn wij toch in staat de
ongeëvenaarde kracht te waarderen
waarmee hij het Vlaamse land heeft geschilderd in al zijn zware, donkere beslotenheid, met zijn hoeven als massieve
blokken oer-natuur er in vastgeankerd,
en met zijn ontzaglijke zware hemel; met
welke vreugde hij de eenvoudigen en
„ruwen" heeft verheerlijkt in hun organische gebondenheid aan de bodem. En
zeker zullen wij niet licht vergeten dat
hij, sedert eeuwen, de enige is geweest,
die opnieuw de zee kon zien en schilderen zoals Brueghel die heeft gezien en geschilderd.
A. Deblaere S.j.

Boekbespreking
GODSDIENST
Maurice ZUNDEL, Rencontre du
Christ. — Editions ouvrières,
Parijs, 1951, 224 pp.,
M. Zundel is reeds bekend om zijn
bondige, eenvoudige en dikwijls zeer
diepzinnige werkjes over liturgie en
spiritualiteit. In dit werkje ontmoeten wij hem veeleer als de tactvolle
paedagoog, die in een soms zeer concreet woord en wederwoord v an vragen en antwoorden a an jonge mannen de christelijke leer voorlegt, haar
uiteenzet, en dan bij gelegenheid wijst
op diepere inzichten, die deze veelheid samen brengen in een verrijkende visie. Het werkje zelf is verdeeld
in twee hoofddelen, een soort dogmatisch deel over God en mens, zonde en genade, en een tweede, beter
geslaagd naar het ons lijkt, over de
Bijbel, zijn wezen, zijn leer, en vooral
de persoon, waarin alle lijnen samenkomen, Onze Heer Jesus Christus.
Men vindt er, vooral in het tweede
deel, talloze nuttige wetenswaardigheden, die onze leken te weinig kennen. De voornaamste waarde van dit
werk ligt o.i. vooral in het feit, dat
de beschouwende geest v an S. in
staat is steeds weer de grondaccoorden op te roepen, de genade en Gods
Liefde, en vooral de alverwinnende
werkelijkheid van de christelijke charitas. P. Fransen
R. von SMETANA, C.ss.R., God en
eeuwigheid. Geestelijke oefeningen voor tien dagen. Uit het
Duits door F. Teeuwen, C.ss.R.
(Bibliotheca Alfonsiana, Leuven) . Desclée De Brouwer,
Brugge, 1951, 374 pp., Fr. 60.
Deze uitgewerkte retraitehandleiding werd in de negentiende eeuw
oorspronkelijk voor kloosterlingen
geschreven. Zij volgt trouw de Ignatiaanse methode, maar insisteert
vooral op de zg. eerste week. Wie een
diepgaande retraite hoofdzakelijk als
een oefening van gewetenszuivering
beschouwt, en minder als een inleiding voor een hogere uitbouw van
het geestelijk leven, heeft hier een
zeer degelijk werk van spiritualiteit.
P. Lenders

6

Mgr. K. CRUYSBERGHS, Salve Mater Maria's leven. — Beyaert, Brugge, 1952, 160 pp., Fr.
58.
Een Maria-leven in de vorm van
volkspreken voor de Meimaand. In
hun ongekunstelde eenvoud doen ze
vaak denken aan de beroemde preken
v an de Pastoor van Ars. Maar die
eenvoud is zozeer gegroeid uit gedegen theologisch inzicht en vroom biddende beschouwing; zo rijk is hij aan
degelijke levenswijsheid, aan gezond
psychologisch inzicht en aan rustige
Vlaamse traditievastheid, dat ook de
meest verstokte intellectueel zich na
lezing v an deze bladzijden niet alleen
beter maar ook rijker moet voelen.
Speciaal aanbevolen voor Meimaandmeditatie en -predikatie. En laten we
van harte hopen dat Mgr. Cruysberghs, de belofte van zijn Inleiding
getrouw, het niet bij deze éne reeks
moge laten. L. Monden
Dr. M. SMITS VAN WAESBERGHE
S.J., Gods Wil, uw heiliging. De
volmaaktheid van de christen in
de wereld. — Gottmer, Haarlem
— Antwerpen, 1951, 604 pp.,
f 14, 50.
Hoezeer een theoloog zich kan vergissen bij de bespreking van dit
werk, is wel gebleken uit de beschouwing die onl an gs in „De Tijd" (21-22
J an . 1952) stond afgedrukt. Schr.
schreef zijn boek voor leken : a an hen
dus het beslissend oordeel over de
waarde erv an voor hun leven. Onder
deze restrictie t.a.v. onze competentie
willen wij een enkel — voorlopig —
woord wijden aan deze eerste poging
om een samenvattende verh an deling
te geven inzake toegepaste lekenspiritualiteit.
Het meest aangesproken hebben

ons de hoofdstukken over beroepsen gezinsheiliging. Deze worden ingeleid door een soliede leer over het
geestelijk leven als ontwikkeling van
het leven der genade. De theologie,
waarop schr. zijn beschouwingen fundeert, is zelfs z6 solied, dat de vakman — alweer de vakman —, getekend door de verwoede strijd om aan-
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passing waarin
waarin hij
hij zich
zich met alle élan
passing
élan
gestort heeft,
gestort
heeft, zich
zich vermoedelijk
vermoedelijk een
een
ogenblik ontgoocheld
ogenblik
ontgoocheld afvraagt:
afvraagt: was
was
al dit strijden
dan vergeefs?
al
strijden dan
vergeefs? De leek
leek
zij er
er dus
zij
dus op
op bedacht,
bedacht, dat
dat het
het boek
boek
van hem
van
hem enige
enige studie
studie vragen
vragen zal.
zal.
Beslist een fout lijkt
lijkt ons
ons het
het uitgeuitgeven v
an een
ven
van
een wetenschappelijke
wetenschappelijke „ver"verantwoording"in
in één
één b
an d met
antwoording"
band
met de
de
toegepaste „leer".
toch is
toegepaste
"leer". Hierdoor
Hierdoor toch
is
het boek,
boek, dat toch
toch zoveel
zoveel mogelijk
mogelijk leleken tracht te
te bereiken,
bereiken, bezwaard
bezwaard met
met
een ballast,
een
ballast, die
die de
de uitgave
uitgave nodeloos
nodeloos
kostbaar heeft gemaakt.
kostbaar
gemaakt. Bijzonder
Bijzonder
waardevol
de toegevoegde
toegevoegde
waardevol achten wij de
bibliografie, die
die naar
naar het ons
ons voorvoorbibliografie,
komt in vele
komt
vele opzichten
opzichten volledig
volledig is.
is.
Maar,
laatste ooroorMaar, nogmaals,
nogmaals, het
het laatste
deel is hier aan de leek zelf,
deel
zelf, voor
voor wie
wie
dit boek is samengesteld.
samengesteld.
S. Trooster
Pieter V
an der
ØR DE
Pieter
Van
der MEER
DE W!A.LCHEREN, Bet
Het g
rote avontuur
CHEREN,
grote
avontuur
(Logos-Reeksnr
nr5.)
5.) —
(Logos-Reeks
- Sheed
Sheed
& Ward,
&
Ward, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951, 64
64
pp.,
Fr. 25,
25, geb.
geb. Fr.
Fr. 32.
32.
pp., ing.
ing. Fr.
Een boekje dat een katholieke,
katholieke, ontontwikkelde leek graag en in één
wikkelde
één adem
adem
zal uitlezen. De bekeerling
bekeerling Pieter van
van
der Meer
der
Meer getuigt hier vvan
het grote
grote
an het
avontuur, d.i.
d.i. v
an het
avontuur,
van
het christelijke
christelijke leleven in God,
God, in de
de Kerk,
Kerk, en
en vooral
vooral in
het centrum
centrum van
van ons
ons genadeleven,
genadeleven, de
de
H. Mis. Dat
Dat ongewild
ongewild persoonlijke
persoonlijke acaccent,
getuigenis afleggen,
afleggen, hoe
hoehij
hij
cent, dat getuigenis
het geloof
geloof in
indeze
dezemoderne
moderne wereld
wereld
ziet, maakt
ziet,
maakt het
het boekje
boekje tot
tot een
een aanaangename verrassing.
verrassing.
J. No
Noë
LA VARENDE,
Je le
XIXe
LA
VARENDE,Don
DonBosco.
Bosco,
Øe
saint Jean.
Jean. (Chevaliers
(Chevaliers de
de Dieu)
Dieu)..
-Fayard,
Parijs, 1951,
1951, 288
288 pp.,
pp.,
— Fayard, Parijs,
Fr.
Fr. Fr.
Fr. 450.
450.
Dit boek
boek werd
werd geschreven
geschreven uit
uit symsympathie
pathie voor
voor de
de heilige.
heilige. De
Deschrijver
schrijver
zegt het
het zelf
zelf:: het
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gebeurde niet
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dat een
dikwijls dat
een „boer"
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an llandelijke
klaard werd.
werd. Zelf
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Met
Met liefde
liefde vertelt
vertelt de
debekende
bekende roromancier
an „zijn"
mancier het leven
leven vvan
"zijn" heilige.
heilige.
Denk niet, zegt
zegt hij
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ons, dat
dat Don
Don BosBosco slechts
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voorspoed kende
kende en
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maar
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dank
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humain.
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CROIS, et
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humain. Aujourd'hui,
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que,
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poids". —
- p.
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was blijblijan g was
ven staan
bij het beschrijven
beschrijven vvan
sta an bij
an Don
Bosco,
de wonderdoener,
wonderdoener, om
Bosco, de
om llanger
an ger
te verwijlen en dieper door te dringen
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P. Lenders
Klara
Klara KERN,
KERN, Wo
WO sind
sind die
dieMeinen?
Meloen?
- Ars
ArsSacra,
Sacra,J.J.Muller,
MUller, MunMUn-chen, 1951,
1951, 127
(13 xx 88cm)
cm),,
chen,
127 pp.,
pp., (13
DM. 3,90.
3,90.
geb. DM.
,Met
vrouwelijke fijngevoeligheid
fijngevoeligheid
Met vrouwelijke
worden in dit
dit pretentieloos
pretentieloos boekje
boekje de
de
worden
redenen voorgesteld,
voorgesteld, waardoor
waardoor het
het
redenen
afsterven van dierbaren
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testantisme verhaalt
verhaalt ze
ze over
over haar
haar
verbijsterende
verbijsterende ervaringen in de
de kerk,
kerk,
met
met priesters
priesters en
en religieuzen,
religieuzen, in
in de
de
beoefening
an deugd
beoefening vvan
deugd en
en apostolaat.
apostolaat.
drie kinderen,
kinderen, gehuwd
gehuwd
Moeder vvan
Moeder
an drie
met een
een universiteitsprofessor
universiteitsprofessor in
in de
de
Engelse
zij zelf een
Engelse letterkunde,
letterkunde, isis zijzelf
een
schrijfster
an talent.
schrijfster vvan
talent. Met
Met een
een buibuitengewoon
scherpe blik
blik en de
tengewoon scherpe
de vrijvrijmoedigheid v
an een
ant terrible"
van
een „enf
"enfant
terrible"
ziet zij
zij vele
vele kleine
kleine kanten,
kanten, die
die de
de van
van
huis uit
li eken reeds
uit Katho
Katholieken
reeds niet
niet meer
meer
merken.
merken. Haar
Haar „stoutigheden"
"stoutigheden" zijn
zijn
ankelend van
sprankelend
van gezonde
gezonde AmeriAmerispr
kaanse humor,
humor, een tikje
tikje vrijpostiger
vrijpostiger
an in
an Leo
in „Broze
,,Broze Vaten"
Vaten" vvan
Leo
zelfs ddan
Trese,
Trese, maar
maar tevens vervuld
vervuld met
met een
een
onverstoorbaar optimisme
een
onverstoorbaar
optimisme en
en een
ongeschonden geloof
de Kerk.
Kerk.
ongeschonden
geloofinin de
an d
Waar
Waar is de tijd,
tijd, dat ook
ook in ons
ons lland
zo kinderlijk
vrij over
kinderlijk vrij
over de
de Kerk
Kerk kon
kon
gesproken worden,
worden, zonder
zonder dat
dat schrijschrijof lezer
lezer zich
zich hierom
hierom genoopt
genoopt zazaver of
gen
bitter of strak
strak voor
voor zich
zich uit
uit te
te
gen bitter
kijken?
De vertaling
ands, en
De
vertaling is erg
erg Holl
Hollands,
en
voor
voor een
een deel
deel werden
werden zelfs
zelfs plaatsplaatsandere détails „aanaanduidingen en
en andere
"aangepast",
gepast", wat soms
soms wel
wel vreemd
vreemd aanaanns middoet,
anneer men inee
doet, zoals
zoals w
wanneer
ineens
midden
in Amsterdam
Amsterdam voor
voor het
het negernegerden in
vraagstuk
geplaatst, of
of men
men
vraagstuk wordt
wordt geplaatst,
een nette Holl
andse dame
een
Hollandse
dame zich
zich somsompermitteren, die
die
mige vrijheden
vrijheden ziet permitteren,
an d ergeren.
in
de States
States niem
niemand
ergeren. Zeer
Zeer
in de
gezonde
lectuur. P.
an sen
gezonde
lectuur.
P.Fr
Fransen

Jean
du PARC,
PARe, De
De Hemel
Hemel boven
boven het
het
Je an du
moeras (Reinaert-Reeks,
. --moeras
(Reinaert-Reeks, 12)
12) •.
Arbeiderspers, Brussel,
Brussel, 1951,
Arbeiderspers,
1951,.
194
194 pp.
an Aless
an dro SerenelHet leven
leven vvan
Alessandro
an Maria
li, de
de moordenaar
moordenaar vvan
Maria GoretGoret':
ti, zijn
ti,
zijn misdaad
misdaad en
en zijn
zijn geleidelijke
geleidelijke
inkeer gedurende
gedurende zijn
zijn zevenentwintig
zevenentwintig
jarige
gevangenis. Dit
boek ververjarige gevangenis.
Dit boek
scheen voor
voor het
het eerst
eerst in
in 1950,
scheen
1950, en
en
werd
terecht zeer
zeer gunstig
gunstig onthaald.
onthaald.
werd terecht
Het bevat
bevat aaangrijpende
bladzijden en
an grijpende bladzijden
zal zeker
zal
zeker met
metontroering
ontroering gelezen
gelezen
worden.
J. Nol!
worden. J. Noë
.

THEOLOGIE
THE OLOGIE EN
EN PHILOSOPHIE

Wlerkgenootscbap
V8iJl
Werkgenootschap
van katholieke
katho lieke
theologen
theologen in Nederlaod.
Nederland. JaarJaar boek
boek 1951
1951 -— Gooi en Sticht, Hil'Versum
1951, 200 pp., ff 5,90
5,90 en
versum 1951,
ff 6,90.

Het zou
zou niet
niet minder
minder dan
dan vermetel
vermetel
zijn opzijn
op- of
of aanmerkingen
aanmerkingen te willen
willen
maken op
op hetgeen de
maken
de beste
beste vakmenvakmensen op
sen
op theologisch
theologisch gebied
gebied in ons
ons vavaderland in
in samenwerkende
samenwerkende studie biederland
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den.
Wij menen,
ieder die
die op
op de
de
den. Wij
menen, dat
dat ieder
hoogte wil blijven
blijven v
van
wat er
er in
in de
de
hoogte
an wat
heden ten
ten dage
dage gepresteerd
gepresteerd
theologie heden
wordt, deze
deze uitstekend
uitstekend uitgegeven
uitgegeven
wordt,
verzameling
ongestraft ongeleongeleverzameling niet
niet ongestraft
zen
kan laten.
laten. Verschillende
Verschillende behanbehanzen kan
delde
onderwerpen zullen
zielzordelde onderwerpen
zullen de zielzorger nuttige
nuttige gedachten
gedachten aan
aan de
de hand
hand
kunnen doen;
H. ERNST,
ERNST, ZonZonkunnen
doen; zo o.a. H.
dagsrust; Dr.
Dr. H.
H. BOELAARS
BOELAARS C.ss.R.,
C.ss.R.,
De
ontvanger v
van
het heilig
heilig oliesel
oliesel
an het
De ontvanger
(waarin
de waardevolle
waardevolle suggestie
suggestie
(waarin de
van
Pastoor P.
P.HESKES
HESKES verder
verder
v
an Pastoor
wordt
uitgewerkt);; etc.
etc.
wordt uitgewerkt)
S.T.
Paulus-reeks:
A. SEELEN
SEELEN O.P.
O.P. Hoe
Paulus-reeks: A.
(Staat
het met
met de
00 evolutie?
evolutie? —
- A.
A.
staat het
SEELEN O.P.,
O.P., Erfelijk belast.
belast. —
Th.
VISMANS O.P.,
O.P., Liturgie
Liturgie
Th. A. VISMANS
en persoonlijke
persoonlijke vroomheid.
vroomheid. -—
& Sticht,
Sticht, Hilversum,
Hilversum, 1951.
1951.
Gooi
Gooi &
Per ex.
ex. 50
50 ct.
ct. (bij
(bij int.:
int.: 40
40 ct.)
ct.)..
Per
de Paulus-reeks
Paulus-reeks
Zoals bekend biedt de
aan
een uitgebreid
uitgebreid publiek
publiek de
de resulresulaan een
taten v
van
gedegen wetenschappelijk
wetenschappelijk
taten
an gedegen
werk der PP.
PP. Dominicanen.
Dominicanen. Ook
Ook deze
deze
drie
bieden de
de lezer
lezer weer
weer een
een
drie deeltjes bieden
knappe
van
de gestelgestelknappe samenvatting v
an de
de problemen.
problemen. Als
van
Als we
we het werkje v
an
P. Vismans nog wat bijzondere klem-P.Vismanogwtbjzderklmtoon geven,
geven, ddan
is het
het om
om het
het zeer
zeer
toon
an is
interessante
probleem dat
dat gesteld
gesteld
ante probleem
interess
wordt: de
de verhouding
verhouding v
van
liturgisch
an liturgisch
en
persoonlijk gebed
in onze
onze godsgodsen persoonlijk
gebed in
Zonder meer
meer aanbevolen.
aanbevolen.
vrucht. Zonder
S.T.
DELFGAAUW, Beknopte geschiegeschiJeB. DELFGAAUW,
dems
der wijsbegeerte,
wijsbegeerte, 11,
De
denis der
II, De
moderne wijsbegeerte
wijsbegeerte. . -— Het
Het
moderne
Wereldvenster, A'dam,
A'dam, 1951,
1951, 149
149
Wereldvenster,
pp.
PP.
„Met deze
an men
"Met
deze introductie
introductie k
kan
men op
op
weg
gaan
naar het
het lland
der wijsbewijsbeweg ga
an naar
an d der
geerte", schreven
in
geerte",
schreven wij
wij over
over deel
deel II in
pit tijdschrift
tijdschrift (J
(Jan.
1951).. Voor
Voor het
het
slit
an . 1951)
tweede
dat nu
nu verschenen
verschenen is,
is,
tweede deeltje dat
kunnen wij
deze woorden
woorden vvan
harte
kunnen
wij deze
an harte
herhalen. Dr
geeft de
de volgende
volgende ininherhalen.
Dr D.
D. geeft
deling: I.
I. De
De vorming
vorming der
dermoderne
moderne
deling:
wijsbegeerte;
1ge eeuw.
eeuw. Het
Het
wijsbegeerte;11.
II. De
De 19e
„Woord vooraf"
vooraf" belooft ons een
"Woord
een derde
derde
deel over
over de
de hedendaagse
hedendaagse philosophie.
philosophie.
Het is
is niet
niet zo
zo eenvoudig
eenvoudig vvan
deze pepean deze
riode een
riode
een totaal
totaalbevredigende
bevredigende indeindeling te
te maken.
maken. Onder
Onder II plaatst
plaatst de
de
ling
schr. bijv.
bijv. een sectie:
sectie: De
De tijd
tijd der
der grogrosystemen, waaronder
waaronder wij
wij behanbehante systemen,
deld krijgen
krijgen Descartes, Pascal,
Pascal, MaleMaledeld
branche, Spinoza, Locke,
Locke, Bayle,
Bayle, LeibLeibbranche,

niz. Dit
Dit zijn
zijn toch
toch wel
wel denkers
denkers van
van
niz.
zeer
uiteenlopende aard
o.i. niet
niet
zeer uiteenlopende
aard en
en o.i.
de noemer
„het grote sysalle onder
onder de
noemer "het
systeem" te brengen,
brengen, terwijl
terwijl wij de grote
grote
teem"
systemen
Fichte, Schelling,
Schelling, HeHesystemen van Fichte,
onder de 19e
1ge eeuw
eeuw zien
zien geranggeranggel onder
schikt
bij de
de afdeling
afdeling duitse
duitse wijsbewijsbeschikt bij
geerte.
deze laatste meent
meent dr
dr D.
D.
geerte. Van deze
dat
zij overschat
overschat is,
is, wat
wat zeker
zeker voor
voor
dat zij
sommige
nog geldt,
geldt,
sommige kringen
kringen gold
gold en
en nog
maar gaat
men niet
niet tot
tot een
een ander
an der
maar
gaat men
uiterste over door
door aan
aan de fr
franse
phiuiterste
an se philosophie
van
die tijd
tijd niet
niet minder
minder bebelosophie v
an die
tekenis
de geschiedenis
geschiedenis vvan
het
tekenis voor de
an het
denken
kennen? De
De hedenhedendenken toe
toe te
te kennen?
daagse belangstelling,
belangstelling, juist in
in Fr
Frankankrijk, voor,
de grotere
grotere
rijk,
voor, Hegel
Hegel bijv.
bijv. en
en de
plaatsruimte die
zelf terecht
terecht
plaatsruimte
die schr.
schr. zelf
aan
de duitse
duitsewijsbegeerte
wijsbegeerte toekent,
toekent,
a an de
tonen al het
het tegendeel.
tegendeel.
tonen
Bij
de engelse
engelse wijsbegeerte
wijsbegeerte vinden
vinden
Bij de
wij tot onze
onze vreugde
vreugde enige
enige blz.
blz. gewijd
gewijd
wij
a an Newman,
aan
N ewman, waarmee
waarmee deze
deze beknopbeknopte geschiedenis
geschiedenis menige
menige uitgebreide
uitgebreide
overtreft, omdat
omdat men
men daar
daar NewNewvér overtreft,
man
pleegt te
tenegeren.
negeren. Bij
Bij Bossuet
Bossuet
m an pleegt
zouden wij
liever niet
niet spreken
spreken over
over
zouden
wij liever
"een
der eerste
eerste pogingen
pogingen sinds
sinds AuAu„een der
gustinus
het schrijven
schrijven vvan
een
gustinus tot
tot het
an een
wijsbegeerte der
geschiedenis" . De
De
wijsbegeerte
der geschiedenis".
term
term „laatste
"laatste theologie
theologie der
der geschiegeschiean d met de
denis" zou in verb
verband
de seculaseculadenis"
risering v
van
het denken
denken in
in de
de volgenvolgenan het
de
tijd beter
beter passen.
passen. Maar
Maar hier
hier kokode tijd
men wij
wij bij
bij een thema
thema dat
dat wij
wij reeds
reeds
men
in onze vorige recensie
recensie op
op het
het eerste
eerste
deel a
aanraakten:
door de
de beknoptheid
beknoptheid
an raakten: door
ontbreekt
geheel de
de onderonderontbreekt nagenoeg geheel
grond v
van
het denken
denken en
en krijgt
krijgt men
men
grond
an het
schijn v
van
een absoluut
absoluut autonome
autonome
an een
de schijn
philosophie. Hopelijk
verdere stustuphilosophie.
Hopelijk zal
zal verdere
die dit voor de lezer aaanvullen.
die
anvullen.
J. Nota
J.
Edith STEIN,
STEIN, Jodin,
Jodin, —
- geleerde
geleerde —
-

Carmelites, —
- H.
H. Nelissen,
N elissen, BiltBilthoven —
- 't'tGroeit,
Groeit, Antwerpen,
Antwerpen,
hoven
1951,
261 pp.
pp.
1951, 261
Om
de vele
vele vragen
vragen een
een algealgeOm aan de
meen antwoord
antwoord te
geven, heeft
heeft de
de
te geven,
priorin
de Keulse
Keulse Carmel
Carmel waar
waar
priorin van de
Edith
Stein haar
haar intrede
intrede deed,
deed, dit
dit
Edith Stein
eenvoudige pretentieloze
verhaal gegeeenvoudige
pretentieloze verhaal
schreven.
zegt de
de schr.
schr.
schreven. In de inleiding zegt
daarom:
,,Hethier
hiergebodene
gebodene
daarom: "Het
...... is
is
slechts
een uiterst
uiterst nauwkeurige
nauwkeurige en
en
slechts een
betrouwbare verzameling
herinbetrouwbare
verzameling van herinneringen
getuigenissen, die
als
neringen en
en getuigenissen,
die als
materiaal
worden aangeboden
aangeboden aan
aan
materiaal worden
hen, die geroepen
geroepen zijn,
zijn, hun
hun medemenmedemensen een levensschets
levensschets te
te schenken
schenkendeze
deze
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vrouw waardig".
waardig". Een
Een eigenlijke
vrouw
eigenlijke biobiographic die
die ~lle
alle gegevens
gegevens weet te begraphie
benutten en
en tot een
nutten
een synthese
synthese samen
samen te
te
voegen, moet
moet men
men dus
dus hier
hier niet zoevoegen,
zoeken. Intussen
Intussen blijkt
blijkt wel
wel uit
uit het feit,
ken.
feit,
dat het duitse
dat
duitse origineel
origineel sinds
sinds KerstKerstmis 1948
1948 al zijn
vijfde uitgave beleefmis
zijn vijfde
beleefde, hoe
hoe verlangend
verlangend men
men is meer
meer over
over
de,
dit leven
dit
leven te
te horen
horen en
en hoeveel
hoeveel deze
deze
eenvoudige beschrijving
beschrijving haar landgceenvoudige
landgenoten te zeggen
noten
zeggen heeft.
heeft.Ongetwijfeld
Ongetwijfeld
and waar Zr.
zullen dan
dan ook in Nederl
Nederland
Zr.
Benedicta van
van 1939-1942
in de
Benedicta
1939-1942 in
de CarCarmel van
meI
van Echt
Echt verbleef,
verbleef, velen
velen ververheugd zijn
zijn door
door deze
deze--- helaas
heugd
helaas niet
niet
feilloze -— vertaling
feilloze
vertaling meer
meer over
over haar
haar
te vernemen.
vernemen. J. H.
Nota
te
J. H.
Nota
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wordt
genomen; de verhouding
verhouding phiphiwordt genomen;
losophie
gelosophie en
en godsdienst
godsdienst die
die teveel
teveel geïdentificeerd
aan
identificeerd worden,
worden,het
het gemis
gemis aan
kennis
omtrent de
deonsterfelijkheid,
onsterfelijkheid,
kennis omtrent
de
inhoudloze Godskennis.
Godskennis.
de inhoudloze
Het
heeft zo
zo de
de schijn,
schijn, dat
dat dr.
dr.
Het heeft
Springer
Jaspers
Springer het
het relativisme
relativisme van Jaspers
tot
zijne maakt.
maakt. Wij
Wij daarentegen
daarentegen
tot het zijne
zouden
aannemen,
zouden gaarne
gaarne met
met J.
J. a
annemen, dat
onze
menselijke waarheid
waarheid wezenlijk
wezenlijk
onze menselijke
onaf
er de
de nadruk
nadruk op
op
onaf is,
is, maar tevens er
willen
wij de
de waarheid
waarheid in
willen leggen,
leggen, dat wij
onze
begrippelijke kennis bezitten.
bezitten.
onze begrippelijke
"Wij
geschapen naar
naar Gods
Gods
„Wij zijn
zijn geschapen
blz. 34.
34. Volgt
Volgt
Beeld",
Beeld", lezen
lezen wij
wij op
op blz.
daaruit
niet mede,
mede, dat
dat wij
wij ook
ook
daaruit dan niet
in
Gods Waarheid
Waarheid delen
onze bebein Gods
delen op
op onze
perkte
wijze, zelf waarheid
waarheid zijn
zijn en
en
perkte wijze,
zelf waarheid
waarheid kennen?
kennen?
J.
H. Nota
J. H.

J. L. SPRINGER,
meta
J.
SPRINGER, Existentiele
Existentiele mertaphysica - van Gorcum & Comp.,-physica—vnGorcum&Cp.,
Assen, 1951,
1951, 62
62 pp.,
pp., ing.
ing. f 2,75.
Assen,
2,75.
H.
WIMERSMAGREIDANUS,
GREIDANUS,Dr
Dr H.
Karl Jaspers
niet tot
Karl
Jaspers behoort
behoort niet
tot WIMERSMA
Th.
wezen van de
de AesAesTh. van,
van, Het wezen
de populaire
de
populaire existentiephilosophen,
existentiephilosophen,
thetische
E. StenStenthetische emoties. -— H. E.
maar is
is een
maar
een ernstig
ernstig zoeker
zoeker naar
naar
fert
Kroese, Leiden,
Leiden, 1951,
1951, 101
101
fert Kroese,
waarheid, die
die op
op degelijke
degelijke en wel gewaarheid,
gepp.,
PP., ff 4,75.
fundeerde wijze
wijze zijn
fundeerde
zijn gedachten
gedachten uituiteenzet. Het spreekt
eenzet.
spreekt bijna
bijna vanzelf, dat
dat
Sedert
Sint Thomas'
Thomas' woord
woord „Quod
"Quod
Sedert Sint
heel wat
wat literaliteradeze gedachten zodoende
zodoende niet
niet door
door ieie- visum
visum placet"
placet" is
is er heel
der ineens
ineens te
te vatten
verschenen over
wezen van
van
der
vatten zijn
zijn en
en we
we momo- tuur
tuur verschenen
over het wezen
gen ons
gen
ons daarom
daarom verheugen,
verheugen, dat
dat dr.
dr. het schone
schone en de
de emoties, die
die het
het ververSpringer het
het aangedurfd
maar ook
ook hier
hier blijft
blijft gelden:
gelden: De
De
Springer
aangedurfd heeft
heeft een
een wekt, maar
inleiding in
in deze
inleiding
deze metaphysica
metaphysica te
te gustibus
non est
est disputandum
disputandum (Over
(Over
gustibus non
schrijven. Zij
Zijisis gegroeid
gegroeid uit
uit een
niet te
teredetwisten)
redetwisten).. De
De
schrijven.
een sese- smaak
smaak valt niet
rie
die in
in 1949
schrijver van bovengenoemd
bovengenoemd werkje
werkje
rie voordrachten
voordrachten die
1949 op
op de
de schrijver
zijn teleurstelling te
te uiten
uiten
Internationale
Internationale School
School voor
voor WijsbeWijsbe- begint met zijn
de lacune,
lacune, die
die hij
hij daaromtrent
daaromtrent
geerte te
te Amersfoort
Amersfoort werden
werden gehougehou- over
over de
den. Op
den.
Op zeer
zeer persoonlijke
persoonlijke wijze
wijze leeft
leeft aantreft in
in de
depsychologische
psychologische literaliteradr.
tuur. Dit
Dit is
is in
inzoverre
zoverre onjuist,
onjuist, dat
dat
dr. S.
S. de
de problematiek
problematiek van
van Jaspers
Jaspers tuur.
wijsbegeerte
a.h.w. voor
voor en
en weet in
wijsbegeerte a.h.w.
in hij
hij de
van
een philosophisch
philosophisch
de oplossing v
an een
dit doorleefd
doorleefd betoog
betoog de
dehoofdpunten
hoofdpunten probleem
probleem bij
bij de psychologen
psychologen zoekt.
zoekt.
helder
Hij kiest dan
dan als
als uitgangspunt
uitgangspunt de
de
helder uiteen te
te zetten.
zetten.
Hij
Prof. Mennicke
Mennicke vertelt
vertelt in
in zijn
zijn inleiinlei- aan
aan Kant
Kant toegeschreven,
toegeschreven, maar
maar veel
veel
ding, dat de
de voordrachten
voordrachten in deze
deze uituit- oudere,
oudere, bepaling
bepaling van
van „Bel
"Belangeloos
angeloos
gave
gave moesten
moesten worden
worden bekort.
bekort. WelWel- Welbehagen"
Welbehagen" (interesseloses
(interesseloses WohlWohllicht is
an een
is dit
dit de
de oorsprong
oorsprong vvan
een bebe- gefallen) .. Via de vragen
vragen of
of aesthetiaesthetizwaar,
zwaar, dat ons
ons na
na lezing
lezing —
- ond
ondanks
sche emoties
emoties primaire,
primaire, secundaire
secundaire
anks
sche
alle
alle lof
lof — overbleef.
overbleef.Wij
Wijhadden
hadden dan
dan wel
wel afgeleide
afgeleide emoties
emoties zijn,
zijn, legt
legt
naast
naast de
de grote
grote liefde
liefde en
en het
hetwarme
warme hij
hij de
de nadruk
nadrukop
opdedeverwantschap
verwantschap
begrijpen
begrijpen ook meer
meer kritiek
kritiek verwacht,
verwacht, tussen
tussen de
de schoonheidsemotie
schoonheidsemotie en
de
en de
in ieder geval gewenst. Het
Het is
is nu
nu niet
niet verrichtingslust.
verrichtingslust. Hij
beschouwt de
de
Hij beschouwt
altijd
of de
de S.
S. dit alles
altijd duidelijk,
duidelijk, of
alles meme- schoonheid
schoonheid in
wetenschap en
en ethiek,
ethiek,
in wetenschap
de voor
voor eigen
eigen rekening
rekening neemt,
neemt, maar
maar wijst
wijst op
op haar
haar betrekkingen
betrekkingen met
met ananwij
wij zouden
zouden het zeker
zeker niet
niet voor
voor onze
onze dere zinnen
zinnen dan
dan zien
zien en
en horen,
horen, toetst
toetst
philosophische
rekening willen
willen nene- ze aan
aan natuurgenietingen,
natuurgenietingen, vergelijkt
vergelijkt
philosophische rekening
men.
men. Om
Om iets te
te noemen:
noemen: de
de grote
grote ze
ze met
met het
het spel
spel en
en komt
komt tot
totde
deconconverering
an Kant:
verering en
en „navolging"
"navolging" vvan
Kant: clusie, dat
dat de
de z.g.
z.g. uitlichting
uitlichting—
- d.w.z.
d.W.Z.
„der
;
"der Philosoph
Philosoph schlechthin"
schlechthin" (p.
(p.13)
13);
de isolering
isolering der
der ontwaring
ontwaring uit
uit het
het
de
daarmee
daarmee samenhangend:
samenhangend: het wezen
wezen cognitief-conatief-affectief
cognitief-conatief-affectief geheel
geheel der
der philosophie,
phiIosophie, die tezeer
tezeer van
van de
de wewe- een
essentiele voorwaarde
voorwaarde is om
om tot
tot
een. essentiele
tenschap
tenschap wordt
wordt verwijderd,
verwijderd, omdat
omdat een
een aesthetische
aesthetische emotie
emotie te
tegeraken.
geraken.
het
het begrip
begrip wetenschap
wetenschap teteeenzijdig
eenzijdig De
De uitlichtingstheorie
uitlichtingstheorie wordt
wordt ddan
als
an als
—

86

BOEKBESPREKING

het antwoord op de vraag naar de
aard en het wezen der aesthetische
emoties beschouwd.
Afgezien van het feit, dat wij in dit
werk de schrijver van „De Hormische
Psychologie van de Mensch" terugvinden, heeft deze ook een al te smalle philosophische basis voor de oplossing van zijn probleem gekozen. De
geraadpleegde literatuur is summier
en aan de positieve bijdragen, die het
Existentialisme tot deze problematiek leverde, wordt volledig voorbijgegaan.
De schrijver erkent tenslotte, dat
zijn an twoord op de vraag slechts een
gedeeltelijk antwoord is. Het boek
bevat verder leerzame psychologische
visies. A. Schreinemakers
B. D. SWANENBURG: Gangbare
dwalingen. Een pleidooi voor rustig denken in onrustige tijden.
H. P. Leopold, Den Haag, 96 pp.,
f 2,90.
Een populaire a an sporing tot meer
logisch ver an twoord denken en spreken. De schrijver is het beste wanneer hij — vaak zeer geestig — de

fouten hekelt die er maar al te vaak
in gesprekken, betogen en discussies
tegen de Logica gemaakt worden.
Als hij echter zo nu en dan overspringt naar meer wijsgerige gebieden, zijn de verkondigde opinies verre
van conform met datgene waartoe de
lezer met zoveel ijver wordt aangespoord. Zo wordt bijv. zonder meer
als zeker verondersteld een evolutie,
nota bene tot en met het „bewustzijn", die wijsgerig onhoudbaar is en
op geen andere basis steunt dan op
een tekst van Jung; op een andere
plaats krijgen wij meegedeeld dat een
dogma in de theologie zo ongeveer
hetzelfde is als een axioma in de wiskunde, terwijl de passus over de middeleeuwen (p. 23) , waar Aristoteles
de schuld krijgt van de achterst an d
der positieve wetenschappen, al evenmin is vrij te pleiten van het vooroordeel waartegen zo naarstig gewaarschuwd wordt.
In onrustige tijden heeft de mens
niet all een logica nodig, maar bovenal
waarheid. En als die er is, komt de
logica wel vanzelf.

W. Couturier

PSYCHOLOGIE
WAGENINGEN, J. C. van, Wat weet
ik van astrologie? — Nederl.
Keurboekerij, Amsterdam, 1950,
67 pp., f 2,25.
De Astrologie is, zo niet de oudste,
d an toch een der alleroudste wetenschappen. Desond an ks moet zij zich
als geen andere inspannen om als
„wete ns chap" erkend te worden.
Meestal wordt de scheidingslijn tussen astronomie en astrologie aldus
getrokken, dat de eerste sterrekunde
en de laatste „sterrenwichelarij" zou
zijn. Dit is in zoverre waar, dat astrologie enerzijds te maken heeft met
de loop van bepaalde hemellichamen
en anderzijds met het menselijk levenslot. Afgezien v an het feit, dat
niet zozeer de sterren als wel de planeten een rol spelen in de astrologie,
vormt ook het z.g. „voorspellen" niet
het hoofddoel v an hen, die zich met
de astrologie bezighouden. Verdient
de astrologie reeds een e rn stige studie zowel omdat zij het onderwerp
v an zoveel discussies en practijken
vormt, alsook wegens het feit, dat de
horoscopen geregeld de kolommen
van vele periodieken vullen en aldus

een mentaliteit wordt gekweekt, ook
om haar zelfs wil verdient zij dit.
Wil men de ongebreidelde onwetenschappelijke beoefening en vooral de
moreel-onverantwoorde a anwending
erv an kunnen beteugelen, d an dient
men haar te toetsen op haar waarheidsgehalte. Ongetwijfeld ondergaat
de mens kosmische invloeden van allerlei aard, doch wij zijn er nog
geenszins v an overtuigd, dat deze invloeden door de astrologie in haar
huidig stadium in concreto worden
a an geduid.
Men komt inderdaad voor zeer
frapp an te staaltjes te sta an . Doch
voorzover de astrologie haar uitkomsten niet exact k an motiveren, kunnen deze uitkomsten ook niet als
„wete ns chappelijk" worden a anvaard.
Dat de astrologie haar onderzoekingen op een soortgelijke wijze als de
z.g. experimentele psychologie zou
instellen is een onjuiste bewering van
de schrijver v an bovengenoemd werkje. Men k an hier helemaal niet het
woord „experimenteel" gebruiken,
want een essentieel kenmerk v an een
experiment is, dat men de omstandigheden naar eigen willekeur kan
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regelen. Van
. baseert
regelen.
Van Wageningen
Wageningen.
baseert
zich volledig
volledig op
op het Cosmisch
zich
Cosmisch ParalParallelisme. De
De wijze,
lelisme.
wijze, waarop
waarop dit hier
hier
wordt voorgesteld
voorgesteld is bijna
wordt
bijna geheel ononaanvaardbaar, daar
daar een aannemelijke
aanvaardbaar,
aannemelijke
motivering op
op een
motivering
een enkele
enkele uitzondeuitzondering na
ring
na achterwege
achterwege blijft.
blijft. Slechts
Slechts
goed gecontroleerde
goed
gecontroleerde feiten kunnen
kunnen
hier worden
worden aanvaard
aanvaard en
en geen bewehier
beweringen zonder
zonder meer.
meer. Het
Het heeft ook
ringen
ook
geen zin deze
geen
deze beweringen
beweringen te staven
staven
met een
met
een tekst
tekst van
van St.
st. Thomas
Thomas van
van
Aquino, want
wan t deze
Aquino,
deze was een
een kind
kind der
der
13e eeuw.
eeuw. Al
Al was
13e
was hij
hij zijn
zijn tijd
tijd ver
ver
vooruit, voor
vooruit,
voor de
de„positief-weten"positief-wetenschappelijke"gegevens
gegevens was
was hij
schappelijke"
hij aanaangewezen op
gewezen
op zijn
zijn tijdgenoten.
tijdgenoten.
Moest de astrologie de
de waarde
waarde hebhebben, die
die wordt gesuggereerd
ben,
gesuggereerd door
door bebeweringen als „Critische
weringen
"Critische momenten
momenten in
in
de geschiedenis der
de
der menshéid"
mensheid" vinden
vinden
welhaast steevast
welhaast
steevast hun
hun„belegging"
"belegging"
(verklaring) in
in de
(verklaring)
de actuele
actuele planeetplaneetstanden" dan zouden
standen"
zouden wetenschappen
wetenschappen
als psychologie,
psychologie, paedagogie
paedagogie enz.
enz. hun
hun
belangrijkste waarde
belangrijkste
waarde hebben
hebben verloverloren. Gezien
ren.
Gezien het geringe
geringe feitenmaterifeitenmateriaal en
en het
hetonoverzienbare
onoverzienbare onderzoeonderzoekingsterrein is de
kingsterrein
de astrologie
astrologie ondanks
ondanks
haar ouderdom
een der
der jongste
haar
ouderdom een
jongste ononder de
der
de wetenschappen.
wetenschappen. Zij
Zij heeft een
een
toekomst, doch
doch zij
zij wordt niet
niet gediend
gediend
door oncritische a-priorismen.
door
a-priorismen.
A. Schreinemakers
Schreinemakers
JONGES,
J., Psychologisch
JONGES, J.,
Psychologisch leerleer- en
en
hverkboek.
werkboek. - iJ.J.B.B.Wolters,
Wolters,GroGroningen,
ningen, Djakarta,
Djakarta, 1950,
1950, 155
155 pp.,
pp.,
geb.
f 3,90
geb. J
3,90 en
en fJ3,50.
3,50.
De schrijver,
schrijver, die
die gedurende
gedurende enige
enige
jaren aaan
an leerlingen
an een
leerlingen vvan
een kweekkweekschool
school Psychologie
Psychologie doceerde,
doceerde, gevoelgevoelde de
de behoefte
behoefte aan
aan een
een meer
meerconcreconcrete handleiding.
handleiding. Dit didactisch
didactisch proprobleem meende
meende hij
hij te
te kunnen
kunnen oplossen
oplossen
door
door een leerleer- en
en werkboekje
werkboekje samen
samen
te stellen,
stellen, waarin
waarin hij
hij vooral
vooral aanaanknoopte
an zelfsprekende erknoopte aan
aan de
de vvanzelfsprekende
ervaring. Zijn
Zijn opzet kan
kan geslaagd
geslaagd worworden
an degenen,
den geacht
geacht ten
ten aanzien
aanzien vvan
degenen,
die op
op vrij
vrij jeugdige
jeugdige leeftijd
leeftijd voor
voor het
het
eerst in
in contact
contact komen
komen met
met de
de PsyPsychologie als
als wetenschap.
wetenschap. Wil
Wil een
eenderdergelijk boekje echter
echter geen
geen ongewenste
ongewenste
terugslag
in de
de vorm
terugslag hebben
hebben in
vorm vvan
an
noodlottige simplificatie, dan
zal de
denodltigesmpfca,
an zal
leraar,
leraar, die
die dit
ditniet
nietonverdienstelijke
onverdienstelijke
werkje
an teert, steeds
werkje hhanteert,
steeds moeten
moeten ververwijzen
wijzen naar
naar de
de bredere
bredere en
endiepere
diepere
achtergrond,
an deze
achtergrond, waarv
waarvan
deze stof
stof een
een
„abstractie"
is. A. A.
Sch.
"abstractie" is.
Sch.
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SLIKBOER,
SLIKBOER, Drs
Drs J.,
J., Psychologie
Psychologie van
de
Nederl. Uitg. Mij,
Mij,
de verkoop.
verkoo p. -— Nederl.
Leiden,
3,50 en
Leiden,19150,
1950,313
313pp.,
pp.,Jf 3,50
ff 4,50.
4,50.
Slikboer
hier voornamelijk
voornamelijk
Slikboer geeft hier
een
selectie uit de
de artikelen,
artikelen, die
die hij
hij
een selectie
enkele
geleden in
in verschillende
verschillende
enkele jaren geleden
handelsen bedrijfsbladen
bedrijfsbladen publiceerpubliceerhandels- en
de.
vooral tot
tot degenen,
degenen,
de. Hij
Hij richt
richt zich vooral
die
zich in
in de
de buitendienst
buiténdienst v
van
de
die zich
an de
verkoop
deze heruitgave
heruitgave
verkoop bewegen
bewegen en deze
is dan
dan vooral
vooral bedoeld
bedoeld als tegenwicht
tegenwicht
tegen
z.g. Amerikanistische
Amerikanistische litelitetegen de z.g.
ratuur,
gekenmerkt wordt
Wordt door
door
ratuur, die
die gekenmerkt
een
zekere oppervlakkigheid.
oppervlakkigheid. Men
Men
een zekere
verwachte
hier, op
op enkele
enkele uitzondeuitzondeverwachte hier,
ringen
theoretische op
op expeexperingen na geen theoretische
rimenteel
onderzoek gebaseerde
gebaseerde ververrimenteel onderzoek
handeling.
kan
schrijver steuhandeling. Wel k
an de schrijver
nen
op een
een stevig
stevigwetenschappelijk
wetenschappelijk
nen op
fundament,
fundament, doch
doch dit
dit boek
boek is meer geschreven
ervaring, rijpheid
rijpheid en
en
schreven uit
uit ervaring,
koopmansinzicht.
verdienstelijk
koopmansinzicht. Hoe verdienstelijk
dit werkje ook
ook moge
moge zijn,
zijn, toch vraagt
vraagt
men zich af
af of
of de
de term
term„Psychologie"
"Psychologie"
niet
in discrediet
discrediet raakt,
raakt, door
door hem
hem
niet in
naar
willekeur te plakken
plakken op
op allerlei
allerlei
naar willekeur
waren,
licht zijn
zijn voor
voor dit
dit zware
zware
waren, die te licht
etiket.
A. Sch.
etiket. A. Sch.
GREEFF,
Etienne de,
de, LiefLiefGREEFF, Prof.
Prof. Dr Etienne
de en
en liefdesdelicten.
liefdesdelicten. vert.
vert. door
door
Mr
PRICK. --- Winants,
Winants, HeerHeerMr F. PRICK.
len, 1951,
1951, 323
323 pp.,
pp., fJ7,00;
7,00; geb.
len,
J 8,90.
f
bekwame Leuvense
Leuvense Professor,
Professor,
De bekwame
door zijn
zijn verschillende
verschillende publicaties
publicaties
die door
tot ver
ver buiten
buiten de
de grenzen
grenzen vvan
zijn vatot
an zijn
derland bekendheid
bekendheid heeft
heeft verworven,
verworven,
derland
biedt ons
ons hier
hier een werk,
werk, dat niet
niet alalbiedt
leen vanwege
vanwege de
elders bijna
bijna
leen
de — elders
steeds
steeds aaan
sensatie verbonden
verbonden —
- titian sensatie
tel
tel van
van bel
belang
is. Prof.
Prof. de
deGreeff
Greeff
an g is.
kent uit
uit zijn
zijn eigen
eigen practijk
practijk als
als cricrikent
minoloog de
de drama's,
drama's, waarv
waarvan
de
minoloog
an de
kr
an ten slechts
kranten
slechts het
hetuiterlijk
uiterlijk aspect
aspect
beschrijven en
psycholoog is
is hij
hij
beschrijven
en als psycholoog
vertrouwd met de
de psychische
psychische procesprocesvertrouwd
die deze
deze drama's
drama's veroorzaken
veroorzaken en
en
sen, die
het gevolg
gevolg vvan
zijn.
er het
an zijn.
Door de
de gedetailleerde
gedetailleerdeontleding
ontledingder
der
individuele gevallen
de auteur
auteur
individuele
gevallen komt de
tot een
een helder
helder inzicht
inzicht in
in het
het wezen
wezen en
en
tot
de genese
genese vvan
hetpassionele
passionele delict.
delict.
de
an het
Vooraf geeft
geeft hij
hij een
eenfijnzinnige
fijnzinnige ontontVooraf
leding van de
de functies,
functies, die
die men
men in
in de
de
leding
psychische structuur
structuur met
met betrekking
betrekking
psychische
tot de
de samenleving
samenleving met
met anderen
anderen kkan
tot
an
ontdekken en die bij de genese vanontdek ibjgnseva
het passionele
passionele delict
delicteen
eenoverwegende
overwegende
het
rol spelen.
spelen. Hij
Hij toont
toont de
de delicten
delicten als
als
rol
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verklaarbare en
en geenszins
verklaarbare
geenszins onveronverwachte resultanten
van geheel
wachte
resultanten van
geheel een
een
persoonlijkheidsvorming.Ook
Ook voor
persoonlijkheidsvorming.
voor
degenen, die
die het met
degenen,
met de
de eindconclueindconclusie —
sie
- nl,
nl. dat
dat in
in het
hethuidige
huidige cultuurcultuurstadium het ernstige passionele
stadium
passionele delict
delict
feitelijk nog maar
feitelijk
maar door
door abnormalen
abnormalen
en psychopathen
en
psychopathen wordt
wordt bedreven
bedreven —
niet eens
eens kan zijn,
niet
zijn, is dit een
een kostbaar
kostbaar
boek. De
De jurist,
boek.
jurist, de
de zielzorger
zielzorger en
en de
de
psycholoog kan
kan hier
psycholoog
hier zijn
zijn inzichten
inzichten
grondig
verrijken. A.A.Sch.
grondig
verrijken.
Sch.
HOUTW.
W. N.
N. van der,
HOUT
der, Psychologie
Psychologie
van de
van
de pers,
pers, Nederl.
Nederl. Uitg.
Uitg. Mij,
Mij,
6,50.
Leiden,
Leiden, 1949,
1949, 170
170 pp.,
pp., geb.
geb. ff 6,50.
Het behoeft
behoeft wel
wel nauwelijks
nauwelijks betoog,
betoog,
dat de
an de
dat
de studie
studie v
van
de psychologie
psychologie der
der
pers urgent
pers
urgent is geworden.
geworden. Doch
Doch wat
wat
wij voor 't gebruik
an de naam
naam "Psy„Psywij
gebruik v
van
chologie" bij
bij het
het werk
werk over
chologie"
over de
de ververkoop zeiden,
koop
zeiden, kunnen
kunnen wij
wij hier
hier herhaherhalen. De
len.
De wetenschappelijk
wetenschappelijk gevormde
gevormde
psycholoog verstaat onder
psycholoog
onder psycholopsychologie iets anders
anders dan
dan op ervaring
ervaring gebaseerde subjectieve
subjectieve beschrijvingen,
beschrijvingen, die
die
de breedte
de
breedte en de
de diepte
diepte der
der „Weten"Wetenschap" niet bereiken.
schap"
bereiken. Hebben
Hebben wij
wij bebezwaar tegen
tegen de
zwaar
de titel, zo
zo is
is dit
dit geensgeenszins het
zins
het geval
geval met
met de
deinhoud
inhoud van
van
bovengenoemd werk.
werk. De
bovengenoemd
De schrijver
schrijver
heeft
ange staat
heeft een
een llange
staat van
van dienst
dienst en
en
beschikt over een ruime
ruime ervaring.
ervaring. En
En
wat
wat hij
hij biedt
biedt heeft
heeft geen
geengeringe
geringe
waarde,
waarde, vooral
vooral voor
voor degenen,
degenen, die
die
rechtstreeks
rechtstreeks met de
de journalistiek
journalistiek te
te
maken
maken hebben.
hebben. Doch
Doch ook
ook onrechtonrechtstreeks
streeks geinteresseerden
geinteresseerden zullen
zullen de
de
uiteenzettingen
over de deugden
uiteenzettingen over
deugden en
en
ondeugden
der pers,
ondeugden der
pers, over
over de
de noodzanoodzakelijkheid
an herkelijkheid en mogelijkheid
mogelijkheid vvan
herstel en
en vernieuwing
vernieuwing en
en vele
veleandere
andere
aspecten
aspecten met veel
veel vrucht
vrucht lezen.
lezen.
A. Sch.
Sch.
HEYSTER,
HEYSTER, Dr Sis.,
Sis., Kroniek
Kroniek van
van een
een
gezin.
gezin. -- Nederl.
Nederl. Uitg.
Uitg.Mij,
Mij, LeiLeiden, 1949,
5,90.
1949, 200
200 pp.,
pp., geb.
geb. ff 5,90.
Zoals
Zoals alle
alle boeken
boeken van
van Sis
Sis Heyster,
Heyster,
is ook
ook dit
dit werk
werkzeer
zeerlezenswaardig
lezenswaardig
en leerzaam.
leerzaam. Zij
Zij verstaat
verstaat de
de kunst
kunst
om de psychologie als
als wetenschap
wetenschap tot
tot
haar recht
recht te
te doen
doen komen
komen in
in een
een ononderhoudende
verhaaltrant. In
In de
derhoudende verhaaltrant.
de
„Kroniek
"Kroniek van
van een
een gezin"
gezin" laat
laat ze
ze de
de
normale
van de
normale wederwaardigheden
wederwaardigheden van
de
goedwillende
goedwillende jonggehuwden
jonggehuwden Anne
Anne en
en
Bart,
Bart, en
enhun
hun eerste
eerstekinderen
kinderenMaarten
Maarten
en
en Marja,
Marja, de
de revue
revue passeren,
passeren, met
met de
de
gezonde
gezonde oplossingen,
oplossingen, die
die voor
voor ouders
ouders
en
en kinderen
kinderen tot
tot innerlijke
innerlijke verrijking
verrijking

voeren.
de schrijfschrijfvoeren. Zeer
Zeer terecht
terecht zegt de
ster:
"Wat menselijk zuiver is, maakt
ster: „Wat
het
allergewoonste tot
iets waara
waaraan
het allergewoonste
tot iets
an
men zich warmen kan". En wij kun- menzichwark".Eijunnen
volledig aansluiten
aansluiten bij
bij haar
haar
nen ons
ons volledig
wens: „Moge
"Moge het
het jonge
jonge gezin
gezin v
van
an
Anne en Bart een bescheiden wegwij- AneBartbschidnwegjzertje zijn
harzijn voor
voor de
de velen, die van harte
bereid zijn
moois te
te maken
maken
te bereid
zijn iets
iets moois
van
tehuis van
vanhun
hunkinderen".
kinderen".
van het tehuis
A.
A. Sch.
BON,
Vlm magmagBON, W.
W. F., Wat weet
weet ik van
netisme?
- Nederl.
Nederl. KeurboekeKeurboekenetisme? —
rij,
rij, Amsterdam, 1950, 60 pp., geb.
ff 2,25.
2,25.
Een
gerechtelijk proces
proces over
over dit
dit
Een gerechtelijk
onderwerp
nog
onderwerp en
en zijn
zijn toepassing
toepassing ligt nog
vers in het
het geheugen
geheugen en
en hierbij
hierbij kwam
kwam
duidelijk
het licht
licht hoeveel
hoeveel wanwanduidelijk aan het
begrip
heerst omtrent
omtrent deze
deze vorm
vorm
begrip er
er heerst
van theraphie.
theraphie. Het echte magnetisme
magnetisme
is echter
echter geenszins
geenszins kwakzalverij
kwakzalverij en
en
nog minder
minder heeft
met moreel
moreel
heeft het iets met
of godsdienstig
godsdienstig verboden
verboden practijken
practijken
te maken.
maken. Zoals
Zoals bij
bij alle
alledergelijke
dergelijke
verschijnselen,
magneverschijnselen, heeft
heeft ook
ook het magnetisme
veel goodwill
goodwill verloren
verloren wegens
wegens
tisme veel
zijn
door onbevoegden.
onbevoegden. De
De
zijn beoefening door
weinigen,
het magmagweinigen, die
die de
de gave vvan
an het
netisme bezitten,
bezitten, kunnen
kunnen een
een ware
ware
netisme
zijn voor
voor hun
hun omgeving.
omgeving.
zegen zijn
Het
het doel
doel v
van
bovengenoemd
Het is het
an bovengenoemd
om dit
dit probleem
probleem te
teverduideverduidewerkje om
lijken in
het licht
licht van
vande
demoderne
moderne
lijken
in het
wetenschap. Dit
had echter
echter ook
ook gegewetenschap.
Dit had
kund op een veel
veel fijnere
fijnere wijze.
wijze. De
De bebekund
de mensheid
mensheid de
de religie
religie en
en
wering, dat de
de gedachten aan God
God dankt
dankt aan het
het
de
lijden is niet alleen
alleen foutief,
foutief, doch
doch duidt
duidt
lijden
ook op
op een
een tendenz
tendenz in
in dit
ditwerkje.
werkje.
ook
Wij kunnen
kunnen geen bezwaar
bezwaar hebben
hebben teteWij
gen het
het feit,
feit, dat
dat een
een groot
groot deel
deel van
van
gen
dit boekje
boekje isisgereserveerd
gereserveerd voor
voor de
de
dit
tegenstelling wetenschap-bijgeloof,
wetenschap-bijgeloof,
tegenstelling
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minder historisch perspectief heeft,
hoeft niet te vrezen dat eruditie de
poëzie hier te hulp zou moeten komen.
Alles te zamen een boek dat velen
van nut zal zijn. Om practische redenen hadden we wel graag bij de
auteurslijst een verwijzing naar de
bladzijden gevonden.
K. Heireman
Renaat De VOS, Xenia. -- Colibrant,
Lier, 1951, 60 pp., Fr. 50.
Een bundeltje échte poëzie. Zij
schijnt als zonder problematiek en
zonder dw an g uit zichzelf gegroeid
te zijn. Poëzie zonder bijbedoelingen
dus, maar daarom ook ver v an het
geinverteerd intellectualisme der absolute woordkunst. Echte poëzie ook
in deze zin, dat, wat hier beleefd en
uitgezegd werd, in zijn gestalte zich
nog zo zuiver mogelijk a an sluit bij
het moment der aesthaetische ontroering, dit vluchtend en vluchtig
wonder, dat de diepste symboliek der
dingen naar zijn eigen wet openbaart.
Vandaar een kenmerkend impressionisme, dat zelfs in zijn motieven
als water, vogel, maan en wind sterk
aan Chinese natuurlyriek herinnert.
Daarom kan men v an deze poëzie
ook zeggen dat ze geen gedachtenproblematiek uitdrukt of dat, daar
waar ze het diepere gevoelsleven
weergeeft, haar korte en a an verrassende beweging rijke verzen, buiten
de symboliek, voor het inzicht gesloten blijven. (bijv. p. 46) . Dit is
echter een karakterisering en geenszins een afkeuring, w an t persoonlijk
is deze poëzie wél. Het ware een
grove fout het persoonlijke alleen te
willen zoeken in de manier waarop
een dichter de psychologische thematiek, die gemeengoed en zelfs mode is, weet te variëren. Hier is wel
eigen inzicht dat echter een te sereen bezit is d an dat 't zich zou moeten affirmeren in dialectiek, en hier
is ook een eigen toon, die, ook al is
er niet altijd evenveel vormkracht, in
de gehele bundel blijft doorklinken.
Wel is de bundel als geheel een ietwat los schetsboek en vervluchtigt
de dichter in zijn verl an gen naar
woordeloosheid soms zozeer zijn uitdrukking, dat ook de poëzie vervluchtigt (b.v. p. 23, 50) .
zowel door de materiële verzor-

ging als met de uitgave zelf geeft
Colibrant hier een bewijs van g oe de
smaak. K. Heireman
Stijn Streuvels 80. — Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen, Brugge, 1951, 42 pp.
Op Zondag 7 October 1951 werd te
Brussel door de Vereniging van
Vlaamse letterkundigen hulde gebracht aan Stijn Streuvels op zijn
tachtigste verjaardag. De toespraken
welke bij die gelegenheid werden gehouden, door J an Boon, H. Teirlinck, A. Westerlinck, J. Muls en A.
v an Duinkerken zijn hier gebundeld.
J.N.
Prof. Dr A. RUEGG, Homerus, de
kunstenaar en de mens (Scientia, 1) . -- De Nederl andsche
Boekhandel, Antwerpen, 1951,
121 pp., Fr. 35.
In het Aprilnummer 1949 v an dit
tijdschrift besprak E. De Strijcker
grondig en prijzend de oorspronkelijke uitgave van deze studie, waarvan
Dr E. De Waele ons nu een vertaling
biedt. We hoeven hier dan ook niet
meer te wijzen op de rijke inhoud:
fijn-psychologische uitdieping, technisch-literaire verklaring en menselijke waardering v an Homeros' werk.
De vertaler heeft de bruikbaarheid
van deze studie verhoogd door het
toevoegen van een index en van een
indeling in paragrafen. Dat deze indeling niet overal zeer adequaat
blijkt, moet ons, gezien het weinig
systematisch karakter van Ruegg's
betoogtr an t, niet verwonderen. Het
was er de vertaler dan ook op de eerste plaats om te doen de lezer te
helpen bij het lezen en vooral bij het
verder gebruik v an het boekje, en
daarin is hij geslaagd : wie over één
of andere kwestie een korte en fijnzinnige uitleg wil lezen, hoeft er
slechts de inhoudstafel op na te
sla an . Niet alleen leraren, maar ook
leerlingen v an de hum an iora, die een
bepaald aspect v an Homeros' werk
willen leren kennen, zullen met deze
zeer verzorgde vertaling hun voordeel doen. F. Cromphout
LANGE D. De Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952. 59 pp.
Dit boekje is een korte biographie
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Grieken op
op het
hetwereldgebeuren
wereldgebeuren
de Grieken
VOlkshogeschool
Drakenburgh sa- de
Volkshogeschool op Drakenburgh
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uiteen. Prof.
B. J.
J. Alfrink
Alfrink bebeuiteen.
Prof. Dr
Dr B.
vooral de
de visie
visie van
van het
hetOude
Oude
spreekt vooral
Testament op
op de
de geschiedenis
geschiedenis waarwaarTestament
hij enige beschouwingen
beschouwingen over
over het
het
aan hij
Testament vastknoopt.
vastknoopt. Dr
Dr P.
P.
Nieuwe Testament
Hendrikx O.E.S.A.
eerst de
de
Hendrikx
O.E.S.A. geeft
geeft eerst
Augustiniaanse kijk
op de
de verhouverhouAugustiniaanse
kijk op
ding van de
de vrije
vrije wil
wil en
en de
degenade,
genade,
ding
om van daaruit
daaruit Augustinus'
Augustinus' geschiegeschiete belichten.
belichten. Met
Met op
op zij
zij
denistheologie te
de hele
heleMiddeleeuwen
Middeleeuwen krijkrijlaten van de
gen wij
wij dan
dan een
een verh
verhandeling
over
andeling over
gen
K. L.
L.
Giambatista Vico door Prof. Dr K.
Bellon. Dr B. M.
M. Boerebach
Boerebach geeft
een
Bellon.
geeft een
brede beschouwing
beschouwing over
over Voltaire,
Voltaire,
brede
Condoreet en
Comte, terwijl Prof. Dr
Dr
Condorcet
en Comte,
J. Nota
Nota S.J.
S.J. een
een gedrongen
gedrongen en
en wel
wel
J.
eens moeilijke
moeilijke uiteenzetting
uiteenzetting geeft
geeft
eens
Hegels systeem
systeem en
enmeer
meerbepaald
bepaald
van Hegels
zijn geschiedenisopvatting.
geschiedenisopvatting. HelHelvan zijn
der en
en summier
summier beschrijft
beschrijft Dr
J. C.
C.
der
Dr J.
Lannoy O.F.M.Cap.
O.F.M.Cap. de geschiedenisgeschiedenisLannoy
van Marx,
Marx, maar
maardoorgetrokken
doorgetrokken
visie van
Lenin en
en Stalin,
Stalin, terwijl
terwijl Dr
Dr J.
J. L.
L.
tot Lenin
Springer een philisophisch
philisophisch referaat
referaat
Springer
over-Kierkegaard
Kierkegaard en Nietzsche.
houdt over
Tenslotte beh
behandelt
M. C.
C. Smit de
de
andelt Dr M.
moderne
visie op
op de
de gegemoderne protestantse visie
schiedenis
Niebuhr, Barth,
Barth,
schiedenis o.a.
o.a. van Niebuhr,
Van Ruler
Ruler en
Cullmann, en
geeft
Van
en Cullmann,
en geeft
Prof. Mag.
Mag. G.
G. Thils
Thils een
een overzichtelijk
overzichtelijk
de moderne
moderne katholieke viexposé i van de
sie
op de
de geschiedenis,
geschiedenis, waarbij
waarbij hij
hij
sie op
spreekt over
over Daniélou,
Daniélou, Malevez,
Malevez, TeilTeilhard
de Chardin,
Chardin, Fessard,
Fessard, MontuMontuhard de
clard,
zijn eigen
eigen opopclard, Féret, Rahner en zijn
vatting.
Aan deze
deze vaak
vaakdiepzinnige
diepzinnige
vatting. Aan
niet-historici
beschouwingen
beschouwingen van niet-historici
over
geschiedenis heeft Prof.
Prof. Rogier
Rogier
over geschiedenis
een
slotbeschouwing met
enige gegeeen slotbeschouwing
met enige
zonde
ideeën van de
de beroepshistoriberoepshistorizonde ideeën
cus gevoegd.
gevoegd.
Men
wel aanstippen
aanstippen dat
dat men
men
Men kan wel
pijnlijk
exposé over
over Joachim
Joachim de
de
pijnlijk een
een exposé
Fiori
maar dit
toevalFiori mist
mist -— maar
dit is aan toevallige
omstandigheden te
wijten —
- en
en
te wijten
lige omstandigheden
dat
een paar
paar sprekers
sprekers wat
ver
dat een
wat al
al te ver
hun
aanloop nemen
aan de
de
hun aanloop
nemen eer
eer zij
zij aan
geschiedenisopvatting
augeschiedenisopvattingvan
van hun
hun auteur
komen, maar
maar alles
alles samengenosamengenoteur komen,
men
biedt deze
deze bundel
bundel een
een reeks
reeks
men biedt
merkwaardige
grote
merkwaardige studiën
studiën over
over de
de grote
denkers
neerbogen over het
het
denkers die
die zich neerbogen
probleem
de zin
zin der
dergeschiedegeschiedeprobleem van de
nis.
M.
M. Diericlac
Dierickx
van het
Coltuurgeschie.denis
het ChrisChrisCultuurgeschiedenis van
tendom. Vijfde
deeL Gisteren,
Gisteren,
Vijfde deel.
1IIede~
Elsevier, AmAmReden4, Morgen. --- Elsevier,
sterdam, Brussel, 1951,
448 pp.,
pp.,
1951, 448
Jf 22.50.
22.50.

Dit vijfde
vijfde en laatste
laatste deel
deel der
der grote
grote
an het
Cultuurgeschiedenis
CUltuurgeschiedenis vvan
het ChrisChristendom,
tendom, uitgegeven
uitgegeven door
door enige
enige ProProtestantse en
enKatholieke
Katholiekeprofessoren,
professoren,
geeft, zoals
zoals de
de ondertitel
ondertitel zegt,
zegt, een
een
geeft,
an
overzicht der
der Christelijke
Christelijke cultuur vvan
gisteren, heden en morgen, d.w.z.gistern,hdmo.wz
vanaf ongeveer
ongeveer 1800
1800 tot nu
nu toe,
toe, met
met
enig perspectief
perspectief in de
de toekomst.
toekomst. Dit
Dit
over- en uitzicht
uitzicht isisniet
nietbijzonder
bijzonderopoptimistisch,
timistisch, optimistischer
optimistischer echter
echter ten
ten
opzichte der wijsbegeerte
wijSbegeerte en
en wetenwetenopzichte
schappen
schappen dan ten
ten opzichte
opzichte der
der ChrisChristelijke
kunst. De 19e
telijke kunst.
1ge eeuw
eeuw moet
moet het
het
nogal eens
eens ontgelden,
ontgelden,zo
zobijvoorbeeld
bijvoorbeeld
het opstel
opstel over
overLiturgie
Liturgieen
engewijde
gewijde
in het
Kunst
Kunst van Dr F.
F. van
van der
der Meer
Meer en
en in
in
dat van
van J.
J. G.
G. van der
der Ploeg
Ploeg over
over de
de
dat
Christelijke
samenleving. Prof.
Prof. DieChristelijke samenleving.
Diezijn beschouwing
beschouwing over
over de
de
penhorst in zijn
Zeden der
eeuw is
is milder
milder
Zeden
der 1ge
19e en 20e eeuw
en evenwichtiger
evenwichtiger in
in zijn
zijn oordeel
oordeel en
en
neemt
neemt de veel
veel gesmade
gesmade eeuw
eeuw enigsenigszins
zins in
in bescherming.
bescherming. Over
Over het algealgemeen bevat dit vijfde
vijfde deel
deel voortreffevoortreffelijke en belangrijke
belangrijke studies
studies over
over het
het
lijke
Christendom
der laatste
laatste honderd
Christendom der
honderd vijfvijftig jaar,
jaar, enkele
enkele gaan
gaandieper,
dieper, andere
zijn wat schetsmatig.
zijn
schetsmatig. Sommige
Sommige ververschijnselen missen
missen wij
wij in
in dit
schijnselen
dit lijvige
lijvige
boek, bijvoorbeeld
de grote
boek,
bijvoorbeeld de
grote uitbreiuitbreiding van het
het missiemissie- en
en zendingswerk
zendingswerk
vorige eeuw,
eeuw, iets dat
dat toch
toch ook
ook
in de vorige
bij de Christelijke cultuurgeschiedenis
bij
cultuurgeschiedenis
hoort.
werk is
is
hoort. Trouwens
Trouwens het
het gehele
gehele werk
-eerder:
meer of
of
eerder :een
een groot
groot aaantal
antal meer
minder bel
angrijke studies
minder
belangrijke
studies over
over de
de
Christelijke
haar
Christelijke cultuur
cultuur gedurende
gedurende haar
lange verleden
verleden dan
dan een
eeneinheitliche
einheitliche
geschiedenis daarvan.
daarvan. Ook
Ook het ververgeschiedenis
schil tussen
schil
tussen het
het Protestantisme
Protestantisme en
en
het Katholieke
Katholieke element
element is
is voortduvoortdurend voelbaar,
rend
voelbaar, soms
soms hinderlijk
hinderlijk voelvoelbaar. Er
Er staat echter
baar.
echter voor
voor elk
elk ontontwikkelde veel interess
ants en
wikkelde
interessants
en lezenslezenswaardigs in het kostbaar
waardigs
kostbaar uitgegeven
uitgegeven
werk. Dit laatste
werk.
laatste deel
deel is
isrijk
rijk geïllusgeillustreerd met afbeeldingen
treerd
afbeeldingen van
van kerken
kerken
an nieuwere
en voortbrengselen
en
voortbrengselen vvan
nieuwere
Christelijke kunst.
Christelijke
J. v. H.
J.
Hubert BECHER,
Hubert
BECHER, Die Jesuiten.
Jesuiten. Geund Geschichte des Ordens.
stalt und
Kdsel-Verlag, MUnchen,
Winchen, 1951,
- Kösel-Verlag,
1951,
438 pp.,
438
pp., geb.
geb. DM.
DM. 17.50.
17.50.
Met forse
forse trekken
schetst P. BeMet
trekken schetst
Becher S;J.,
geschiedenis
S.J., de vier eeuwen geschiedenis
der Sociëteit
Sociëteit van Jesus.
der
Jesus. Wat
W~t een
een bebewogen leven vol triomfen
triomfen en
en nederlanederlagen! De Orde
gen!
Orde strijdt
strijdt meestal
meestal op
op de
de
--
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voorposten vanaf
haar goedkeuring
goedkeuring
voorposten
vanaf haar
1540 tot dat
dat zij
zij in
in1773
1773 onder
onder de
de
in 1540
aanvallen
vooral van
de Aufkl,rung
Aufklärung
aanvallen vooral
van de
ten
onder gaat.
gaat. Maar
Maar een
eenwonderwonderten onder
baar voortleven
voortleven in het
hetorthodoxe
orthodoxe
baar
Rusland redt haar,
haar, tot Pius VII
VII ze
ze in
in
1814
Sindsdien heeft
heeft
1814 volledig herstelt. Sindsdien
zij
de hele
hele wereld
wereldverspreid,
verspreid,
zij zich over de
zodat
zodat ze begin
begin 1951
1951 31.068
31.068 leden
leden teltelde en elk jaar
jaar ongeveer
ongeveer met
met500
500 leden
leden
aangroeit.
Afzonderlijk bespreekt de
de
aangroeit. Afzonderlijk
auteur
telkens de
de rechtstreekse
rechtstreekse zielzielauteur telkens
zorg,
wetenschappelijk
de
zorg, het wete
nschappelijk werk,
werk, de
In de
de hoofdstukhoofdstukcolleges,
de missies.
missies. In
colleges, de
ken
over de
de innerlijke
innerlijke groei
groei en
en de
de
ken over
grenzen
en gevaren
gevaren voor
voor de
de Orde,
Orde,
grenzen en
dringt
Becher tot de
de diepe
diepe geest
geest
dringt P.
P. Becher
door
hij op
op zijn
zijn best.
best.
door en
en is hij
Wij
kunnen het
de Duitse
Duitse auteur
auteur
Wij kunnen
het de
niet
euvel duiden,
duiden, dat hij
hij de
de Duitse
Duitse
niet euvel
Jezuieten
hun werk
werk meer
meer op
op de
de
Jezuieten en
en hun
voorgrond brengt
het geheel
geheel
voorgrond
brengt dan
dan in
in het
der Orde
Orde harmonisch
harmonisch past.
past. HU
Hij lijkt
lijkt
der
ook
beter op
op de hoogte van
van de
de FranFranook beter
en Italiaanse
Italiaanse geschiedenis,
geschiedenis, dan
dan b.v.
b.v.
se en
van de
deBelgische
Belgische enenNederlandse.
Nederlandse.
Toch
Van Ginniken
Ginniken en
de
Toch zijn
zijn P.
P. Van
en de
Noordnederlandse retraitehuizen met
met
Noordnederlandse
lof vermeld;
vermeld; voor België
België komen
komen voorvooral de
de Bollandisten
Bollandisten ter sprake,
sprake, met
met P.
P.
De Smet,
Smet, de
de apostel
apostelder
derRoodhuiden,
Roodhuiden,
en
P. Lievens,
Lievens, dien
dien hij
hij „einer
"einer der
der
en P.
grössten
Missionare der Neuzeit" (p.
(p.
gr5ssten Missionare
noemt.
409) noemt.
409)
Werkelijk een flink, degelijk,
degelijk, overoverWerkelijk
zichtelijk boek
Sociëteit van
van
zichtelijk
boek over
over de Sociëteit
Jesus, dat
dat naast
naast „De
"De Orde
Orde der
der JezuieJezuïeten" van
De Jonge
Jonge een
een ereplaats
ereplaats
ten"
van P. De
verdient.
M. Dierickx
verdient. M. Dierickx
A.
von MARTIN,
de
A. von
MARTIN, Sociologie
Sociologie van de
RenalJssance. Physiognomiek
Physiognomiek en
en
Renaissance.
rhythmiek van een
eenburgerlijke
burgerlijke
rhythmiek
cultuur. Uit
Uit het Duits.
cultuur.
Duits. —
- WeWereldbibliotheek, Amsterdam-Ant1951, 194
194 pp.,
pp., in
in flex.
flex.
werpen, 1951,
band
85.
.
band frs. 85.
auteur benadert
benadert het
hetprobleem
probleem
De auteur
der Renaissance vvan
de sociologische
sociologische
an de
kant, en
en bespreekt
bespreekt meer
meer toest
toestanden
anden
dan
personen. Tegenover
Tegenover de adel
adel van
van
dan personen.
het bloed
bloed en de
de sacrale
sacrale wijding
wijding die
die in
in
de Middeleeuwen
Middeleeuwen primeerden,
primeerden, worden
worden
rijkdom en
nu de rijkdom
en de
de geestesontwikkegeestesontwikkeling de
de structurerende
structurerende factoren
factoren vvan
an
de maatschappij. In de Vroeg-Renais-dematschpij.InVroeg-Ras
sance wordt de
de burgerij
burgerij machtig
machtig aanaangegrepen om
om dedemaatschappelijke
maatschappelijke
gegrepen
verhoudingen
wijzigen, en
de
verhoudingente
te wijzigen,
en is de
kunst werkelijk
werkelijk dynamisch,
dynamisch, realisrealiskunst
en volkskunst.
volkskunst. In
In de
de Hoog-ReHoog-Retisch en
naissance echter
echter zijn
zijn de
de rijk
rijk geworgewornaissance
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den
burgers verzadigd,
verzadigd, en de kunstekunsteden burgers
naar is een
een arrivé,
arrivé, die
die zich
zich boven
boven het
naar
volk
verheven acht.
Zeer juist
juist zegt
zegt
volk verheven
acht. Zeer
de
auteur dat
dat een
eenbewuste
bewuste ontkenontkende auteur
ning van het
het geloof
geloof uitzondering
uitzondering was,
was,
maar
dat men
men met
met
maar dat
dat toch
toch het feit dat
de
godsdienst spotte en
en hem
hem aestheaesthede godsdienst
tiseerde,
op minder
minder christelijke
christelijke zin
zin
tiseerde, op
wijst;
een teken
teken in
in dezelfde
dezelfde richting
richting
wijst; een
is tevens
tevens het
hetverwereldlijken
verwereldlijken van
van de
de
het interessante
interessante slothoofdslothoofdclerus.
clerus. In het
stuk verdedigt
verdedigt de
de schrijver
schrijver nog
nog de
de nu
nu
gedeeltelijk
dat
gedeeltelijk opgegeven
opgegeven stelling
stelling dat
Calvinisme krachtens
krachtens zijn
zijn grondgrondhet Calvinisme
stellingen
tot economische
economische activiteit
activiteit
stellingen tot
en
tot streven
streven naar
naar rijkdom
rijkdom aaanzet.
en tot
anzet.
korte maar
maar belangrijke
belangrijke boek
boek
Dit korte
steunt voor
voor een
een groot
groot deel
deel op
op BurckBurckhardt en
Weber en
is zeker
zeker van
van
hardt
en von Weber
en is
dezelfde geest
geestdoordrongen.
doordrongén. Ofschoon
Ofschoon
geen lichte
lichte lectuur
lectuur zal
zal het
hetiedereen,
iedereen,
geen
het probleem
probleem van de
de ReRedie zich met het
naissance
bezighoudt, zeker
zeker boeien.
boeien.
naissance bezighoudt,
Jammer
talrijke storende
storende drukdrukJammer dat talrijke
fouten
- soms
soms vijf
vijf op
op één
één bladzijde!
fouten —
-delzingrm.
- de lezing remmen.
M.
M. Dierickx
Jan ROMEIN,
ROMEIN, In
Hof der
der HistoIDstoIn de Hof
rie. Kleine
encyclopedie der
der thetheKleine encyclopedie
oretische geschiedenis.
geschiedenis. —
- QueriQuerido, Amsterdam,
Amsterdam, 1951,
1951, 130
130 pp.,
pp.,
do,
6.50.
geb. f 6.50.
geb.
Men
kan er
er Prof.
Prof. Romein
Romein alleen
alleen
Men kan
dankbaar om zijn,
zijn, dat hij
hij de
de historici
historici
dankbaar
voortdurend oproept
over hun
hun,
voortdurend
oproept zich
zich over
te bezinnen.
bezinnen. Vroeger
Vroeger reeds
reeds pupuvak te
bliceerde hij
zijn opvattingen
opvattingen over
over
bliceerde
hij zijn
„theoretische geschiedenis",
nu geeft
"theoretische
geschiedenis", nu
geeft
hij
soort kleine
kleine encyclopedie,
encyclopedie,
hij hier een soort
of zo
zo men
men wil
wileen
eensoort
soort„program".
"program".
Hij
woord en
en het
het bebeHij handelt
handelt over het woord
grip
geschiedenis, de
de psychologische
psychologische
grip geschiedenis,
grondslagen
der historische
historische belangbelanggrondslagen der
stelling,
ontstaan en
en de
de voortvoortstelling, het
het ontstaan
gang der
der geschiedschrijving,
geschiedschrijving, de
de vorm
vorm
en de
en
de inhoud
inhoud der
der geschiedenis,
geschiedenis, en
en
tenslotte
- nog
noghet
hetinteressantst
interessantst
tenslotte —
van al —
- het wezen
wezen en
en de
de zin
zin der
der gegeschiedenis.
Maar meer
meer dan
dan de
deschematische
schematische
Maar
uiteenzetting
elk dier
dier zeer
zeer ruiruiuiteenzetting van
van elk
onderwerpen, boeit
lange
me onderwerpen,
boeit ons
ons het lange
polemische
(pp. 9-52), dat
dat
polemische hoofdstuk
hoofdstuk (pp.
boek inleidt.
inleidt. Hier
Hier antwoordt
antwoordt de
de
het boek
knappe
Amsterdamse professor
professor op
op
knappe Amsterdamse
de
vele aanvallen
aanvallen die
hij van
van de
de
de vele
die hij
meest diverse
diverse zijden
zijden heeft
heeft moeten
moeten
meest
doorstaan.
Ook wij
wij moeten
moeten zijn
zijn defidefidoorstaan. Ook
nitie verwerpen: „Ik
"Ik noem
noem derhalve
derhalve
die geschiedschrijving objectief die in
in
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overeenstemming is met de tijdgeest" (p. 29) , maar als men inziet
wat Romein daaronder verstaat moet
men toegeven dat hij voor het grootste deel gelijk heeft. En natuurlijk
stuit hij op innerlijk verzet, w anneer
hij verklaart: „Nog steeds houd ik
het marxisme voor de enig houdbare
denk-discipline" (p. 48) . Dit alles
neemt niet weg, dat het boek tot nadenken prikkelt en herhaaldelijk de
volle instemming afdwingt.
M. Dierickx
G. KOCH — DE MEYER, Gravin Richildis (Verhandeling Katholieke Vlaamse Hogeschool-uitbreiding. nr. 418) . — StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1951,
66 pp., Fr. 24 (abonn. 6 nummers: Fr. 90) .
De geleerde schrijfster bezorgt ons
hier een juweeltje van een critische
en toch overzichtelijke en vlot geschreven biographie. Richildis, gravin v an Henegouwen, die gehuwd
was met Boudewijn VI v an Vlaanderen, en na diens dood in 1071 zo dapper tegen Robrecht de Fries streed
voor de rechten v an haar zoontje Arnulf I op het graafschap Vlaanderen,
werd tot nog toe als een despotische

.

vrouw en een onderdrukster der Vlamingen voorgesteld. Deze bondige
studie stelt onweerlegbaar Richildis
als veel sympathieker voor. De legende-vorming om Richildis heeft de
schrijfster terecht een afzonderlijk
hoofdstuk waardig geoordeeld. Wie
eens een mooie critische studie wil
lezen neme deze brochure ter hand
en hij zal er genot aan beleven.
M. Dierickx
J. MEERBERGEN, pr. Priesternamen uit de Geuzentijd, de Beloken Tijd en de Boerenkrijg. —
Sint Norbertus-drukkerij, Tongerlo, 1951, 147 pp. Fr. 50 (ook
verkrijgbaar bij de auteur: Geldenaakse Baan, 16, Heverlee) .
Met een gevoelig hart en priesterlijk mee-lijden herdenkt de auteur de
Vlaamse priester-martelaren die vielen in de geuzentijd (1566-1581) en
gedurende de Franse Revolutie (1797
-1800) . Het was de schrijver v an dit
boek niet te doen om wetenschap, al
brengt hij heel wat weinig of niet bekende gegevens a an het licht, maar
hij wilde vooral de priesters wijzen
op het heldhaftig voorbeeld v an hun
voorgan gers in roerige tijden.
M. Dierickx

ROMANS EN VERHALEN
Marcel JOUHANDEAU, Oom Henri.
Het Parelsnoer, Foreholte, Voorhout. Vert. door Dr N. G. H.
Deen. 1951, 161 pp., f 4,90 en Fr.
76.
Oom Henri is een l an ge psychologische novelle, waarin met meesterh and kort en geserreerd het lot van
een familie, een gezin beschreven
wordt Marcel Jouhandeau is een auteur, die zich niet laat leiden door de
wensen v an zijn lezend publiek, wensen die uitga an naar meer kleur,
meer zicht- of voelbare achtergrond;
hij betracht een soberheid, die bijna
verbeeldingloos en abstract wordt.
Daarom zal dit boek meer genoten
worden door psychologisch geinteresseerden d an door dagelijkse romanlezers. Hij biedt zo weinig a an de fantasie en het onmiddellijk medevoeler,
dat slechts lezers die aan de gewone
romanlezerij ontgroeid zijn, dit inderdaad merkwaardig geconstrueerde
boekje zullen waarderen.
J. v. H.

Paul de CASPARIS, Mien slaat geen
dode Honden — Het Parelsnoer,
Foreholte, Voorhout, 1951, 169
pp., f 5,50 en Fr. 87.
De omslag noemt deze jonge schrijver een verbazingwekkend talent. Dit
is wel wat kras. Verbazingwekkend
zijn deze drie novellen niet. Talent
heeft de schrijver ongetwijfeld. Hij
doet een beetje mysterieus, bijvoorbeeld in de tweede novelle, en een
beetje te onwaarschijnlijk in de eerste. Het beste lijkt mij de derde,
waarin alle schrijversaanstellerij ontbreekt. Hier boeit hij door zijn eenvoudige realistische verhaaltrant en
roept hij een sfeer en milieu op die
overtuigen. J. v. H.
Gabriel GORRIS, De Poort der Stilte
— Het Thijmfonds. Den Haag,
1951, 301 pp., f 5,75 — voor leden f 2.50.
Een roman die formeel goed geschreven is, maar psychologie en
menskundige bewerking mist, zodat
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enige eisen
eisen niet
niet bevrebevrehij lezers
hij
lezers met enige
digt.
Voor de
de lezers,
lezers, die
die hij
hij wel
wel bebedigt. Voor
vredigen zal,
hij wat
al te
te openopenvredigen
zal, is
is hij
wat al
hartig.
Enige erotische
erotische reserve
reserve ware
ware
hartig. Enige
wel gewenst.
J. v.
H.
wel
gewenst. J. v.
H.
Mary WEBB,
W·E~B, Het
Het Huis
Huision
in Dormer
Dormer
Mary
Forest. Vert.
Vert. Het
Het Parelsnoer.
Parelsnoer. FoForeholte, Voorhout.
Voorhout. 1951,
1951, 300
300 pp.,
pp.,
reholte,
9.90, en
en Fr.
Fr. 154.
154.
geb.
geb. f 9.90,
1881-1927 is de
de schrijfschrijfMary Webb 1881-1927
ster v
van
een vijftal
vijftal eigenaardige
eigenaardige roroan een
mans,
die alle
alle eenzelfde
eenzelfde tendens
tendens ververm
an s, die
tonen, te doen
doen zien
zien namelijk,
namelijk, hoe ver
ver
tonen,
de
geciviliseerde mens
mens is
is afgeweken
afgeweken
de geciviliseerde
van
het leven
leven in
in en
en met
met en
envolgens
volgens
v
an het
de
Huis in
in Dormer
Dormer FoFode natuur.
natuur. In het Huis
beschrijft zij
zij een familie, die
die ververrest beschrijft
stard
geraakt in
in formalisme
formalisme en
en
stard is geraakt
traditie, zo zeer
zeer dat
dat alle
alle levensvreuglevensvreugtraditie,
de er onbekend
onbekend is en
en aldoor
aldoor een
een somsomde
bere, dreigende
dreigende wolk
gezin
bere,
wolk over
over het gezin
hangt.
Haar figuren
figuren zijn
zijn op
op het
het caricarih
angt. Haar
caturale af,
af, maar
maar toch
tochbewondert
bewondert
caturale
men de
de kracht en
en originaliteit,
originaliteit, waarwaarmen
mee
zij deze
deze bijna
bijna onmenselijke
onmenselijke wewemee zij
zens schildert.
schildert. Twee
Twee der
der kinderen
kinderen
zens
an
wringen zich
dit keurslijf
keurslijf vvan
wringen
zich los
los uit dit
conventie en liefdeloosheid en vindenconvetilfdshnvie
hun eigen weg.
weg. Een
Een der
der gezinsleden,
gezinsleden,
hun
de
oude grootmoeder,
grootmoeder, steekt
een
de oude
steekt in een
an atisme,
vlaag v
van
verbijstering en ffanatisme,
an verbijstering
huis in
in brand.
brand. Ond
Ondanks
alle gegean ks alle
het huis
chargeerdheid -— ook
gevestigde
chargeerdheid
ook de gevestigde
religie
vindt geen
geen genade
genade bij
bij de
de
religie vindt
schrijfster,
zweert bij
bij een
een romanromanschrijfster, die
die zweert
natuurverheerlijking -— is
het
tische natuurverheerlijking
is het
een
boeiend en
en merkwaardig
merkwaardig boek.
boek.
een boeiend
voorbehoud is geboden.
geboden.
Enig voorbehoud
J.
H.
J. v. H.
Em. V
Van
HEMELDONCK, Al
over
an HEMELDONCK,
Al over
Em.
die
heide...... (Berk
(Berken
enBremBremdie heide
reeks nr
nr 14)
14). —
- Lannoo,
Lannoo, Tielt,
Tielt,
reeks
1951,
pp.
1951, 210 pp.
Een reeks
reeks korte
korte verhalen,
verhalen, eenvoueenvoudig en
en fijn
fijn verteld,
verteld, zonder
zonder gezochtgezochtheid, zonder
zonder opzettelijkheid
opzettelijkheid en teltelheid,
kens
weer goed
goed gebouwd.
gebouwd. In
In enkele
enkele
kens weer
van
deze stukken
stukken geeft
geeft Van
Van HemelHemelv
an deze
donck
beste wat
wat in
in zijn
zijn
donck ons
ons van
van het beste
schuilt.
talent schuilt.
De meeste
meeste onderwerpen
onderwerpen behandebehandeDe
len iets
iets dramatisch:
dramatisch: een
eenverloren
verloren
len
zoon, een moordenaar,
moordenaar, ongelukken in
in
zoon,
een
mijn, terugkeer
een jaar
jaar gegeeen mijn,
terugkeer na
na een
vangenis ......
maar over
over dit
dit alles
alles
vangenis
• :maar
een glans v
van
mildheid. Rampen,
Rampen,
an mildheid.
ligt een
ongeluk, dood......
worden geintegeïnteongeluk,
dood worden
greerd
leven, in
in het
het Kempische
Kempische
greerd in het leven,
leven
van
's schrijvers
schrijvers geboortel
geboorteland.
an d.
leven v
an 's
J. Noë
Aanbevolen.
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Domien Van
Domien
Van RIETVELDE,
RIETVELDE, Toon
Toon
Avermate (Regenboog-Serie,
(Regenboog-Serie, 1)
1).
.
-— P.
P. Vink,
Vink,Antwerpen-AmsterAntwerpen-Amsterdam,
reeksdam, 1951,
1951, 230
230 pp.,
pp., geb.
geb. in reeksverband
65, buiten
buiten reeks
reeks Fr.
Fr.
verband Fr.
Fr. 65,
105.
Een rustig
rustig en
engezond
gezondboek
boek:: Toon
Toon
Een
Avermate heeft
vrouwen
kind ververAvermate
heeft vrouw
en kind
loren en
gaan
houden van
uitloren
en is
is ga
an houden
van een uitPeter Withaegel,
Withaegel, omombestede jongen, Peter
dat deze zo sterk
sterk gelijkt
gelijkt op
op zijn
zijn overoverleden Joske.
Joske. Hij
Hij weet
weet een
eenboerderijboerderijleden
te bemachtigen,
bemachtigen, zich
zich op
op te
te werken
werken
tje te
een zekere
zekere welstand.
welstand. Nadat
Nadat de
de
tot een
moeder v
van
Peter is
is gestorven
gestorven en
en ook
ook
an Peter
Sofie
- bij
bij wie het
het kind
kind was
was uitbeuitbeSofie —
steed
waarmee Toon
Toon nog
op
steed en waarmee
nog net op
het allerlaatste
allerlaatste ogenblik
ogenblik getrouwd
getrouwd is
is
-— komt
komt Peter
Peter bij
bij hem
hem terecht.
terecht. Nu
Nu
gaat
het leven
leven verder.
verder. Peter
Peter moet
moet
gaat het
studeren,
Toon zou er
er graag een hohostuderen, Toon
venier vvan
maken, doch
doch hij
hij lijkt
lijkt wel
wel
venier
an maken,
verzot
alles wat
wat techniek
techniek is;
is; op
op
verzot op
op alles
achttienjarige leeftijd komt Peter
Peter om
om
door
een motorongeluk.
motorongeluk.
door een
De taal
taal isis wel
welgoed
goedNederl
Nederlands,
De
ands,
doch soms
beetje stijf.
stijf. Het
Het ververdoch
soms een beetje
haal vlot
vlot niet
niet te
te best,
best, vertoont
vertoont een
een
haal
gebrek aaan
spanning omdat
omdat de
de bobogebrek
an spanning
men
van
de details
details het
het bos
bos v
van
het
men v
an de
an het
verhaal
verhaal verdoezelen.
verdoezelen.
J. Noë

J.
J. M.
M. DEVOS, Mijn
Mijn broer
Ik
broer en
en ik
(Troubadour).
Desclée
De
(Troubadour) . —
Desclée De
Brouwer,
1951, 131
131 pp.,
pp.,
Brouwer, Brugge,
Brugge, 1951,
Fr. 38.
38.
H. G.
G. VIOT,
VlOT, De Chronastro
Chronastro (Trouba(Troubadour).
Desclée De
DeBrouwer,
Brouwer,
dour) . -— Desclée
Brugge,
1951, 163
pp., Fr. 38.
38.
Brugge, 1951,
163 pp.,
Op
worden beide
beide zoonzoonOp een morgen worden
van Ingenieur
Ingenieur Van
Van Beveren
Beveren vvan
tjes van
an
het college geroepen en schepen die-hetcolgrpnshedizelfde
in naar
naar Congo,
Congo, waar
waar vavazelfde dag in
der
met een
een geheime
geheime staatsopdracht
staatsopdracht
der met
heen moet. Op
Op het
het schip
schip verwikkelen
verwikkelen
zij zich
zich zelf
zelf en
en hun
hun medereizigers
medereizigers in
in
zij
een door
door hen
hen uitgedachte
uitgedachte spionnagespionnagezaak .met
met een
een mooi
mooi happy-end.
happy-end.
vlot geschreven
geschreven en
enbehoorlijk
behoorlijk
Een vlot
gebouwd
avonturenverhaal voor
de
gebouwd avonturenverhaal
voor de
aankomende
grote eigeneigenaankomende jeugd.
jeugd. De
De grote
schap
ervan
zonder twijfel
twijfel een
een
schap erv
an isiszonder
goede dosis
dosis humor,
humor, die
die echter
echter jamjamgoede
mer genoeg
genoeg niet altijd
altijd maat weet
weet te
te
mer
houden.
"Een
phantastisch verhaal
verhaal dwars
dwars
„Een phantastisch
door
tijd" beleven
beleven wij
met de
de
door de
de tijd"
wij met
Chronastro,
tijdsmachine die
die
Chronastro, een
een tijdsmachine
door
Professor Etelfay
Etelfay en
en diens
diens
door Professor
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kleinzoon Michel
Michel verplaatst
het
kleinzoon
verplaatst in het
jaar 1717.
1717. Zij
Zij vallen
vallen in hhanden
van
anden van
jaar
de toen beruchte Cartouche. EendetonbruchCae.En
klein defect
defect heeft tot
tot gevolg
gevolg dat
dat ze
ze
klein
niet in
in het
hetjaar
jaar
1951weerkeren,
weerkeren,
niet
1951
maar in de
de 23e
23e eeuw
eeuwkennis
kennis gaan
gaan
maar
maken met
met de
de wonderen
wonderen der
der toetoemaken
komsttechniek.
komsttechniek.
Een echt
echt spannend
spannend verhaal
verhaal dat
dat de
de
phantasie en
de begeestering
begeestering der
der
phantasie
en de
jongeren zeker
zeker kan
kan losslaan.
losslaan.
jongeren
Van de
de Velde
Velde
T. Van
Edzard SCHAP
SCHAPER,
Vrij achter
achter tratraER, Vrij
Edzard
Neder!. van
van F.
F. V
Van
Oldenan Oldenlies. Nederl.
burg Ermke.
Ermke.· — Sheed
Sheed and
burg
Ward, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951, 217
217 pp.,
pp.,
Ward,
125.
Fr. 125.
boek is
is een
eenNederl
Nederlandse
verandse verDit boek
dJè Freiheit
Freiheit des
des GefangeGefangetaling van die
nen. Op
Op verrassende
verrassende wijze
wijze bleef
bleef de
de
nen.
en bijna
bijna epische
epischeschoonheid
schoonheid
strakke en
van het
hetoorspronkelijke
oorspronkelijke behouden.
behouden.
jonge, zelfbewuste
zelfbewuste officier
officier van
van
Een jonge,
Napoléon's onoverwinnelijke
onoverwinnelijke leger,
leger,
Napoléon's
wordt onverwacht
onverwacht door
door het
het geheim
geheim
wordt
oorlogscommissariaat
gearresteerd
oorlogscommissariaat gearresteerd
en weggevoerd.
weggevoerd. Hij
een gevangegevangeHij is een
ne. Zijn
Zijn vertwijfeling,
vertwijfeling, de strijd
strijd met
met
ne.
zichzelf
de raadselachtige
raadselachtige machmachzichzelf en de
ten
die over
over hem
hembeschikken,
beschikken, worworten die
den
besliste trefzekerheid
trefzekerheid uitgeuitgeden met besliste
beeld. Zonder
Zonder panache
panache en
en zonder
zonder
beeld.
overtollige
romantiek,
maar in
in de
de
antiek, maar
overtollige rom
ontreddering
van
de twijfel
twijfel en
en de
de
an de
ontreddering v
verdenking
gevangene
een
angene een
verdenking wint
wint de
de gev
innerlijke
vrijheid, waarv
waarvan
hij de
de
an hij
innerlijke vrijheid,
echtheid
nauwelijks zelf beseft.
beseft.
echtheid maar nauwelijks
Dit
een sterk
sterk boek,
boek, dat
dat ook
ook stersterDit is een
ken
zal, omdat
omdat het zo
zo direkt
direkt en
en zonzonken zal,
der
werd geschreven.
geschreven.
der aanmatiging werd
A.P.
.Tos.
GHYSEN, WU
Wij zeiden
Jos. GHYSEN,
zelden geen
geen vaarweL
- Sint
Sint Norbertus-BoekhanNorbertus-Boekhanwel. —
del,
Tongerlo, 1951,
1951, 228 pp., geb.
geb.
del, Tongerlo,
Fr.
120.
Fr. 120.
Draey, een
een jong
jong leraar,
leraar,
(Anton
Anton Draey,
heeft
op drie
drie van zijn
zijn studenten,
studenten, die
die
heeft op
als
internen met
hem op het
het college
college
als internen
met hem
een diepgaande
diepgaande invloed
invloed' ververwonen,
wonen, een
worven,
wanneer de
de oorlog
oorlog hen
hen
worven, wanneer
scheidt.
wordt op
op de
de
scheidt. Draey
Draey zelf
zelf wordt
vlucht
Frankrijk zwaar
zwaar ververvlucht naar
naar Frankrijk
minkt,
als verzetsm
verzetsman
an in
minkt, Stijn
Stijn sterft als
de
gaskamer van Dachau,
Dachau, Hugo
Hugo
de gaskamer
vecht
Oostfront en wordt na
vecht aan het Oostfront
de
"Bevrijding" gefusilleerd,
gefusilleerd, Tuur
Tuur
de „Bevrijding"

tenslotte
tenslotte wordt
wordtonderwijzer
onderwijzer en
en neemt
neemt
de plaats
plaats van
van Meester
Meester Draey
Draey in.
in.
de
an de
Maar
Maar sterker
sterker ddan
de politieke
politieke opinies
opinies
an een
en de
dewederwaardigheden
wederwaardigheden vvan
een
tragische
tragische tijd,
tijd, die
die tussen
tussen hen
hen diepe
diepe
kloven
kloven slaan,
slaan, blijft
blijft het geloof
geloof in
in elelkaar,
an het
kaar, dat
dat in
in de
devriendschap
vriendschap vvan
het
collegeleven was
wasopgebloeid.
opgebloeid.
an, bewijst
Met deze
deze eerste
eerste rom
roman,
bewijst de
de
jonge
jonge Jos
.Tos Ghysen
Ghysen dat
dat hij
hij reeds
reeds een
een
an kan.
gegeven aandurft
aandurft en
en aaan
kán.
groot gegeven
Het zou
zou gemakkelijk
gemakkelijk zijn
zijn op
op enkele
enkele
beginnelingfouten
te wijzen.
beginnelingfouten te
wijzen. Maar
Maar
waarom niet veeleer
veeleer de
de rijke
rijke beloften
beloften
an besloten
zien
zien die
die in
in deze
deze rom
roman
besloten ligliggen
in de
gen?? Ingeworteld
Ingeworteld in
de tijd,
tijd, maar
maar
toch zich
zich erover
eroverbezinnend,
bezinnend, enthouenthousiast en
en toch
toch weer
weer ernstig,
ernstig, mild
mild en
en
wijs
over mensen
wijs oordelend
oordelend over
mensen en
en dindingen,
gen, en
en met
met een
eensobere
soberebeheersing
beheersing
taal en
enstijl,
stijl, schreef
schreef de
de auteur
auteur
van taal
een werk
werk waarvan
waarvan vele
vele sterke
sterkebladbladzijden
zijden de lezer
lezer zullen
zullenbijblijven.
bijblijven. Om
Om
zijn
geloof in
zijn overtuigend
overtuigend geloof
in de
de opvoeopvoeding,
dit mooi
mooi uitgegeven
uitgegeven boek
boek
ding, is dit
vooral aanbevolen
aanbevolen aan
aan allen
allen die
die met
met
vooral
de
de jeugd
jeugd te
te maken
makenhebben.
hebben.
F. De
De Graeve
Graeve
Ben van EYSSELSTEYN
EYSSELSTEYN en
en Hubert
Hubert
LAMPO.
Idomeneia en de
LAMPO. Idomeneia
de KenKentour.
taur. —
- A.A.A.A.M.
M.Stols,
Stols, Den
Den
Haag,
Haag, 1951.
1951. 181 pp.,
pp., 1! 6.90.
6.90.
Een boek van twee
twee auteurs
auteurs die
die een
een
an elbepaalde visie
visie op
op de
bepaalde
de liefde,
liefde, vvan
elkander verschillend, verdedigen.
kander
verdedigen. Tijd
Tijd
en
verhaal is het
het oude
oude
en plaats van het verhaal
Hellas, doch
Hellas,
doch eigentijdse
eigentijdse problemen
problemen
komen ook aan de
komen
de orde.
orde.
Lampo verdedigt
verdedigt de
de stelling
Lampo
stelling dat
dat
liefde „haar
in haar
liefde
"haar volmaaktheid
volmaaktheid in
haar
prille ongereptheid
ongereptheid in zichzelf
zichzelf vindt",
vindt",
an. Van
de tijd
de
tijd brengt
brengt het
het bederf
bederf aaan.
Van
Eysselsteyn poneert als these dat hetEyseltnporahsdte
an buiten
bederf niet v
bederf
van
buiten komt,
komt, doch
doch in
de mens
de
mens zelf ligt.
ligt. Beiden
Beiden hebben
hebben hun
hun
mening ontvouwd
ontvouwd in
in het verhaal van
mening
de schone
de
schone Idomeneia
Idomeneia en de
de Kentaur.
Kentaur.
Naar sfeer
sfeer en
en stijl
stijl is
is er
Naar
er een
een opopmerkelijke harmonie
harmonie te
te constateren
merkelijke
constateren
in dit
in
dit werk;
werk; toch
toch laat
laat het
het geheel
geheel
geen diepe
geen
diepe ontroering
ontroering achter;
achter; de ininnerlijke twee-heid
twee-heid is
is te groot.
nerlijke
groot.
an een
Men zou
zou kunnen
Men
kunnen spreken
spreken v
van
een
intellectueel welbehagen
welbehagen wat
wat dit zeer
intellectueel
zeer
goed-geschreven samenspel
samenspel de
de lezer
goed-geschreven
lezer
aanbiedt.
aanbiedt.
Joh. Heesterbeek
.Toh.
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ALGEIIENE
SPAAR- EN EIJFR,FNTEKAS
Under Staatsgarantie

48, WOLVENGRACHT, - BRUSSEL

Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.
HAAR SPAARKAS
Inlagen op spaardeposito's:
Plaats uw spaargeld op een spaarbankboekje: het brengt
interest op en is gevrijwaard tegen diefstal en brandgevaar.
De Spaarkas neemt de taxe van 2,40 % op de intresten te
haren laste.
HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS
Die tegen uiterst voordelige voorwaarden alle levensverzekeringen en spaarverzekeringen doet.
HAAR LIJFRENTEKAS die bestaat sinds 1850,
Lijfrenten, dadelijk ingaande of uitgestelde.

GENIET TE N VOLLE
van de nieuwe belastingwet met U een Pensioen te vestigen
of met een Levensverzekering te sluiten.

Alle inlichtingen kunnen, zonder enige verbintenis van uwentwege, vrijblijvend, bekomen worden:
* ten zetel van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 48, Wolvengracht,
Brussel;
* op al de postkantoren van het Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.
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Antwerpsche Verzekerings Maatschappij
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De Oudsfe Verzekeringsmaatschappij van het land — Gesticht in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak
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Uw fotohandelaar geeftilraad en Gevaert- documentatie,
ALLE TOEPASSINGEN VAN

Centrale verwarming en Gezondheidsinrichtingen
Bedelingen van koud en warm water

Fijnkolen-branders - Mazout-branders - Gas-ketels
Volledig automaticiteits-bedrijs.

1l Zaurice uanGtyoe9 Gem
INGENIEUR-CONSTRUCTEUR
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Her geloof
als bepalende factor van ons leven
door PROF. DR F. MALMBERG S.J.

ODSDIENST" en „mensenleven" hangen allerinnigst samen.
Want God te dienen is 's mensen meest fundamentele en allesoverheersende plicht, beantwoordend aan de grondwet van zijn wezen,
omdat hij naar geheel dit wezen schepsel Gods is. En juist daarom,
omdat God dienen niets anders is dan aan God geven wat aan God
toekomt krachtens de meest innerlijke en totale aard van ons mens-zijn,
is godsdienstig leven identiek met volwaardig menselijk leven en kan
men, met een kleine variant op het bekende woord van Sint Irenaeus
„gloria Dei vivens homo" ( God wordt verheerlijkt door het leven van
de mens) zeggen: God dienen is het leven van de mens.
In de prachtige roman van Gertrud von Le Fort, Der Kranz der
Engel, die eigenlijk helemaal handelt over de plaats van het geloof in
het leven, wordt de figuur geschilderd van Jeannette, die de befaamde
uitspraak van Descartes „cogito ergo sum" (ik denk, dus bén ik) aldus
had omgevormd: „Ich bete an, darum b in ich". En de eenvoudige
Jeannette had veel meer gelijk dan de beroemde Franse philosoof.
Het Christendom is een vorm van godsdienst: christenen zijn mensen, die God willen dienen zoals Jezus Christus het ons is komen leren;
en volgens de openbaring door Christus hier op aarde gebracht, is deze
wijze om God te dienen nu de enig ware en goede: „Ik ben de weg, de
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Jo.
16, 6) . Maar is het Christendom de ware godsdienst, dan moet er ook
van opgaan wat wij hierboven zeiden: dan moet het totaal zijn en
geheel ons leven bepalen, doordringen, omspannen. Christen-zijn beïnvloedt geheel ons leven: wij belijden de leer van Christus in geheel ons
leven, wij trachten Hem na te volgen in geheel ons leven, wij zijn in
geheel ons leven verbonden met Hem. „Christianus est qui Christi est",
zo formuleert het kort en bondig Thomas van Aquino: christen is die
van Christus is.
Hoe letterlijk geheel het leven van de christenmens bepaald wordt
door zijn christelijke godsdienst, zien wij met roerende klaarheid in de
geschiedenis van de martelaren. Johann Adam M a ler geeft in zijn
meesterlijk boek Die Einheit in der Kirche de totaliteit van hun christelijke levenshouding in de volgende passage weer: „De katholieke Kerk

„
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leerde een wezenlijke, een levende verbondenheid met Christus; de
gelovige moest Christus in zijn gehele zijn opgenomen hebben. Zijn en
denken is in hem tot een eenheid geworden ( „Sein und Denken ist in
ihm zur Einheit geworden" ) ; daarom, wanneer hij niet zijn kon wat hij
dacht (wanneer men hem niet wilde laten leven volgens zijn geloof) .
gaf hij zijn tijdelijk zijn, waarin een tegenstelling tussen beide gevorderd werd, op en bewaarde zijn eeuwig. Ook was de onderlinge verbondenheid der gelovigen een zichtbare en levende; de inwendige liefde, de
inwendige verbondenheid moest zich naar buiten uitdrukken; wie derhalve deze zichtbare gemeenschap niet onderhouden kon (omdat men
hem met geweld losrukte van zijn medebroeders) , kon niet leven; daarom stierf hij, en stervend bewees hij aan allen en aan zichzelf dat hij
leefde in Christus".
Móhler's bedoeling blijkt duidelijk uit volgend concreet voorbeeld. In
een der schoonste oud-christelijke Martelaàrsdocumenten, de Passio
SS. Perpetuae et Felicitatis, terecht genoemd een „parel der oudchristelijke literatuur", is ons het authentiek verslag bewaard gebleven
van de laatste levensdagen en de marteldood van Vibia Perpetua, „een
vrouw van hoge afkomst, die een voortreffelijke opvoeding genoten
had. Zij was ongeveer 22 jaar oud en met een man van deftige stand
gehuwd; haar ouders waren nog in leven en zij had twee broers ... .
Ook had ze een zoontje, dat ze zelf nog voedde". Zij werd met enige
andere christenen onder de kerkvervolging van Septimius Severus om
haar geloof gearresteerd en stierf de 7de Maart van het jaar 203 te
Carthago in de arena.
„Toen wij nog onder toezicht der bewakers stonden — zo verhaalt zij
zelf — trachtte mijn vader in zijn tedere genegenheid mij om te praten
en van het geloof . afvallig te maken. Vader, zei ik hem, ziet ge daar b.v.
dat vaasje liggen of dat kruikje of wat het ook weze? En hij antwoordde: Ja, ik zie het. Wel, vroeg ik hem, kan men het met een andere naam
noemen dan die het draagt? Neen, zei hij. Welnu, zo kan ik mij evenmin anders noemen dan wat ik ben: christin".
Dit is het: ik ben christin; geen andere naam komt overeen met wat
ik ben. En mij verbieden om christin te zijn, is mij verbieden om te zijne
is mij het leven willen nemen. En men nam haar dan ook het leven in de
arena.
Het christendom bepaalt geheel het mensenleven: als christen kan
men er geen „dubbel geweten" op na houden (de uitdrukking is van
Paus Pius XI in zijn Encycliek over het goddeloos Communisme,
19 Maart 1937) : één geweten voor de strikt godsdienstige sector in het
leven (bidden, naar de Kerk gaan, enz.) , en één voor de rest, voor de
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de omstelling
omstelling van
van
zijn samenhang
zijn
samenhang vindt".
vindt". Ten
Ten derde:
dit eist van
geheel mijn
mijn leven, dat
dat ik
ik uit
uit Jezus'
Jezus' kracht
kracht het
het omvorm
omvorm in
in het
het zijne:
zijne: „ik
"ik
leef niet
niet meer,
meer, maar
maar Jezus
Jezus leeft
leeft in
inmij".
mij".

****
* *
geloofsgenade, die
dieik
ikontvangen
ontvangenheb
hebininhet
hetheilig
heiligsacrament
sacrament
Door de geloofsgenade,
en a.h.w.
a.h.w.
des doopsels, is
is mijn
mijn verstand, mijn
mijn mensengeest
verenigd met
met en
mensengeest verenigd
opgenomen
God~menselijke geest van
van Jezus
Jezus Christus.
Christus. Mens
Mens blijblij~
opgenomen in de God-menselijke
en opgetrokken
opgetrokken tot
tot goddelijk
goddelijk ken-niveau:
ken~niveau: ik
vend werd ik toch verheven en
kreeg deel in de eigen
eigen kenkracht
kenkracht van
van God
God als
als lidmaat
lidmaat van
van het
hetmystieke
mystieke
kreeg
vol van
vandeze
dezeheerlijke
heerlijke
Lichaam van
Lichaam
van Jezus
Jezus Christus.
Christus. De heilige Schrift isis vol
van de
dechristen
christen zo
zoonmetelijk
onmetelijk hoog
hoogopvoert.
opvoert.
leer, die de
de waardigheid
waardigheid van
leer,
Horen wij
wij naar
naar Sint Paulus:
Paulus: Slechts de geest
geest van
van de
demens,
mens, die
dieininhem
hem
Zo kent
kent ook
ookniemand
niemand het
het innerlijk
is, verstaat het innerlijk van de mens. Zo
van God, tenzij de Geest van God. Wij nu, wij hebben de Geest die uitvanGod,tezij svanGod.Wu,wijhebnGstdui
God
ontvangen, ten einde
einde te
te kennen
kennen wat
wat ons
ons door
door God
Godgenadig
genadig
God is ontvangen,
Cor. 2,2,1111v.)v.).
Kerkvadersvergelijken
vergelijken de
de
geschonken isis (I Cor.
geschonken
. EnEndede
Kerkvaders
geloofsgenade met
met „nieuwe
"nieuwe ogen",
ogen", met
met een
eennieuw
nieuwgeestelijk
geestelijkgezichtsgezichts~
vermogen,
zien wat
wat hem
hem van
van nature
nature
vermogen, waardoor
waardoorde
de mens
mens vermag
vermag te
te zien
volstrekt
geheimenissen Gods,
Gods, die
die enkel
enkelaangepast
aangepast
volstrekt verborgen
verborgen was,
was, de geheimenissen
zijn
aan God zelf.
zijn aan
zelf. „Fides,
"Fides, qua
qua amnia
omnia quasi
quasi oculo
oculo Dei
Deiintuemur",
intuemur", het
het
waardoor wij
God. Dat
Dat
geloof waardoor
wij alles
alles a.h.w.
a.h.w. schouwen
schouwen door
door het oog van God.
dit
absoluut onverschuldigde
onverschuldigde gave
goede God,
God, dat
datnienie~
dit een absoluut
gave is
is van de goede
mand
genade kan
kan verwerven
verwerven uit
kracht, —
.- dat
dat isis reeds
reeds
mand deze
deze genade
uit eigen kracht,
ons bovendien
bovendienvoortdurend
voortdurenddoor
doorJezus
Jezus
duidelijk en wordt ons
zonder meer duidelijk
verklaard: "Niemand
Mij komen (niemand kan in Mij
Mij geloven)
geloven)
verklaard:
„Niemand kan
kan tot Mij
Vader die
die Mij
Mij gezonden
gezondenheeft,
heeft,hem
hemtrekt
trekt(tenzij
(tenzijuit
uitkracht
krachtvan
van
tenzij
tenzij de Vader
de genade-gave
genade~gave van
van de
de Vader)
Vader)".
En de
de grote
grote bisschop
bisschop van
van Lyon,
Lyon, Sint
Sint
". En
Irenaeus, vergelijkt
die door
door de
de almacht
almacht Gods
Gods
Irenaeus,
vergelijkt de
de gelovigen met stenen, die
kinderen van Abraham
Abraham geworden
wordt niet
niet uit
uit
tot kinderen
geworden zijn.
zijn. Een
Een steen wordt
eigen kracht
kracht een kind
kind van
van Abraham.
Abraham. Als God,
God, als
alsJezus
JezusChristus
Christusniet
niet
zijn geloofsgenade
in ons
onsisisen
enons
onszozoinnerlijk
innerlijkbeleert,
beleert,dan
danhelpen
helpen
door zijn
geloofsgenade in
de schoonste
schoonste uitwendige
uitwendigepredikaties
predikatiesniets,
niets,benadrukt
benadruktherhaaldelijk
herhaaldelijk die
die
predikanten en theologen,
theologen, de
de Kerkleraar
Kerkleraar van
van de
de genade,
genade,
reus onder de predikanten
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Sint Augustinus. Breng een dove naar het prachtigste concert, plaats
een blinde voor het geniaalste schilderij, zet een zieke de voortreffelijkste spijzen voor, zij vermogen het niet te waarderen omdat ze het
orgaan ervoor missen. Zo is de godsdienst van Jezus Christus voor de
Joden een ergernis en voor de heidenen een dwaasheid, zegt Sint
Paulus, omdat ze de Godsgave, het goddelijk ken-orgaan van het geloof
niet bezitten. Want „niemand kan belijden: Jezus is de Heer, tenzij in
de H. Geest", tenzij in de kracht van Gods, van Jezus' genade. Het
enige wat de mens hier uit eigen kracht vermag, is door ongeloof die
genade Gods verwerpen en aldus het nieuwe licht, dat God in zijn
verstand wil ontsteken, moedwillig doven: „ongeloof is blindheid zoals
geloof verlichting is", zegt Augustinus.
„Agnosce, christiane, dignitatem tuam": erken dan christenmens uw
waardigheid. God heeft u in Jezus Christus werkelijk zo innig verenigd
met Hem, dat gij deel hebt gekregen aan. Gods eigen kenvermogen, aan
Gods eigen geestesleven; dat gij nu in staat zijt de verborgenheden
Gods, „Hemzelf en zijn eeuwige wilsbesluiten" (Conc. Vat.) te kennen
en alles te zien vanuit het standpunt, het oogpunt van God.
Ware vrienden kennen niet alleen elkanders mentaliteit, maar sluiten
zich ook daarbij aan: zwei Seelen und ein Gedanke. Maar hoe intiem de
vriendschap ook zij, zij vermogen nooit hun eigen persoonlijke geest
werkelijk over te plaatsen in de geest van de ander. De band van een
gezin kan soms zo innig worden, dat vader en moeder en kinderen
a.h.w. een menselijke drieëenheid vormen, drieëenheid van zijn en
kennen en beminnen, eensgezind en één van geest. Doch letterlijk
binnentreden in elkanders zielen en deze letterlijk tot de zijne maken, is
zelfs da ar niet gegeven. Maar door het geloof hebben wij in de meest
letterlijke zin des woords de mentaliteit van Christus ( „wij bezitten de
gedachte van Christus", stelt Sint Paulus vast: I Cor. 2, 16) , en
„Christus woont in letterlijke zin — door het geloof in uwe harten
.... opdat gij zoudt vermogen te begrijpen tezamen met alle heiligen
(christenen) welke de lengte en hoogte en diepte is (van het Christusgeheim) en kennis te hebben van de boven de kennis (boven ons menselijk begrip) uitgaande liefde van Christus" (Eph. 3, 17 v.) .

***
Het geloof is dus op de eerste plaats een werkelijk verbonden-zijn
met Jezus-Christus, zodat wij één geest zijn met Hem en delen in zijn
goddelijke kenkracht. Wat zien wij nu door dit goddelijk, godmenselijk
kenvermogen, dat ons geloof is? God en zijn eeuwige wilsbesluiten,
antwoordt het Concilie van het Vaticaan.
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17de hoofdstuk
hoofdstuk van
van de
de Handelingen
Handelingen der
derApostelen
Apostelenverhaalt
verhaalt
In het 17de
Sint Lucas
Lucas ons van Paulus'
Paulus' verblijf
verblijf te Athene:
Athene: „Terwijl
"Terwijl nu
nu Paulus
Paulus in
in
Athene de komst
komst van zijn
zijn gezellen
gezellen Silas
Silas en
enTimotheus
Timotheusafwachtte,
afwachtte.werd
werd
hij
afgodsbeeldenwas"
was"
hij ten diepste bewogen toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden
(17.
16).. En
En hij
hij ging
ging dan
dan preken
preken op
op de
de Areopaag
Areopaag en
ensprak:
sprak: „Mannen
"Mannen
(17, 16)
Athene. overal
overal bespeur
bespeur ik
ik dat
dat gij
gij buitengewoon
buitengewoon godsdienstig
godsdienstig zijt.
zijt.
van Athene,
Want
terwijl ik
ik rondging
rondging en uw
uw heiligdommen
heiligdommen bezag, vond
vond ik
ik zelfs
zelfs een
een
Want terwijl
altaar
Welnu, wat
watgij
gijververaltaar met
met het
het opschrift:
opschrift: aan
aan een
een onbekende
onbekende God. Welnu,
eert
kennen, dat
v.).. Men zal
zal in
eert zonder
zonder het
het te kennen,
dat verkondig
verkondig ik
ik u"
u" (17.22
(17, 22 v.)
enkele regels moeilijk geheel de miserie van het voor-christelijk
voor-christelijk en van
vanenklrgsmoijhedrvant
het hedendaagse
hedendaagse heidendom
heidendom aangrijpender
aangrijpender kunnen
kunnen schetsen;
schetsen; er
er is
is wel
wel
nauwelijks
deerniswaardigers te'
denken dan dat
dat altaar,
altaar, dat
dat toegetoegenauwelijks iets deerniswaardigers
te-denken
wijd was aan een
een onbekende
onbekende god.
god.
wijd
we nu
nu daartegenover
daartegenover de
de korte
korte inhoud van ons geloof,
geloof. zoals
zoals
En stellen we
b.v. Sint Jan hem ons beschrijft in het begin van
van zijn
zijn eerste
eerste Brief:
Brief: „Wat
"Wat
de aanvang
aanvang af,
af. wat
watwij
wij hebben
hebben gezien
gezienmet
metonze
onzeogen,
ogen,wat
watwij
wij
was van de
hebben aanschouwd
aanschouwd en
onze handen
handen hebben
hebben getast
getast aangaande
aangaande het
het
hebben
en onze
Woord des
ja,
des levens,
levens, -ja, het Leven
Leven is verschenen
verschenen en
en wij
wij hebben
hebben gezien
gezien
en getuigen en
en verkondigen
verkondigen uu het
het eeuwig
eeuwig Leven,
Leven, dat
dat bij
bij de
deVader
Vaderwas
was
en verschenen
verschenen iS
aan ons,
ons, —
-- wat
watwij
wij dus
dushebben
hebben gezien
gezien en
engehoord
gehoord
is aan
verkondigen wij
u, opdat
opdat ook
ook gij
gij gemeenschap
gemeenschap zoudt
zoudthebben
hebben
verkondigen
wij ook aan u,
met ons;
Vader en
enmet
metzijn
zijn Zoon
ZoonJezus
Jezus
ons; en onze gemeenschap is met de Vader
Christus. En deze
deze dingen
dingen schrijven
schrijven wij
wij u,
u. opdat
opdatonze
onzevreugde
vreugdevolkomen
volkomen
zij" (1,1-3).
(1, 1-3). Of
zij"
Ofverderop
verderop.. op het eind van dezelfde
dezelfde brief: „En
"En dit is de
getuigenis (de
(dekorte
korte inhoud
inhoud van
van ons
ons geloof
geloof):
het eeuwig
eeuwig
} : God heeft ons het
leven gegeven
en dat leven
leven
gegeven en
leven is in
in zijn
zijn Zoon.
Zoon. Wie
Wiede
deZoon
Zoonheeft,
heeft.hij
hij
de Zoon
ZoonGods
Godsniet
nietheeft,
heeft,hij
hijheeft
heefthet
hetleven
levenniet.
niet.
heeft het leven; wie de
Deze dingen
dingen heb
heb ik
ik aan
aan uu geschreven,
geschreven, opdat
opdat gij
gij weten
wetenzoudt,
zoudt,dat
datgij
gij
hebt: aan
de naam
naam van de Zoon
Zoon Gods"
Gods"
eeuwig leven hebt:
aan u,
u, die gelooft in de
45, 11-13). Of
{S,
Of in
in de
deproloog
proloog van
van zijn
zijn evangelie:
evangelie: „De
"De genade
genade en de
de
waarheid zijn door Jezus
Jezus Christus
Christus tot ons gekomen. Niemand
Niemand heeft
heeftooit
ooit
God
gezien; de
eengeboren Zoon,
schoot des
des Vaders
Vaders is,
is,
God gezien;
de eengeboren
Zoon, die
die in
in de schoot
Hem verkondigd"
verkondigd" (1, 17
17 v.)
v.)..
Hijzelf heeft Hem
Kortom: Jezus
van God,
God, door
daorwie
wie
Kortom:
Jezus Christus,
Christus, de
de mensgeworden
mensgeworden Zoon van
wij deelgenoot geworden zijn
zijn aan Gods
Gods eigen
eigenleven,
leven,het
het„eeuwig
"eeuwigleven",
leven",
centrale waarheid
waarheid die wij geloven,
geloven, die
die wij
wij uit
uit kracht
kracht van
van de
de
Hij is de centrale
geloofsgenade vermogen te kennen,
kennen, In
In Hem
Hem wordt
wordt de
deverborgen
verborgen God,
het innerlijk, het hart van God aan ons openbaar: Gad zelf en zijnhetinrljk,avGodnspebar:Godzlfnij
eeuwige wilsbesluiten.
wilsbesluiten. Ziedaar
Ziedaarde
deons
ons„bekende
"bekendeGod",
God",dede
ons
door
het
ons
door
: het
"bekend geworden"
geworden" God.
God.
geloof „bekend
denken noodzakelijk
noodzakelijk op de
de beperkte
beperkte en
enbeperkende
beperkendewijze
wijze
Mensen denken
.
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van
mensen; en
wanneer zij
zonder geloof
denken over
over God,
God,
van mensen;
en wanneer
zij zonder
geloof gaan denken
hebben zij
zij altijd
altijd de
de neiging om Hem
hebben
Hem te
tever,-menselijken,
ver~menselijken, om Hem neer
neer
te halen tot hun eigen niveau, om zich a.h.w. telkens
telkens de
de absurde
absurde vraag
vraag
te stellen:
God maar
maar mens was. Tot
stellen: wat zou God doen indien Hij geen God
Tot
welke
godslasterlijke dwaasheden
feitelijk ook
ook
welke godslasterlijke
dwaashedendit
dit kan
kan voeren
voeren en feitelijk
gevoerd heeft, zien wij
de heidense
heidense mytholomythol~
wij b.v. in de geschiedenis van de
g'ieën
riten. „Neen,
"Neen, mijn
mijn gedachten
gedachten zijn
zijn niet
niet uw
uwgedachten;
gedachten; uw
uw
gieën en riten.
wegen zijn
zijn mijn
mijn wegen niet: is de
de godsspraak
godsspraak van Jahweh!
Jahweh! Want
Wantzoals
zoals
de hemel
hemel zich
verheft, zo liggen mijn
mijn wegen boven
boven de
de
zich boven de aarde verheft,
uwe,
mijn gedachten
gedachten veel hoger
hoger dan
dan uw
uw gedachten",
gedachten", zegt
zegt God
Godbij
bij
uwe, en mijn
Isaias (55,8
(55, 8 v.).
Isaias
In
Hier geldt
geldt
In het christendom
christendom isis dit
dit gevaar door
door God zelf opgeheven. Hier
in de meest strikte zin
zin des woords, dat God is mens geworden, dat Hij
in
Hij
onze
natuur
en
onze
gestalte
heeft
aangenomen
en
gewoond
heeft
op
onze natuur en
heeft aangenomen gewoond heeft op
onze
aarde onder
onder ons. Hier
Hier wordt
wordt Gods
Gods innerlijkste
innerlijkste en
en boven
boven al
alhet
het
onze aarde
schepsellijke
Wezenin
inmenselijke
menselijke taal
taal en
enmenselijke
menselijke
schepsellijke oneindig
oneindig verheven Wezen
tekenen aaan
an ons
tekenen
ons geopenbaard,
geopenbaard, hier
hier wordt
wordt Gods
Godsinnerlijkste
innerlijkste leven
leven
niveau in het menselijk
geleefd op menselijk
menselijk niveau
menselijk leven van Jezus
Jezus de
de God
God--.
mens, hier krijgen Gods gedachten en bedoelingen ten opzichte van ons mens,hirkjgGodeachtnbligeopzchtvans
waarlijk een
een menselijke
menselijke gestalte.
gestalte. Nu is
waarlijk
is menselijke
menselijke omgang met God, als
omgang van mens tot
tot mens,
mens, in
in eigenlijke
eigenlijke zin
zin mogelijk
mogelijk geworden.
geworden. Dat
Datisis
Incarnatie, het centrale geheim van ons geloof,
geloof, dat
dat
het mysterie van de Incarnatie,
God
ons is
IS genaderd
genaderd als
als onze
onze medemens,
medemens, dat
dat Hij
Hij als
als mens
mens tot
tot
God tot ons
mensen met ons heeft
gesproken.
heeft gesproken.
En wij vernemen
vernemen zo van
van Jezus
Jezus Christus
Christus - maar
maar let wel: slechts wie
wie
door het geloof één
één geest
geestmet
metHem
Hemis,
is,vermag
vermagHem
Hemteteverstaan!
verstaan!^-- dat
dat
God
God „onze
"onze Vader"
Vader" wil zijn
zijn en
en dat
dat wij
wij als
als kinderen
kinderen tot
tot Hem
Hemmogen
mogen
komen; welk louter
louter mensenverstand
mensenverstand had
had het
het ooit
ooitdurven
durvendromen!
dromen! Dat
Dat
komen;
voor ons
ons heeft
heeft gegeven,
gegeven,
God ons bemint zozeer, dat Hij zijn enige Zoon voor
wij· •door
God
opdat wij
doorzijn
zijndood
doodleven
levenzouden
zouden hebben
hebben en
en overvloed.
overvloed. Dat God
blij om is, wanneer
wanneer wij ons bekeren
bekeren (ons
(ons afkeren van de
de zonde
zonde en
en
er blij
toekeren naar
naar Hem)
Hem),, dat Hij
Hij als
als de
de goede
goedeVader
Vaderuit
uitdedeparabel
parabel
ons toekeren
barmhartig is
verloren zoon. God
God wordt
wordtconcreet
concreet
grenzenloos barmhartig
is voor de verloren
en persoonlijk
voor
ons,
wij
ontmoeten
persoonlijk
ons, wij ontmoeten Hem werkelijk in ons geloof,
geloof. wij
wij
hebben contact
contact met
met Hem. In
In het
hetmenselijk
menselijk hart
hart van
vanJezus
Jezusbeluisteren
beluisteren
wij onmiddellijk
de klop
klop van
van het eigen Hart van
onmiddellijk de
van God.
God.
De kennis,
kennis, die
diewij
wijdoor
doorhet
hetgodmenselijk
godmenselijkkenvermogen
kenvermogen van
van ons
ons
verwerven isis zo
zoontzaglijk
ontzaglijkgroots,
groots,dat
datwij
wijvoortdurend
voortdurendvechten
vechten
geloof verwerven
de bekoring
bekOring of
ofhet
hetallemaal
allemaal wel
welecht,
echt,ofofhet
hetwel
welwerkelijk
werkelijk
moeten tegen de
waar is.
is.
In een
een kleine
kleinebrochure,
brochure, getiteld
getiteld Chez les
lesmoines
moinesboudd
bouddhistes
pistes dede
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Ceylan, vertelt de
de bekende
bekende Leuvense
Leuvense missioloog,
missioloog, Pater
PaterPierre
PierreCharles
Charles
Ceylan,
van een
een gesprek
gesprek dat
dat hij
hij eens
eenshad
hadmet
meteen
eenoude
oudebouddhistische
bouddhistische
S.J., van
S.J.,
monnik. "Op
goede dag,
dag, Pater",
Pater", zei
zei de
demonnik,
monnik, „ben
"ben ikikbinnenbinnen~
monnik.
„Op een goede
gegaan in een
een van
van uw
uw kerken.
kerken. De
De deur
deur ervan
ervan stond
stond open
open en
en er
erwas
was
gegaan
noch buiten.
buiten. Ik zag het
het beeld
beeld van
van uw
uw God,
God,met
metzijn
zijn
niemand binnen noch
geopende borst
borst en
enmet
metvlammen
vlammen rondom
rondom zijn
zijn hart;
hart; maar
maarwat
watmij
mij vooral
vooral
geopende
heeft, dat
dat was
washet
hetgebaar
gebaarvan
vanzijn
zijntwee
tweeuitgestrekte
uitgestrektearmen,
armen,
getroffen heeft,
oproep van
Pater,wanneer
wanneeruuhier
hiereen
een
als in een wanhopige oproep
van liefde
liefde ....
.... Pater,
persoon zult hebben die is als dat
dat beeld,
beeld, op
op die
die dag
dag zal
zalniemand
niemand
levende persoon
nogkunnen
kunnenweerstaan".
weerstaan".
van ons uu nog
"Quand vous aurez
aurez ici
ici une
une personne
personne vivante
vivante qui
qui sera
seracomme
comme cette
cette
„Quand
maar het
het christendom
chriistendom ziet met
met de ogen
ogen des
des geloofs
geloofs niet
niet
statue ....
statue
....";";maar
dode afbeelding,
afbeelding, doch
doch de
de levende
levendepersoon,
persoon,waarvan
waarvanhet
hetbeeld
beeld
enkel een dode
Hart slechts
slechts de
de zwakke
zwakke schaduw
schaduw is,
is, de
delevende
levendePersoon
Persoonvan
van
van het H. Hart
Godmens Jezus
Jezus Christus.
Christus. In
In Hem
Hem ontmoeten
ontmoeten wij
wij de
de Vader,
Vader, zijn
zijn
de Godmens
Vader en onze
onze Vader:
Vader: „wie
"wie Mij
Mij ziet,
ziet, ziet
ziet ook
ook de
de Vader"
Vader" zegt
zegtHij
Hij zelf.
zelf.
In Hem ontmoeten wij ook de Heilige Geest, die uit Hem in ons neder~InHemot wijkdeHlgGst,iuemnodrdaalt
en ons doet
daalt en,
doet roepen
roepen „Abba,
"Abba, Vader".
Vader". En
En al
al het
hetandere
andere wat
watwij
wij
heilswaarheden, wij
getuigd door
door Hem
Hem
geloven, alle andere heilswaarheden,
wij zien
zien ze als getuigd
en wij aanvaarden ze tegelijk met Hem,
Hem, in
in Hem
Hem en
enom
omHem,
Hem,omdat
omdatwij
wij
Hem aanvaarden.
„Tanto tempore
vobiscum sum
sum et
et non cognovist'i
Me", zo lange
"Tanto
tempore vobiscum
cognovistl Me",
lange tijd
tijd
ben Ik reeds bij ulieden, en kent ge Mij nu nog niet? klaagde de benIkrdsijul,entgMijuoe?,klagd
Meester tijdens zijn
zijn sterfelijk leven hier
hier beneden
beneden tot
totzijn
zijn apostel
apostelPhilipPhilip~
pus.
is het
het met
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dat dit juk zoet is en die last licht, dat ik alles kan in Hem die mij
versterkt.
Geloof en leven staan in organische samenhang: geloof dat niet
bezield wordt door de liefde en dat zich niet uit in omvorming van het
leven, kan op de duur niet in stand blijven, het is ziek en ten dode
opgeschreven. Wie leeft naar zijn geloof, in hem leeft het geloof en
leeft dus Christus, uitgroeiend tot de volle mannenmaat. „Christus ons
leven": in deze drie woorden is geheel de geloofsleer, de godsdienstleer
van het Nieuwe Testament samen te vatten: ik leef niet meer, maar
Jezus leeft in mij.
Wilt ge een zeer concrete uitspraak over dit leven van Christus in
degenen, die in deze volle betekenis zijn gelovigen zijn? In de boven
reeds . aangehaalde Passio SS. Perpetuae et Felicitatis (authentiek verslag van de marteldood van P. en F.) lezen wij het volgende. Felicitas
was, toen zij in de gevangenis geworpen werd omwille van haar geloof,
reeds geruime tijd zwanger. Na de achtste maand zetten de barensweeën in en zij leed buitengewoon veel. Een gevangenbewaarder, die
haar hoorde kreunen, zei: Als gij nu reeds zo klaagt, wat zult ge dan
doen wanneer ge voor de wilde dieren geworpen wordt, die ge zelf heb
uitgedaagd toen ge niet woudt offeren? En zij antwoordde: „Nu ben ik
het zelf die lijdt ( zij schrijft haar klagen aan haar eigen zwakheid toe) ,
maar dan zal er een Ander in mij zijn die voor mij lijdt, want voor Hem
is het dat ik dan lijden zal". Felicitas nam het geloof hoogst ernstig als
de bepalende factor van haar leven en . . haar sterven. Zij was maar
een slavin, doch voor Christus bestaat er geen onderscheid tussen vrije
en slaaf, geleerd of ongeletterd: de enige norm waarnaar Hij de mensen
waardeert en beoordeelt is: of zij werkelijk zijn gelovigen zijn en Hem
dus volledig willen toebehoren, zodat Hij leven kan in hen.
Men hoort wel eens zeggen, bij wijze van boutade: het katholicisme is
een mooi geloof, maar een duur geloof. Hij die echter het duurst voor
ons geloof betaald heeft, zijn waarachtig niet wijzelf, zelfs niet al waren
wij martelaren zoals Perpetua en Felicitas en duizenden anderen in de
geschiedenis der Kerk, ook in onze dagen. „Want ge weet, dat ge niet
met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel", schrijft Sint Petrus in zijn eerste Brief aan de bekeerde heidenen, ,,maar door het kostbaar bloed van Christus als van een Lam
zonder smet of gebrek" (1 Petr. 1, 18 v.) Maar wél moet dan ook ons
leven, geheel ons leven en ons sterven, één groot getuigenis worden
voor de schoonheid en de waarheid van dit geloof, een leven in de
waarheid en uit de waarheid en voor de waarheid, die op slot van zake
de Persoon van Jezus Christus is.
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Paus Pius XII die, beter dan wie ook, de noden van de huidige
christenheid weet te peilen, zei vier jaar geleden in zijn boodschap aan
het nationale Eucharistische Congres te Nantes: „Aujourd'hui plus que
jamais, et comme aux premiers temps de son existence, c'est surtout de
témoins que l'Eglise a besoin, plus encore que d'apologistes, des témoins
qui, par toute leur vie, fassent resplendir le vrai visage du Christ' .
aux yeux du monde paganisé qui les entoure". Door geheel ons leven
het ware gelaat van Christus die in ons woont laten stralen voor de
ogen van de verheidenste wereld die ons omringt: dat is de taak die ons
geloof ons oplegt, dat is de dure doch tevens zoete plicht die het geloof
van ons vraagt. Tot bloedgetuigenis, gelijk Christus zelf en zovele
anderen, zullen wij wel niet allen uitverkoren zijn; maar tot dit getuigenis van zijn christelijk leven is iedereen uitverkoren, door het feit
alleen dat hij gelovige is.
Iedereen, niet enkel de priesters, maar ook de katholieke leken. Ik
moge hier nogmaals onze heilige Vader de Paus aanhalen, nu in een
onderhoud dat hij niet lang geleden had met de Directeur van het
Centrale Secretariaat der Maria-congregaties te Rome: „al zijn er in
sommige landen weinig priesters, men moet toch toegeven dat, in verhouding tot andere tijdperken, God zij dank de Kerk van Christus in
het algemeen goed van priesters voorzien is; in verhouding tot andere
tijden heeft zij ook méér en betere priesters, die deugdzaam, wel onderlegd, ijverig en met apostolische geest bezield zijn. Het probleem is
vooral het lekenprobleem; en dat probleem is niet, dat er geen millioenen christenen, millioenen katholieken in de wereld zijn: maar dat er
gebrek is aan echte christenen, werkelijk voorbeeldige christenen, mannen die een bovennatuurlijk leven leiden, vrouwen die weten wat de
liefde tot God is, wat het is Gods genade in het hart te dragen, te leven
in overgave aan God onze Heer; mannen en vrouwen in de wereld, die
de heiligheid beleven in hun staat, in hun maatschappelijke positie, die
zijn er te weinig en die zijn er veel te weinig, zelfs onder de goedwillenden, zelfs onder de goede katholieken ....". Dit is momenteel „de
grootste behoefte van de Kerk".
Deze duidelijke woorden van de Paus behoeven geen commentaar.
Zij illustreren wel voortreffelijk dat ons geloof de omvorming eist van
geheel ons leven, dat het de bepalende factor van dit leven is.
..

***
„Geloof", aldus Pater P. Hendrikx S.J. in zijn schone reeks aphorismen over het geloof, die men kan lezen in De Hoeksteen, „geloof is de
afdaling in ons van de goddelijke waarheid, is de bezegeling onzer ziel
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met het goddelijk licht . . . .". „Geloven is zien met de ogen van God;
deugd door God zelf ingestort en op geen andere manier te verwerven,
deelt zij ons mee van Gods licht en Gods leven, Gods gezicht als
vermogen van het deelhebben aan zijn natuur". „Geloof is de concrete
kennis van God hier op aarde in de geheimenissen van zijn onzichtbaarheid, maar ook in de openbaringen van zijn nabije liefde! Geloof is in
ons begin van eeuwig leven ....". „Geloven is de levenshouding van de
nieuwe mens, uit de nieuwe geest, het geestesmerk der herborenen in
Christus en de H. Geest". „Geloven is Gods voorzienigheid zegenen
als een arme van geest en een rijke van hart". „Geloven is de kruisen
groeten, alle! langs onze levensweg". „Geloven is de rozenkrans van de
blijde en droevige en glorieuze geheimen zijner dagen afbidden, met de
eenvoud van een kind en de moed van een belijder en de dankbaarheid
van een gelukkige". „Geloof is optimist zijn met alle Gods engelen en
heiligen". „Geloven is het geluk des levens dragen in zijn handen, in
zijn ogen, in zijn hart, tot verblijding van velen". „Geloof is dus leven
in waarheid, in vreugde, in warmte, in innerlijkheid; geloof is de stemming van een die ,immer nach Hause' gaat".
Men kan een uiteenzetting over het geloof als bepalende levensfactor
dan ook alleen besluiten met een aansporing tot gebed: tot dat korte
maar zo wezenlijke gebed, die „cri de coeur", ons overgeleverd door
Sint Marcus, van de vader wiens zoon bezeten werd door een stomme
geest (Mc. 9) : Credo, Domfine, adiuva incredulitatem meam: ik geloof
Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En men zal daar als vanzelf de aansporing aan toevoegen om dit te vragen door bemiddeling van haar, die
de Moeder is van alle gelovigen en die door Elizabeth, vervuld van de
H. Geest, werd geprezen als „zalig zij die heeft geloofd".
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wonde, ofschoon hij het zelf helemaal niet als een wonde beschouwt.
Want hoewel in de morele sfeer niets op wetenschappelijke wijze wordt
gekend, zijn er andere gebieden waar dit algemene scepticisme niet zo'n
vat op heeft: n.l. de sfeer van de positieve wetenschappen. Op dit
gebied zijn de resultaten van de moderne tijden zo alles overtreffend,
dat onze geest daar een zeker vertrouwen heeft gekregen van te weten,
of te zullen ontdekken, en . dit zowel op theoretisch als op practisch
terrein. Er leeft op die gebieden een optimisme, dat zich veel verder
heeft voortgeplant dan bij de beoefenaren van die wetenschappen
alleen. Herhaalde malen hoort men de meest gewone mensen beweren:
„Dat weten .ze nog niet, maar ze vinden er wel wat op". Ieder, die
welke wetenschap dan ook ernstig beoefent, zou dit optimisme met
tientallen van voorbeelden kunnen rechtvaardigen: medici, physici,
biologen. Vooral ons meten heeft een ongehoorde perfectie bereikt, en
alles moet worden uitgedrukt in eenheid van massa, tijd en lengte, dan
krijgt het voor onze geest een tastbare vorm. Het zo bepaalbare, en wat
er door middel van streng logische redeneringen uit kan worden afgeleid, dat kan de mode rn e geest pas als werkelijkheid aannemen.
Natuurlijk worden er ook wel andere mogelijke visies erkend: b.v. de
religieuze, de morele, de populaire, de aesthetische. Maar die worden
met eenzelfde dédain, en dikwijls met dezelfde medelijdende vergoelijking behandeld als de spreekwoordelijke dichter. Immers al die visies
kunnen niet geverifiëerd worden met wetenschappelijke methodes en
proeven, noch kunnen ze op enigerlei wijze aan een puur formeel
logisch procédé worden onderworpen. Zo wordt het geen wonder, dat
daar de meningen op een hopeloze manier uiteenlopen, en er voor de
werkelijk denkende mens niets anders overblijft dan die visies te verwijzen naar het gebied van het onwetenschappelijke: legende, mythe,
phantasie en verlangen.
Zo'n gedachtensfeer maakt de uitlating van een hooggeplaatst Anglicaans geestelijke begrijpelijk, die het verschil van mening over de al of
niet werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de. Eucharistie wilde
oplossen door middel van de microscoop. Het spreekt vanzelf, dat zo'n
methode iedere theoloog, van welke richting dan ook, tegen de borst
stuit, want iedere theoloog beseft dat dat geen methode is, die op de
heilige stof van de theologie mag worden toegepast. Sancta sancte
tractanda.
Een dergelijke geesteshouding komt natuurlijk zo maar niet in eens
tot stand. De historische groei laten we hier buiten beschouwing vooral
omdat de ontwikkeling van dit proces in ieder individu toch langs
dezelfde lijnen loopt. De jonge mens wordt tegenwoordig al heel vroeg
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voornamelijk in deze exact wetenschappelijke methode opgeleid. Zelfs
als er in het onderwijs een plaats is ingeruimd voor andere geestesactiviteiten, toch wordt zijn capaciteit en succes voornamelijk afgemeten
naar zijn prestaties op exact wetenschappelijk gebied. Zijn geest zal
zich dus sterk in die richting ontwikkelen. Dat dit zo gebeurt, hangt
samen met de historische ontwikkeling, die een prevalentie aan deze
geesteshouding heeft gegeven boven alle andere. Nu is het met de
activiteit van de mens zo gesteld, dat iedere activiteit uitmondt in een
gewoonte. De gewoonte betekent een soort kracht, die ons als het ware
stuwt tot nieuwe daden, ons een gemak geeft voor nieuwe daden, maar
alleen voor daden van eenzelfde soort structuur. Op deze wijze
beschermt de gewoonte zichzelf, omdat iedere nieuwe soortgelijke daad
ook de gewoonte weer sterkt. Als dus de menselijke geest zich voortdurend oefent in de activiteit, die, wat structuur betreft, eigen is aan de
exacte vakken, dan ontstaat er in de geest een zekere gerichtheid op,
en een zeker prefereren van, en een zeker gemak voor het toepassen
van die methode. Negatief wordt alles wat niet in lijn valt met die
geesteshouding met veel meer moeite gedaan; het wordt als een vreemd
element in de zo gevormde geest ervaren, ja, uiteindelijk zelfs als een
onwaarde. We komen er dan onwillekeurig toe om alles aan de eisen
van de streng positief wetenschappelijke methode te onderwerpen. In
feite komt dat hierop neer, dat wij, uitgaande van een wetenschappelijk
nauwkeurige observatie van de verschijnselen, alleen de door streng
formeel logische en mathematische redenering daarvan afgeleide conclusies aanvaarden. Alles wat daarbuiten valt, wordt als verdacht
beschouwd. Als zodanig is daar niets op tegen. Maar wij moeten
blijven zien dat dit geldt voor een zo gevormde geest, .--, d.w.z. voor
een geest die zich de typische structuur heeft eigen gemaakt van de
positieve wetenschappen ---, en dat dit natuurlijk geldig is op dat eigen
gebied, en dus van dat eigen gebied de andere vormen uitstoot als een
onwaarde. Maar het volgt niet, dat er alleen dat gebied maar bestaat;
dat die andere elementen ook een onwaarde betekenen niet alleen voor
de mens als positief-wetenschapsbeoefenaar, maar ook voor de mens
tout court, voor de mens als zodanig.
Om dit laatste nader te kunnen beslissen, moeten wij even enkele
karakteristieken van deze denkwijze belichten. Nu zal bij deze belichting natuurlijkerwijze sterk de aandacht vallen op de . geestelijke houding van de beoefenaar van de wetenschap. Wij zijn er ons van bewust
dat in deze tekening menigeen, die serieus de wetenschap beoefent,
zichzelf niet vermag te ontdekken. Dit geldt vooral voor onze eigen tijd.
Wellicht zal iemand, die zich nu actief in de wetenschap weet te staan,
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innerlijk bij zichzelf protesteren tegen een zó ingrijpende vertekening
van zijn geestelijk perspectief.
Wij vinden dit een zeer gelukkig verschijnsel, want het toont dat er
nu, wellicht onder de drang van de wetenschap zelf, een zekere terugkeer op te merken valt naar een diepere menselijkheid. Er komen weer
waarden naar voren, die lange tijd krachtens de zogenaamde authentieke wetenschappelijke houding werden uitgesloten. Die waarden
en welke wij bedoelen moge blijken uit het volgende - stammen echter
niet zozeer uit de wetenschap als zodanig, als wel uit de diepere
menselijkheid van hem, die de wetenschap beoefent. Het is juist deze
menselijkheid, die haar rechten weer gaat opeisen tegenover de te
eenzijdig gerichte wetenschappelijke geesteshouding. Het is duidelijk
dat naarmate deze elementen weer in het actieve denkleven van de
beoefenaar van de wetenschap hun invloed gaan uitoefenen, ook de
wetenschap zelf een meer menselijke betekenis zal gaan krijgen. In
hoeverre deze kentering zich al aan het voltrekken is, valt zeer moeilijk
te bepalen. Het spreekt wel vanzelf, dat er heel veel graden mogelijk
zijn. Wij ontkennen dus geenszins dat deze tendentie bestaat, en wij
moeten bevestigen dat hoe meer iemand in zijn eigen geestesleven deze
verdieping realiseert, hoe minder onze uiteenzetting toepasselijk is. Wij
willen n.l. de wetenschappelijke geesteshouding beschouwen in zijn
absoluutheid, afgezien van dit proces, en de uiterste gevolgen bezien,
waarheen deze houding krachtens haar eigen aard voert. Heeft dit dan
nu nog wel zin? Staat dit niet gelijk met het achternalopen van de
feiten? Wij menen van niet, omdat zeker bij velen dit proces der
kentering nog niet voldoende tot zijn recht komt, en ook en vooral,
omdat de strekkingen, die wij in de wetenschappelijke geesteshouding
als zodanig moeten aanwijzen, toch altijd nog als een gevaar aanwezig
zijn voor iedereen, die de wetenschap als levenstaak beoefent, ook al is
het in dit persoonlijke geval op een gezonde wijze actueel ingebouwd in
een diepere sfeer van een meer integrale menselijkheid.
In deze zin willen wij dus de karakteristiek van de wetenschappelijke
denkwijze gaan geven.

Ontleding en samenhang van enige karaktertrekken dezer mentaliteit
Het is vanzelfsprekend dat deze denkhouding een dubbele interesse
met zich meebrengt: de interesse n.l. voor een hoogst geperfectioneerde
observatie, waardoor de mens zich als het ware meester maakt van het
object. De Franse filosoof Marcel ziet hierin de meest algemene idee
van de techniek gerealiseerd. Het accent valt hier op de activiteit van
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de mens. Het object wordt meer en meer object, naarmate de mens het
op meer wijzen door zijn techniek kan beheersen. Hierin gaat ook een
voortdurende vooruitgang schuil, in zoverre techniek altijd vatbaar is
voor verbetering. Zo geeft het de mens vertrouwen in zijn groeiende
macht over de wereld, ofschoon het de eigenlijke eenheid der dingen
versnippert, want het erkent geen hiërarchie, maar alles wordt aan de
mechanisatie van de techniek onderworpen. De eenheid krijgt meer het
karakter van een verzameling soortgelijke feiten dan van een geordende
en harmonische samenleving.
Deze voortschrijdende beheersing van de materie door de techniek is
slechts een veruitwendiging van wat het redenerend verstand van de
mens inwendig onderneemt. Dit is de tweede interesse die deze denkhouding insluit. De nauwkeurige observaties worden gebruikt als premissen voor streng logische redeneringen, waardoor wij tot conclusies
komen, die dezelfde vastheid hebben als de wetenschappelijk geconstateerde feiten. In vele gevallen betekenen de conclusies de verbinding
van verschillende feiten tot een systematische eenheid, welke eenheid
zo ook een aspect van feitelijkheid ontvangt. De reden hiervan is dat
deze redeneringen verlopen volgens de techniek van de geest: d.w.z. ze
volgen eendere en onaantastbare regels. Aan de regels van de technische logica wordt dan een zeer bijzondere waarde toegekend: ze zijn n.l.
de absoluut vereiste maar ook absoluut geldende band tussen de verworven conclusies en de oorspronkelijk geconstateerde feiten. Doordat
deze conclusies veelal feiten verbinden tot systeem, dat als totaliteit het
karakter heeft van nieuwe feitelijkheid, krijgen die regels een waarheidscheppend karakter, mits wij natuurlijk volkomen aan die regels getrouw blijven. Zo zal de kracht van mijn zekerheid volmaakt evenredig
zijn aan de zuiverheid van mijn observaties en aan de kracht en de
zekerheid van mijn formeel bewijs.
Door het technische karakter van dit redeneringsproces zal mijn geest
met een mechanische noodzaak tot de conclusies moeten geraken.
Hiervoor is weer vereist dat wij de nodige voorwaarden in onze stof
scheppen. Dit houdt in dat wij aan alle termen dezelfde waarde trachten te geven. Alle individuele nuances moeten er uit verdwijnen. Het
moet hard worden en afgerond als een cijfer, ja, het moet de gladde en
gesloten af beid hebben van een mathematische figuur, het moet gereduceerd worden tot een logarithme van zijn eigenlijke werkelijkheid.
Vandaar dat de zuivere mathematische formule terecht als een ideaal
geldt in de wetenschappen. Dat er hieruit ook nadelen kunnen volgen
moge voorlopig blijken als wij ons even het verschil herinneren tussen
8
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een machinaal vervaardigd voorwerp — een beeld of vaas b.v. — en
een levend met de hand vervaardigd kunstvoorwerp.
Hetzelfde doet zich ook voor aan de kant van de mens, die zich met
wetenschap bezig houdt. Door het benadrukken van de techniek van de
geest raken alle persoonlijke karakteristieken op de achtergrond. Bertrand Russell ziet als ideaal van het weten, dat het moet gegrond zijn op
waarnemingen en daaruit afgeleide conclusies zo onpersoonlijk als voor
de mens maar mogelijk is. Zou de denker anders te werk gaan dan moet
dat beschouwd worden als een soort verraad. Het is immers een
verlaten van de onaantastbare regels van het denken, en een uitleveren
van zichzelf aan de factoren van gevoel en emotie, hetgeen alleen maar
gaat ten koste van dat allerhoogste in de mens: het souvereine licht van
de Rede. Het onpersoonlijke van deze processen houdt ook in, dat wij
ons over het algemeen niet bekommeren over de persoon die een
techniek of wetenschappelijke theorie tot stand brengt; het gaat alleen
maar over het vast te leggen resultaat. Zo kon het atoomgeheim, op
enkele vellen papier in exacte formules samengevat, effectief worden
uitgeleverd door de spion Dr Fuchs, zonder dat daarbij sprake hoefde
te zijn van het karakter van de personen die het gevonden hadden, noch
van de geschiedenis van de verschillende stappen. Het klare proces
werd nu een geheel, objectief gegeven, dat door ieder, die voldoende
wetenschappelijk getraind was, kon worden gebruikt.
Vandaar dat door het onpersoonlijke aspect ook de geschiedenis of
traditie, die uiteindelijk niets anders is dan een verlenging van ee n
persoon in de tijd, werd uitgeschakeld. Alleen het nu bereikte peil is
van belang, en het gebeurt niet zelden, dat dit zo ver gaat, dat er een
zekere verachting ontstaat voor verouderde of primitieve methoden.
Inderdaad kunnen wij als wetenschapsmens wellicht geen ergere critiek
te horen krijgen dan verouderd of primitief te zijn, en natuurlijk is dat
zeer terecht.
Voor de menselijke geest biedt deze methode enige zeer grote voordelen. Doordat de techniek altijd geperfectioneerd kan worden, is in dit
gebied nooit sprake van een absolute stilstand. Altijd weer kunnen de
resultaten zuiverder worden, altijd kunnen wij weer verder, zodat wij
hier verkregen resultaten nooit zullen of behoeven aan te voelen als een
beklemmende band: wij zijn vrij om verder te gaan, wij hebben dit in
eigen hand. Dit gaat nog dieper als wij ons even in herinnering brengen, dat de twee momenten van technisch en systeembouwend redeneren de mens toch al het besef geeft norm te zijn over de dingen. Hij
heeft hierdoor de dingen in zijn macht, en zelfs mocht hij een feit tegen
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stille toehoorder echter staat een brandend „jammer" in het hart
geschreven: hoe ontzagwekkend meer volmaakt zou het geweest zijn,
hoeveel grootser ook van muzikale allure, als dat éne moment het niet
bedorven had. Zo ook is het ons ongeveer te moede, als wij gaan zien
wat de moderne geest met dit grootste van haar werken gedaan heeft.
Wij zullen zien, hoe een van de eigen vertegenwoordigers zijn visie
schetst: Bertrand Russell in een magistraal slot aan zijn laatste werk:
History of Western Philosophy.

Deze beweert zonder meer, dat alles wat gekend kan worden, kan
worden gekend door de wetenschap. Al wat daarbuiten valt moet
worden teruggewezen naar het gebied van gevoel, daar is wetenschappelijk niets over te zeggen. Als iemand op dat gebied een theorie verdedigt, kunnen wij nooit anders dan met hem meegaan, of zeggen: het
is mijn smaak niet. Als voorbeeld zagen wij al, dat hij zo dacht over de
gehele moraal. Het is zijn overtuiging, dat men altijd de grote fout heeft
gemaakt die twee gebieden door elkaar te halen, met het fatale gevolg,
dat de vooruitgang van de wetenschap voor lange tijd ernstig werd
geschaad. Als voorbeeld hiervan kunnen wij aanvoeren het onderscheid
tussen stof en geest. Dit is wederrechtelijk in het kamp der wetenschappen gedrongen vanuit de religie, waardoor onze geest voor lange
tijd verduisterd werd door allerlei pseudo problemen. Nu wij echter
gaan inzien, dat zowel stof als geest niets anders zijn dan conventionele
groeperingen van voorvallen, dan maken wij de stof minder stoffelijk
— want het kan uiteindelijk uitgedrukt worden in een relatie van tijd en
ruimte — en de geest minder geestelijk, aangezien dat zich op een
soortgelijke manier laat herleiden. Dat wij zo tot een heel wat vereenvoudigd wereldbeeld komen, laat zich begrijpen, en is evenzoveel winst.
Argumenten die in de loop der tijden herhaalde malen gegeven zijn
voor de onsterfelijkheid en het bestaan van God, konden alleen maar
tot stand komen omdat zij de technische logica vervalsten, mathesis tot
mystiek maakten, en diepingewortelde vooroordelen verhieven tot van
de hemel neergedaalde intuïties. De moderne denker echter verwerpt
iedere hogere soort van weten dat boven wetenschap en redenerend
verstand zou uitgaan. In deze en soortgelijke gebieden moeten wij
zonder meer aan het weten vaarwel zeggen. Het voordeel van deze
houding is, dat wij nu in staat zijn veel problemen beter te kunnen
oplossen d.w.z. wij kunnen er nog wel geen uiteindelijk antwoord op
geven, maar wij gaan nu met de juiste methode te werk, en komen tot
een groter precisie, meer objectief, met een steeds grotere benadering
van de waarheid. Dit is mogelijk omdat wij ieder probleem apart kunnen nemen zonder rekening te houden met het geheel, en door alle
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persoonlijke elementen uit te schakelen, behalve het verlangen van te
weten. Dit is de moderne deugd bij uitstek, al het overige is fanatisme.
Het blijkt hieruit onmiddellijk dat de methode van de exacte wetenschappen als enig wordt gezien, en dat alle kenmerken ervan als
zodanig als enig ideaal van het menselijke worden beschouwd: de
wetenschap wordt de totale levenshouding — ethos — van de mens. Is
dit echter waar? Beleven wij hierin totaal onze volledige menselijkheid?
Zijn er geen andere methodes, die mij wat over mijn diepste zelf te
vertellen hebben; die mij op een gerechtvaardigde wijze een kijk geven
op mijn eigen diepe wezen en mijn concrete bestaan?
De moeilijkheid wordt echter zeer groot, omdat de moderne mens
onmiddellijk zal aanvoeren dat juist dat wat wij ook zeggen zo'n diep
vooroordeel is, of misschien nog minder: vervalsing, fanatieke verzinsels. Wij zullen daartegenover beweren, dat juist deze exclusieve
houding ten aanzien van de wetenschappelijke methode alle trekken
van een vooroordeel vertoont. Het is een zeker dogmatisme wanneer de
moderne mens gelooft, dat er geen hogere vorm van weten is, en
waaruit dat ongeduld en het beetje arrogantie stamt, die op voorhand
al de rest naar gevoel en verzinsel verwijzen. Deze houding is voor ons
daarbij heel goed verklaarbaar uit de gewoonte, die door een constante
en exclusieve toepassing van deze methode gegroeid is. Hier zijn wij
dan aan de scheiding van de wegen: beide beweren, dat de andere zijde
met vooroordelen behept is, en daardoor iets construeert wat onverdedigbaar is. Aan welke kant is er sprake van vooroordeel? Is ieder vooroordeel te verwerpen? Is het mogelijk een verantwoorde keuze te doen?
Om dit te kunnen beslissen moeten wij de mens zelf aan het woord
laten, de levende, maar dan ook de vol levende persoonlijkheid. Trekken wij de geschetste lijn over de denkhouding van de wetenschappen
even door, en zien wij dan naar de resultaten: de consequenties immers
van een bepaalde houding zouden ons mogelijk kunnen waarschuwen
die houding niet onmiddellijk als de juiste te aanvaarden.
De wetenschappelijke houding kan door de mens ook als een ethos
worden aangewend. Wij bedoelen hiermee, dat die houding dan niet
meer tot een bepaald gebied beperkt wordt, waarvoor zij oorspronkelijk
was bestemd, maar dat zij — overigens ongecontroleerd en dikwijls ook
ongemotiveerd wordt aangenomen als een totale levenshouding. Het
wordt de vorm van mijn innerlijk leven; de toetssteen waarmee ik alle
dingen en gebeurtenissen benader; de kern van mijn persoonlijke geest,
waarin ik ze opneem, of waaruit ik ze verwerp.
Als deze denkhouding zo overspannen wordt dan kunnen wij gerust
godloosheid.
staande houden, dat zij in wezen streeft naar atheïsme
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Wij zullen even kort enkele punten aanstippen om daarna op een punt,
dat deze tendentie meer direct naar voren brengt, te insisteren. Als wij
op de verschillende boven aangegeven karakteristieken gaan letten dan
is het duidelijk, dat deze geesteshouding juist als ethos genomen geen
gunstige voorwaarde is om tegenover het geloof te gaan staan. Immers
wij zagen hoe het er op uit was de dingen te reduceren tot te klassificeren voorwerpen: oppervlakkig en onpersoonlijk. Nu is het zeker, dat het
geloof ons nog dieper doet kijken naar alle realiteit dan de diepste
wijsbegeerte, en vooral ook is het geloof een meest persoonlijke overgave van deze mens met zijn meest intieme en persoonlijke leven aan
een persoonlijke God, die hij in de God-Mens, de meest unieke mens
denkbaar, ontmoet. De onpeilbare en verheven werkelijkheid die Christus was, en is, en altijd zal zijn, zal nooit in een systeem vervat kunnen
worden: Christus moet er buiten en er boven staan als princiep van
alles, dat wel het geheel doordringt, maar het tevens volkomen overstijgt. Daarbij komt dat deze unieke verschijning in de geschiedenis ons
als gelovige dwingt terug te kijken, om eerbied te hebben voor de
geschiedenis van die Persoon en Zijn Werk. Zo zal het geloof zich
nooit zonder meer als modern voordoen, er zal altijd --- om de uitdrukking maar eens te gebruiken — een primitieve kant aan zitten, met een
zin voor traditie, en een eerbied voor persoonlijke waarden. Als alles op
één patroon wordt teruggebracht dan moeten al die waarden verloren
gaan, of minstens onderschat worden. De aparte probleemstellingen
kunnen nooit los gezien worden: het geloof zegt noodzakelijk totaalbeeld. Vooral ook het autoritaire of autonoom beheersende van alle
gegevens gaat recht tegen de mentaliteit van de gelovige in, die een
eerbiedsvolle overgave, een luisteren met intense aandacht en een grote
bereidwilligheid om te volgen impliceert. Het sceptische en het voortdurend naar totaal andere dingen zich ontwikkelen, en het zich koortsachtig op de uiterlijke dingen werpen in hun loutere verschijnings
vormen, kan bij de gelovige geen wortel schieten, omdat deze zich altijd
bewust blijft in de vastheid van zijn geloof, dat „de dingen die verschijnen de tijdelijke dingen zijn, maar de dingen die niet verschijnen de
eeuwige dingen zijn" (II Cor. IV. 18) . De „moderne" denker echter
gelooft in de wetenschap en de vooruitgang. Aldous Huxley schreef in
Science, Liberty and Peace: „So intense is our faith in the dogma of
inevitable progress that it has survived two worldwars and still remains
flourishing in spite of totalitarianism and the revival of slavery,
concentration camps, and saturation bombing". Zo intens is ons geloof
in het dogma van een onontkoombare vooruitgang dat het twee wereldoorlogen heeft overleefd, en nog steeds bloeit ondanks totalitarisme, en
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en het weder opkomen van slavernij, concentratie kampen, en absolute
bombardementen. Maar Chesterton schreef al lang geleden, dat „Voor-uitgang in de juiste betekenis bestaat niet in het zoeken van een richting
waarin wij eindeloos vooruit kunnen gaan. Want zo'n richting bestaat
niet, tenzij die gevonden wordt in totaal transcendentele waarden, zoals
de liefde tot God. Het zou veel juister zijn te zeggen dat echte vooruitgang bestaat in het opzoeken van een plaats, waar wij op kunnen
houden
Wat denken de mensen van dit geloof over de mens zelf? Geheel in
de logische lijn van hun gedachtenwereld moeten zij trachten de mensen
zoveel mogelijk gelijk te schakelen, iedereen te reduceren tot een
bepaald aantal gegevens, zodat de individuen gaan passen in een
systeem. De uiteindelijke en bittere consequenties van deze houding
worden getekend in het boek van Virgil Gheorghiu: Het 25ste Uur.
Marcel typeert de diagnose in dit boek gegeven met: „De mensen
schijnen verleerd te hebben zich als mensen te gedragen". En hoezeer
wij er ook critiek op kunnen uitoefenen, wij weten maar al te goed, dat
er veel van waar is. Al het diepere menselijke wordt uitgeschakeld. Hoe
navrant klinkt de conclusie: dat „zelfs de komst van een Messias niets
zou uitwerken, omdat een door de techniek beheerste wereld niets
geestelijks kan voortbrengen en dientengevolge aan monsters is overgeleverd". Het cynische resultaat staat getekend in Ape and Essence
van Aldous Huxley. Inderdaad, als al het persoonlijke wordt uitgeschakeld, wordt men louter onderdeel van het systeem, nummer. De mens
zal er zich altijd tegen verzetten, ja, er wel tegen in opstand moeten
komen, want het gaat tegen zijn diepste natuur in. De menselijke geest
en het menselijke bewustzijn die uiteindelijk niet in van de persoon losse
gegevens zijn aan te geven ofschoon sommige psychotechnische
methodes het zouden willen --- worden tot een epiphenomeen, het „de
trop" van Sartre. Sommigen gaan zo ver, dat zij het zonder meer
uitschakelen. Ostwald Spengler schrijft: „Der Mensch ist ein Raub
tier! Also of f ensiv, hart, grausam, zerstórend. Der Mensch ist
jedermans Feind". Hier vinden wij het Sartriaanse: „Les autres, c'est
l'enfer". Dezelfde Spengler gaat verder: „In dem Menschen lehnt sich
das stolze Blut der Raubtiere zum letztenmal auf gegen die Tyrannei
des reinen Denkens .... Selbst Gott sein, das ist mein Erfindertraum.
Der Mensch ist der wissende Priester der Machine --- Millionen und
Milliarden von P f erdekráf ten". „Selbst Gott sein" inderdaad dat is de
inhaerente tendentie van het rationalistische ethos: wij scheppen de
gegevens, wij constitueren de waarheid door onze redeneringen, wij
creëren een systeem dat onaantastbaar is en absolute norm wordt
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m.a.w. dat goddelijke prerogatieven bezit. Maar die God is een product
van de menselijke geest. Wij belanden in een cirkel. Newman, de grote
ziener van de 19de eeuw, signaleerde en zelfs constateerde dit al lang
voordat het tot het bewustzijn van de moderne denker was doorgedrongen. Als wij de wetenschap buiten haar eigen gebied trekken en wij ze
zo feitelijk absoluut maken, als wij de wetenschap tot rationalistisch
ethos maken, dan zijn wij eigenlijk atheïst. „Die geest vertrouwt zo zeer
op de kracht van zijn eigen redeneringen en de constructies van
abstracte ideeën die er uit voortkomen, dat het er naar streeft aan het
systeem de functie van God te geven: maar de God die wij zo bereiken
is een miserabele God: onze eigen geest. Wij belanden in een cirkel, en
verering wordt zelfs uitgesproken zelfverheerlijking".
Toch is die geest in staat geweest nog verder te komen. Nietsche
noemt de Ubermensch, die in zich het doel is van alle andere mensen,
„der Besieger Gottes". Hij zegt: „Gott ist tot, nun wollen wir dass der
Ubermensch lebe"; ja, wij zijn zo ver gekomen, dat Scheler meent, dat
de mens schepper en verlosser wordt van God.
Confrontatie met de volledige mens en zijn geweten

Weer vragen wij ons af: is dit de werkelijke mens? Zijn in een dergelijke visie alle elementen, die wij tot in de diepste diepten van de mens
kunnen opsporen, verwerkt en vervat? Als dat zo is, dan behoeven wij
onze tijd niet te verspillen, en zelfs maar naar de mogelijkheid van
religie te vragen. Dan kunnen wij inderdaad medelijdend de schouders
ophalen voor de primitieve geesten die zich nog met die verouderde
kwesties bezig houden; of erger, dan kunnen wij die mensen terecht
beschuldigen van lafheid, omdat zij de duidelijke taal van hun eigen
wezen niet willen of durven verstaan, en een uitweg zoeken voor de
schrijnende problemen van het leven in een irreëel mysticisme, dat ons
nooit verder zal brengen, omdat het zo vreselijk onwaar is. Maar dan
moeten wij ook onvervaard de conclusie van Sartre aanvaarden, dat de
mens niets meer is dan een nutteloze passie: „1'homme est une passion
inutile".
Hier ligt echter tevens onze redding. Want als wij erin toestemmen
werkelijk eens even naar ons zelf te kijken, ja, als wij in de beschouwing
van ons zelf eens iets wilden meebrengen van de ijver, die wij zo
prachtig hebben opgebracht in het construeren van ons modern wereldbeeld, maar dan geheel aangepast aan dit zo geheel andere object; o,
als wij de moed eens opbrachten de oneindige afgrond van bestaan te
bekijken, die wij zelf zijn; als wij het wagen om dat wonderlijke gebied
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te betreden van onze eigen diepe menselijkheid, dan zullen wij iets gaan
ontdekken van de oneindige rijkdom die die wereld inhoudt, van die
tienduizenden geestelijke zintuigen waardoor wij pas werkelijk leven.
Zeker, dat eist een zeer gevoelig oor, en toegewijde aandacht, want de
verschijnselen van deze inwendige wereld zijn geheel anders dan de
gegevens van de uitwendige wereld. Deze uitwendige verschijnselen
dringen zich aan ons op, open voor onze ogen, klaar om te worden
betast, en zij doen een zo duidelijk beroep op al onze zintuigen, dat de
wetenschappen die daar op zijn gebouwd zo hecht schijnen als ons
eigen bestaan. Maar de verschijnselen van die inwendige wereld zijn
bescheiden, zwakke schaduwen en omtrekken, wel zeer zeker, maar
delicaat, broos, bijna vervlietend. Wij kunnen ze niet aanraken met
onze handen, en niet constateren met onze fijnste instrumenten, maar
dat neemt hun werkelijkheid niet weg. Want als wij het wagen onze
geest stil te maken, en met schroom te kijken naar dat oneindig tere
inwendige schouwspel, dan gaan wij er bijzondere qualiteiten in ontdekken. Wij gaan hun helderheid zien, en hun majesteit, ook hun
onverwoestbare kracht. Want als wij die stille stemmen tot ons laten
spreken, dan zullen wij weten, dat die er altijd geweest zijn, dat wij ons
hebben laten verleiden om ze te doen overstemmen door de bezige en
soms wel lawaaierige wereld. Ja, wij meenden wellicht er eens en
voorgoed aan vaarwel gezegd te hebben, maar bij deze stilte die wij
onszelf nu toestaan, bemerken wij, dat ze er nog steeds zijn, onveranderd in al hun tere schoonheid en in al hun majestueuze kracht.
Deze kracht is echter zeer subtiel, het dringt zich niet onweerstaanbaar aan ons op. Het heeft veel meer van een dringende uitnodiging.
Dringend, omdat zij altijd daar is als wij onszelf de kans geven er naar
te luisteren. Uitnodiging, omdat zij de mens vrij laat zijn eigen beslissing te nemen. Ze tast onze geliefde vrijheid niet aan, integendeel, ze
bevestigt die vesting van onze persoonlijkheid, omdat ze ons voor een
verantwoordelijkheid stelt. Wij kunnen dan n.l. beseffen, dat wij een
keus moeten doen en dat wij dat ook zélf moeten doen, dat wij daar
persoonlijk voor verantwoordelijk zijn; ook, dat die keus richting zal
geven aan ons gehele bestaan. Dat is juist wat ons de geheimzinnige
grootheid van die uitnodiging doet aanvoelen: ons gehele bestaan ligt
daar in zekere zin in onze handen, en wij weten, dat wij de kans lopen
te kort te schieten. Wij beseffen, dat hier iets van ons gevraagd wordt
dat niet meetbaar is, dat een andere houding vraagt dan een afgeronde
formule. Er zit een samenstel van factoren in dat ons voor onvermoede
diepten plaatst. Wij zijn wel zeker dat ze er zijn, maar wij zijn even
zeker dat wij er de diepten van slechts kunnen gissen. Wij zijn plotse-
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ling overtuigd, dat het hier gaat om alles wat wij zelf zijn, iets heel
persoonlijks en onvervreemdbaars, en dat wij er als een hulpeloos kind
tegenover staan. Wij zijn alleen in staat te handelen, in zover wij zien,
en wij weten zo tegelijkertijd, dat deze uitnodiging moet groeien in
helderheid, willen wij er iets van terecht kunnen brengen. Wij staan zo
gespannen om steeds scherper te luisteren, en ondervinden een persoonlijke overgave en interesse, die wij nergens anders bij ervaren. Wij worden bang er iets van te verliezen, en wij gaan inzien, wat een veeleisende
uitnodiging dat is. Maar we weten tegelijkertijd, dat wij nooit ten volle
mens kunnen zijn, tenzij wij dit tot een goed einde brengen. Wij moeten
onszelf opbouwen, niet in het wilde weg, maar volgens de drang die die
stille uitnodiging aan ons geeft. Ja, die uitnodiging wordt een taak, een
taak die wij zelf moeten volbrengen, die de groei van onze persoonlijkheid zal uitmaken, die ons eigenlijkste leven is, waarbij niemand ons
werkelijk kan helpen, alleen de krachten die wij zelf in ons meedragen.
Wij kunnen weigeren, maar behalve dat wij beseffen, dat wij onszelf
dan een onherstelbaar verlies toebrengen, weten wij ook, dat wij dit
spel spelen als het ware onder het oog van een Ander. Wij ervaren
immers dit gevoel niet alleen als eis tegenover onszelf, maar als een
uitnodiging van een Persoon, die geïnteresseerd is, die ook kan en zal
oordelen. Wij zijn niet alleen beschaamd, maar ook bevreesd tekort te
schieten, en niemand kan werkelijk vrees hebben voor zich zelf, noch
voor een formele wet. Zo ontdekken wij in ons eigen binnenste de
realiteit van ons geweten, teer en onontkoombaar, sterk en toch aanvechtbaar, bescheiden en toch dringend, eisend en ons toch vrijlatend,
gebiedend en toch teergevoelig, majestueus en toch onzegbaar intiem,
verborgen en toch voor mij zo vanzelfsprekend. En in die diepe realiteit
beseffen wij, dat er veel mysterie is in onszelf, en op dat zelfde plan
ook in anderen en in de dingen. Wij beseffen, dat er in ons een verwijzing is naar een oneindig groter Mysterie: naar Iemand, die diep
aanwezig, ons oneindig overstijgt. Deze overtuiging is er niet ineens in
volle klaarheid, maar moet groeien uit die grondhouding van de geest,
waardoor wij luisterend tegenover ons eigen wezen staan; waardoor wij
het normatieve van ons geweten beter gaan beseffen, waardoor wij zin
gaan krijgen voor het mysterie van ons eigen zijn, van onze vrije verantwoordelijkheid, van onze macht over onszelf, die tevens plicht is
tegenover een Ander. Het zal er alleen zijn, als wij bereid zijn alles
ernstig te nemen, wat wij in die diepzinnige momenten van zelfbezinning in onszelf ontdekken. Momenten die komen en gaan in het leven,
en waarop wij gespitst moeten zijn om er gebruik van te maken, opdat
wij geen enkele kans zouden missen, een kans die misschien nooit meer
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terugkomt. Dit alles maakt overduidelijk, dat de geesteshouding, zo
gegroeid, van heel andere aard is dan de exclusief wetenschappelijke:
het sluit eerbied in, en overgave, luisterend geduld, persoonlijke verantwoordelijkheid, mysterie; ook een voortdurend uitzien naar meer licht,
met een vertrouwend besef, dat het licht zal groeien. Wij kweken een
bereidheid om iedere aanduiding van licht, hoe klein ook, dankbaar te
aanvaarden, en nauwgezet te peilen wat het ons te zeggen heeft. Wij
wachten op meer licht, omdat wij weten en ervaren nooit klaar te zijn:
het mysterie groeit immers met ons leven mee.
Hoe ernstiger wij dit nemen, hoe dieper ons wachten, hoe meer wij
ons bewust worden van het belang van de zaak. Wij zijn een open
vraag en worden een voortdurende schreeuw om licht. Wij leven in een
levende verwachting van een dageraad die voor ons zal opgaan.
Deze openheid van ons wezen met al zijn karakteristieken zal ons
meer bereid maken tegenover het geloof: dankbaarder als wij het bezitten; meer bereid het welwillend te bejegenen en te onderzoeken, als het
zich als een mogelijk licht voor ons aankondigt. We zullen niet aarzelen
te kijken naar personen die het beleven, want we beseffen, dat iedere
diepe keus sterk aan de persoon gebonden is, en we willen weten, wat
achtenswaardige personen van hun keus maken, en wat de keus van
hun leven maakt.

***

Nu lijkt het mij onwederlegbaar, dat in deze structuur de kans voor
deze tijd ligt verborgen. Nu zowel de natuur als de cultuur tegen de
mens in opstand komen, of met andere woorden, nu de mens zijn eigen
vorm nog niet gevonden heeft in de grondige structuurveranderingen
van deze moderne tijden, omdat hij vergat zich zelf mee op te voeden in
verhouding tot de groei van zijn wetenschap, omdat hij vergat zichzelf
mee op te voeden in verhouding tot zijn wetenschap en macht, nu is de
mens gedwongen terug te grijpen naar zijn eigen diepste zijn en te zien,
welke mogelijkheden hem dat nu biedt. De huidige philosophie is daar
een overduidelijk bewijs van. Doet hij dat volledig en juist, dan zal het
gelovige ethos weer zijn natuurrechtelijke kans krijgen en hoe groot de
zegen daarvan zal kunnen zijn voor de mensheid, laat zich alleen maar
vermoeden.
Er ligt hier ook een grote taak voor de gelovige zowel voor hem
persoonlijk, als ook voor hem in zijn functie in de gemeenschap.
Voor hem persoonlijk zal de opdracht zijn te zorgen voor een parallelle
groei van zijn geloof in diepgang en levendige kennis om het veilig te
stellen in zijn eigen binnenste ten aanzien van de groei van de andere
geesteshouding in andere opzichten, die vanuit zijn levend geloof
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Het geloof als persoonsovergave
door PROF. DR P. SCHOONENBERG S.J.

N ons denken zijn wij heden allen min of meer personalist. Hetzij uit
mode, hetzij uit reactie tegen een te uitsluitend op zakelijke objecten
ingestelde wetenschap, hetzij uit verweer tegen de massificering, wij
hebben ieder een zekere sympathie voor het personalisme, en wij worden dan ook op allerlei terreinen daarmee geconfronteerd. Eind Octo ber hield in de aula der Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
prof. B. Barendse O.P. een inaugurale rede waarin hij o.a. naar voren
bracht dat niet het overmeesteren van een object de hoogste vorm van
kennen is, maar de communicatie met een ander subject. Dit was een
pleidooi voor personalisme in de metaphysica. Wij kennen ook personalistisch getinte beschouwingen van het geloven, bijv. bij prof. van de
Pol in zijn Christelijk dilemma, of van Parmentier in zijn apologiehandboek. Vooral echter wordt het personalistisch aspect van de
geloofsact behandeld in een lezenswaardig, en wellicht zelfs vertalenswaardig boekje van Jean Mouroux, getiteld: Je crois en i 1 ) .
Deze laatste publicatie brengt overigens zonder in eenzijdigheid
te vervallen — enige kanten van het geloof naar voren die nooit onopgemerkt bleven, maar toch een nieuwe belichting verdienen. Ze bleven
nooit onopgemerkt, en men kan ze zelfs uitgedrukt vinden in het merkwaardige „credere in aliquem", het uocreVECv Eis der oudste gelooft
belijdenissen, dat misschien niet geheel toevallig overeenkomt met het
gedoopt worden Eis Zd dvo1 a der Goddelijke Personen. De oudste
theologen, aldus Mouroux in het begin van zijn genoemd werkje,
beklemtoonden graag naast het „credere Deum" en het „credere Deo"
dit „credere in Deum" om aan te duiden dat God van ons geloof niet
alleen de inhoud en de getuige is, maar ook het doel waarnaar wij
streven, de persoon aan wie wij ons overgeven om in Hem onze zaligheid te vinden. Sint Thomas aarzelt zelfs niet te leggen dat de persoon
aan wie men zijn geloof schenkt de waarde van een doel heeft en
primair is tegenover de waarheden die men in het geloof aanneemt
(Summa theol. II II 11, 1 ) . De personalistische belichting van het
geloof is dus inderdaad zeer oud. Toch is het goed dat moderne auteurs
1 ) W. H. van de Pol: Het christelijk dilemma: Katholieke Kerk --- Reformatie.
Roermond-Maaseik 1948. Jer. Parmentier: Waarom geloof ik? Handboek voor
Apologetica. Antwerpen-Bilthoven 1949. — J. Mouroux: Je crois en Toi. Structure
personelle de la f oi. Parijs 1949 („Foi vivante") .
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en voor wie deze rijkdom inziet zal het gemakkelijker vallen ook de
rijkdommen van het geloven in God dieper te peilen. Trachten we
daarom enkele van die soorten van menselijk geloof aan te duiden.
Daar is vooreerst het geloof dat we geven op gezag van een groep
mensen, zelfs van een zeer grote groep, waarbij dan deze groep voor
ons bewustzijn eigenlijk niet gestructureerd is uit personen, zodat de
waarde van ieders getuigenis voor ons telkens anders is, niet gestructureerd als een echte gemeenschap, maar veeleer als massa, als loutere
collectiviteit. Hier hebben we het geval van ons geloof in het bestaan
van Buenos Aires. Al de boeken over en leraren in geschiedenis en
aardrijkskunde, de kranten, de radio, de diplomaten, de zee- en luchtvaartmaatschappijen, zij allen kunnen toch onmogelijk betrokken zijn in
een complot om ons het bestaan van Buenos Aires voor te liegen. De
massa van getuigen dringt ons hier het geloof in hun getuigenis op, en
het gezag der afzonderlijke personen gaat voor ons in die massa op of
onder. Daarom staan we hier aan de onderste rand van het geloven.
We naderen hier het weten, en de vrijheid en het waagstuk van het
geloven zijn hier weggevallen. De massa van getuigen wordt hier haast
even onpersoonlijk en zakelijk als de massa der verschijnselen die aan
een natuuronderzoeker de wetenschap geven van een bepaalde wet.
Misschien moeten we hier al spreken van weten en niet van geloven
( gelijk omgekeerd ons weten omtrent het bestaan van God eerder een
natuurlijk geloof moet heten) .
In ieder geval is dit de laagste vorm van menselijk geloof. Laten we
hier dadelijk zeggen dat het jammer is dat déze vorm ons vrijwel
uitsluitend voor ogen staat, wanneer we menselijk geloof en goddelijk
geloof vergelijken. Dit is jammer, want er zijn nog zoveel rijker en
echter vormen ook van menselijk geloof, en minstens dringt zich de
vraag op, of ook met die rijkere vormen het goddelijk geloof te vergelijken is. Laten we ze daarom eerst eens noemen. Het zijn die vormen
van geloof die berusten op persoonlijke aanleg of zedelijke kwaliteiten
van bepaalde personen, met wie degene die gelooft dan ook meestal in
een persoonlijke betrekking staat. Zo is daar het geloof dat zweert bij
de meester, het geloof aan de geleerde en alzijdige onderzoeker, het
geloof aan de ziener van samenhangen, omdat we ons bij deze personen
gewonnen geven aan hun talent of genie, dat zich aan ons openbaart.
Maar niet alleen de gaven die iemand van nature meegekregen heeft,
maar ook dat wat hij zich als persoon heeft verworven, zijn karakter,
geeft hem gezag waarop wij geloven. En dan geloven wij wel allereerst
om de beproefde deugd van eerlijkheid en waarachtigheid, en om de
persoonlijke deemoed van de getuige ten overstaan van de waarheid
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waarvoor hij getuigt, de dienst van de boodschapper aan de boodschap
die verhevener is dan hijzelf. Al deze natuur- en karaktereigenschappen
worden nog persoonlijker door ons getaxeerd wanneer ze betrekking
hebben op onszelf, wanneer het geloof dus een waarheid betreft juist
aangaande de verhouding tussen de persoon die gelooft en de persoon
in wie hij gelooft. Aldus bij het zo noodzakelijke geloof in de kunde
van de arts die ons behandelt, het geloof in de zorg en trouw van de
raadsman die ons een weg wijst, het geloof in de leider van een beweging of een volk (dit laatste gruwelijk misbruikt, maar daarom in zich
nog geenszins verkeerd) . Nog veel meer is het zo bij het geloof in onze
ouders en hun leiding, in de trouw van een vriend, in de lief desverkla-ring van een beminde. Hier zijn we ver van het geloof in een onper
soonlijk „men", hier zijn we zelfs voorbij het geloof in een „hij", hier
geloven we in een „gij".
Hier zal echter iemand ook een moeilijkheid maken. Hij zal ons
tegenwerpen dat wij hier nu „geloof" noemen wat eigenlijk vertrouwen
en vriendschap is, dat wij dus niet het menselijk vergelijkingspunt van
het goddelijk geloof in het oog vatten, maar veeleer de menselijke
vergelijkingspunten van hoop en liefde. Hierop antwoorden wij dat we
inderdaad spreken over de menselijke verhoudingen van vertrouwen en
onderlinge liefde, maar juist inzover ze het geloof van mens in mens
beïnvloeden. En inderdaad beïnvloeden ze ook het geloof als zodanig,
hebben ze ook hun inwerking op die vrije verstandsaffirmatie die het
geloof is. We zouden dit al duidelijk kunnen maken uit een concrete
opvatting van de wijsgerige stelling: de handelingen zijn van de personen. Wij vatten deze zó op: dat de handelingen van de hele persoon
zijn, dat deze zich met al de houdingen van al zijn vermogens in iedere
handeling tot uitdrukking brengt. Maar liever dan dit hier philosophisch uit te werken doen we een beroep op de ervaring. Allen immers
merken we dat ook de verstandsdaad van het geloven zelf voor ons
heel anders gestructureerd is bij het geloof aan het bestaan van Buenos
Aires dan bij het geloof aan iemands liefde. Het gezag immers waarom
we dit laatste geloven is in veel minder argumenten, en zeker in veel
minder objectieve, voor allen geldende argumenten uiteen te leggen
dan het gezag waarom we het bestaan van Buenos Aires aannemen.
De persoonsbetrekking kan dus wel degelijk ook in de verstandsdaad
van het geloven zelf binnentreden, ook al is men zich dat niet altijd
bewust. Daarom menen we onze stelling over de verschillende soorten
van menselijk geloof ook ten volle te mogen handhaven. Al deze
soorten van geloof houden in: het aannemen van iets op het gezag van
iemand. Maar bij de hogere vormen van het geloof bepaalt die iemand
9
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veel meer dan bij de lagere ook het geloof zelf. Wij zouden daarom
deze vormen niet alleen kunnen beschrijven als: het aannemen van iets
op gezag van iemand, maar ook als: het zich overgeven aan iemands
gezag door het aannemen van wat hij getuigt. Dit hogere menselijke
geloof is vertrouwen of vriendschap voorzover ze reeds aanvangt in de
verstandsactiviteit, het is: in het verstand gerealiseerde persoonsovergave.

Laat ons nu overgaan naar het goddelijk geloof, het geloof in God,
die zich openbaart in Christus en dit betuigt door zijn Geest in de
Kerk. Is geloof in het algemeen: iets aannemen op gezag van een ander,
dit goddelijk geloof in het bijzonder is: de openbaring aannemen op
gezag van God. Het geschiedt volgens het Vaticaans Concilie „op het
gezag van de openbarende God zelf, die noch bedrogen kan worden
noch zelf bedriegen"( Denzinger, Enchiridion, n. 1789) . Dit algemeen
begrip van goddelijk geloof laat echter vele uitwerkingen toe. In zijn
algemeenheid vormen wij ons dit begrip door vergelijking met het
menselijk geloof, maar nu stelt zich de vraag: met welk der zojuist
onderscheiden vormen van menselijk geloof komt het goddelijk geloof
het meest overeen? Zoëven noemden wij het reeds en passant jammer,
dat het goddelijk geloof eigenlijk alleen met het minst persoonlijke
menselijk geloof pleegt te worden vergeleken. Toch was dit een
enthousiaste uitlating, die nog nader moet worden verantwoord.
Immers: wel lijkt op het eerste gezicht dat het goddelijk geloof te
vergelijken moet zijn met de diepste en meest waardevolle vorm van
menselijk geloof, maar het is best mogelijk dat dit een illusie is, die
verstoord wordt door Gods paradoxen, gelijk Hij aan de gelovige
Abraham vroeg, zijn beminde zoon te slachtofferen. We zullen dus
voorzichtig moeten aftasten wat de openbaring zelve ons zegt over de
geloofsdaad en ook andere openbaringsgegevens moeten ondervragen,
om zo onze vraag op te lossen, met welke vorm van menselijk geloof
het goddelijk geloof moet worden vergeleken, en door het antwoord op
die vraag ook die openbaringsgegevens vollediger te vertolken. Het
zojuist reeds genoemde Vaticaans Concilie zegt immers ook, dat de
theologie een vruchtbaar begrip van de mysteries nastreeft zowel door
vergelijking met wat ons natuurlijk verstand aan waarheid kent, alsook
uit het verband der mysteries onderling (Denz. 1796) , en wij zouden
erbij willen voegen dat beide methoden elkander wederkerig helpen.
Daarom zullen we ook beide toepassen bij ons onderzoek naar het
goddelijk geloof.
Hierbij blijkt reeds gauw, dat we de vergelijking van het goddelijk
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geloof met wat we zoëven de laagste trap van menselijk geloof noemden geenszins geheel moeten verwerpen. Op het eerste gezicht reeds
lijkt het goddelijk geloof zo volmaakt dat het de rijkdom van alle
vormen van menselijk geloof in zich bevat, ook die van de laagste
vorm, want het is best mogelijk dat zich daarin volmaaktheden verschuilen die op de hogere trappen weer gaan ontbreken: binnen het
menselijke immers betekent een verrijking op één gebied en zelfs in de
hoofdlijn toch zo vaak een verarming ergens anders. En zo is het in ons
geval ook. De hogere vormen van menselijk geloof ontplooien wel
zoveel meer van de interactie tussen persoon en persoon, die hoogste
vorm van echt menselijke activiteit, maar daar blijft tegenover staan
dat ze ook veel meer aan illusie, bedrog en misbruik zijn blootgesteld,
zoals de ervaring met het geloof in de leider in het groot heeft bewezen
en in het klein zo vaak de ervaring met het geloof in de beminde. Ook
hier geldt: corruptio optimi pessima, en zelfs: dat het hogere immer
dreigt een vermomming te zijn van het laagste. Het geloof op het gezag
der massa, der naamloze collectiviteit van getuigen voor het bestaan
van Buenos Aires blijkt daarbij vergeleken veel veiliger te zijn: er is
daarin praktisch geen plaats voor vergissing of bedrog. En hierin nu
kan het juist vergeleken worden met het gezag van God, die, zoals we
het Vaticaans Concilie hoorden zeggen, noch kan bedrogen worden
noch zelf bedriegen. Wat in de laagste vorm van menselijk getuigenis
praktisch en moreel onmogelijk was, is in Gods getuigenis volstrekt
uitgesloten. Het collectief en onopzettelijk getuigenis der ons omringende mensheid kan op vele punten, zoals het reeds meermalen genoemde bestaan van Buenos Aires, niet aan vergissing onderhevig zijn
en geen bedrog uitoefenen, en God kan dat op alle punten nog veel
minder.
Dit is één overeenkomst — of beter: analogie ---- tussen de laagste
vorm van menselijk geloof en het goddelijk geloof. Er is er nog een, nl.
die dat de redelijkheid van deze daad van geloof in God --- niet de
doorzichtelijkheid van zijn inhoud ook met objectieve argumenten is
aan te tonen. God spreekt nl. door Christus in de geschiedenis met zulk
een overvloed van tekenen, van vervulde prophetieën nl., van physieke
en vooral morele wonderen, dat zijn getuigenis de meest volledige
zekerheid geeft voor wie het licht niet weigert. Maar met deze laatste
woorden geven we dan tevens een verschil aan. Het gezag van God is
wel het meest vaste, maar het dringt zich, ook in zijn groots getuigenis
in de geschiedenis en in een wereldkerk, toch geenszins aan ons op,
gelijk het gezag der naamloze massa die voor het bestaan van Buenos
Aires getuigt. Het duidelijkste wordt dit naarmate Gods getuigenis
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dichter bij ons staat, naarmate het meer ervaren wordt in de Kerk van
heden. Deze is immers, zoals weer het Vaticaans Concilie zegt (Denz.
1794) , zelf één groot teken, maar binnen dit teken heeft ieder lid zijn
persoónlij ke teken-waarde, zijn persoonlijk charisma om te getuigen.
Bovendien bestaat er binnen die verscheidenheid ook nog zoveel menselijks, hetwelk het getuigenis Gods eerder verhult dan doorgeeft. De
zichtbare Kerk is inderdaad, naar de titel van een onlangs vertaald
boek van Ida Frederike Górres: godsgeschenk en ergernis beide, en zij
brengt aldus het gezag van Christus tot ons, die zich ook op zijn
tekenen beriep, maar bovendien hem zalig prees die niet aan Hem werd
geërgerd. Hieruit blijkt reeds dat in het goddelijk geloof wel de objectieve soliditeit ligt die aan het menselijk collectiviteitsgeloof eigen is,
maar toch waarschijnlijk ook de vrijheid en het avontuur der meer
persoonlijke vormen van menselijk geloof. Deze waarschijnlijkheid
wordt zekerheid wanneer we nu de theologische bronnen over het
goddelijk geloof doen spreken.
Wij gaan daarbij niet uit van moderne theologische of ook conciliaire
uitspraken over de aard van het goddelijk geloof, doch van de zo
concrete beschrijving daarvan in de boeken der H. Schrift, welke kort
is samengevat door prof. Paul van Imschoot in het Bijbels Woordenboek (s.v. „geloof") . Wat de boeken van het Oude Testament aangaat
volstaan wij met het aanhalen van 's schrijvers woord: „In het O.T.
staan de gehoorzaamheid en het vertrouwen op de voorgrond van het
geloof". Dit geldt echter grotendeels ook nog voor de boeken van het
Nieuwe Testament. Daar immers is vooreerst het geloof nauw verwant
met de hoop, zoals blijkt uit heel het 11 e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, vnl. uit de daar gegeven omschrijving van wat geloof is ( „vaste
verwachting van gehoopte .... dingen", vertaalt P. Poukens) , alsook
uit het voorbeeld van Abraham, de vader der gelovigen en tevens de
grote verwachtende. Vervolgens is in het Nieuwe Testament geloven
een daad van gehoorzaamheid, van gehoor geven en van onderwerping
(zie Hand. 6,7; Rom. 1, 5; 16, 26; 2 Kor. 10, 5) . Het geloof is tenslotte
de hele concrete betrekking van de mens tot de persoonlijke God in
Christus, zodat gaan geloven identiek is met gedoopt worden (Hand.
19, 2v) . Ja, door beide, door geloof (Rom. 3 en 4) en doop (Rom. 6) ,
wordt de mens gerechtvaardigd, en dit moet in onze terminologie wel
beduiden, dat hij de heiligmakende genade aanvaardt en dus mede de
liefde in zich opneemt door te gaan geloven. Het geloof lijkt aldus alles
in te sluiten wat de mens in Christus met God verbindt, niet alleen de
hoop en de gehoorzaamheid van het verstand, maar ook de liefde tot
God, waarmee zal samenhangen dat wanneer Paulus in 1 Kor. 13 de
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met het woord „persoonsovergave" te vinden is ook in het geloof op
zich, zelfs in het dode geloof. Want vooreerst is het geloof zeer zeker
scheidbaar van de liefde, en is de hoop dat ook, maar of het dode
geloof ook zonder de dode hoop kan bestaan, daarover zou nog nader
zijn te disputeren. Vervolgens kan men erop wijzen dat het dode geloof
een zeer kritiek bestaan heeft: het leidt óf tot bekering, en dus tot
herkrijging van de liefde, of het zal tenslotte ook zelf verloren gaan,
doordat degene die niet leeft zoals hij gelooft eindigt met te geloven
zoals hij leeft. En hieruit blijkt weer dat er wel degelijk een persoonsovergave aan God gerealiseerd ligt ook in de geloofsdaad op zich, ook
in het dode geloof. Wij pasten zoëven bij het menselijk geloof de
stelling toe, dat de acten van de persoon, van de hele persoon zijn, om
aan te tonen dat vertrouwen en vriendschap ook op het geloof aan de
vertrouwde en beminde persoon van invloed zijn. Hier, waar het gaat
over de persoonsovergave in het geloof bij de mens die niet meer met
God in vriendschap leeft, doordat hij de heiligmakende genade en de
liefde door de doodzonde verloren heeft, hier zou dit princiep slechts
inzover van toepassing zijn, dat er in het dode geloof ook een element
van; zij het dode, hoop verwerkt is, en dat het dode geloof ook als
geloof niet volkomen dezelfde psychologische structuur heeft als het
levende, met behoud overigens van beider overeenkomst in het wezenlijke 2 )
Daarom grijpen wij liever naar de wezenlijke eigenschappen van elk
goddelijk geloof, nl. zijn duisternis, zijn vrijheid en zijn bovennatuurlijkheid. De duisternis en de vrijheid zeggen o.i. hier wederom dat de
verstandsbevestiging van het geloof steeds vanuit een persoonlijke
beslissing voltrokken wordt, een persoonlijke beslissing die, gelijk we
tevoren al aangaven, niet wordt afgedwongen door een collectief en
massaal getuigenis. In elk goddelijk geloof voltrekt zich het waagstuk
van een persoonlijke ontmoeting van de ziel met God, met God die
ieder bij zijn eeuwig vastgestelde en onuitsprekelijke naam noemt. Dit
alles ligt ook opgesloten in de bovennatuurlijkheid van het geloof. De
bovennatuurlijke genade immers ligt altijd besloten in een zelfmededeling der drie Goddelijke Personen, in een persoonlijke aanraking die
2 ) Dit laatste wordt voorgestaan door P. Philippe de la Sainte Trinité O.Carm. in
een artikel: Certitude et surnaturalité de la toi, in Etudes Carmélitaines 22 (1937)
157-188, vooral blz. 179vv. Dit onderscheid ligt natuurlijk niet hierin dat de katholiek
met dood geloof minder waarhed en zou aannemen. O. i. ook niet hierin dat het dode
geloof — zoals schr. wil — niet naar zijn wezen doch slechts naar zijn aard (modaal)
bovennatuurlijk is. Misschien mog en we dit aan de begrippelijke inhoud ontsnappende
verschil benaderen door te zeggen dat het dode geloof niet die smaak, die aandacht,
die gerichtheid heeft t.o.v. Gods mysterie inzover dit juist voor het menselijk denken
dwaasheid is, en daarom vooral dreigt te bezwijken aan de ergernis van het kruis.
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uitbloei van het christelijk leven in hoop en liefde en alle andere
deugden, maar nu in het verstand en in zijn act van aanvaarding. Het
is dat in het verstand, waarmee wij tevens te kennen willen geven dat
het verstand niet in zijn activiteit uitgeschakeld of in zijn structuur
geforceerd wordt. Evenmin als het geloof inzicht is, evenmin is het
onredelijk; het is integendeel uitermate redelijk, de act van het duistere
geloven in God te stellen, en de rede vermag, gelijk wij reeds zeiden,
daarvan ook verantwoording te geven, al worden haar argumenten
wederom slechts in een vrij medevoltrekken inzichtelijk. Daarvoor blijft
het geloven bij alle redelijkheid juist persoonsovergave.
Het geloof is persoonsovergave aan God, d.i. aan de Vader die liefde
is, en die tot ieder persoon het woord zijner liefde spreekt in de Zoon
en die in beider Geest trekt tot de aanvaarding van dat Woord. Tegenover deze God voltrekken wij in ons verstand een persoonsovergave,
zijn wij als Abraham, die niets ziende alles geloofde en verwachtte en
in alles gehoorzaamde, zijn wij in het Nieuw Verbond — wij voegen dit
er graag bij
als Maria, die eveneens op Gods woord geloofde en
daarom zalig was, die door het geloof Gods eeuwig Woord in haar
geest ontving alvorens het in haar schoot te ontvangen. Het geloof is in
het verstand voltrokken persoonsovergave, in het verstand gerealiseerde abrahamitische en mariale houding tegenover de drieëne God.
Alwat er aan schoonheid en avontuur ligt in de hoop en de liefde en in
alle christelijke deugden, dat wordt op het gebied der verstandsaanvaarding reeds gerealiseerd in het geloven. Het geloof is ook in die . zin
de wortel aller deugden, dat de beslissing van het christen-zijn er reeds
in eerste instantie in voltrokken is, dat hier het eerste „j a" wordt
uitgesproken in de ontmoeting met God. Het is de vitale oorsprong van
ons leven uit Gods heil, zoals Abraham en Maria, ieder op eigen wijze,
stonden bij de oorsprong van dat heil voor heel de mensheid.
Deze theoretische conclusie laat vanzelf haar praktische waarde zien.
Vooreerst toont zij de waarde van de geloofsact in zich, nog afgezien
van alle andere christelijke deugden. De act van geloven is niet louter
een theoretische vooronderstelling, waarna men pas eigenlijk gaat leven
als christen. Natuurlijk, we zeiden het zoëven met de leer der Kerk, het
is mogelijk een dood geloof te hebben, dat is: te geloven en tegen dat
geloof te leven; maar we gaven tegelijk de abnormale en riskante
toestand aan van dat dode geloof. Het christelijk leven, de ontmoeting
met God in Christus, de overgave aan de Vader in vereniging met het
offer van de Zoon — ja, ook met zijn kruisoffer in de lief degemeenschap van de H. Geest, dat alles begint in het geloof. Zoals het goed is
in ons gebed vaak acten van goddelijke deugden te verwekken en
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opmerking ligt al in de eerste opgesloten. Zij is deze: dat de persoonsovergave van ons geloven niet eens voor goed gesteld is en verder als
een gefixeerd bezit ons leven vergezelt, maar dat zij steeds opnieuw
van" ons gevraagd wordt met het wisselen van onze uitwendige en
inwendige situaties, met het wisselen van het wereldbeeld evenals met
de overgangen van geloofsvreugde naar dorheid en omgekeerd. Ten
derde nog wilden wij erop wijzen dat deze allerpersoonlijkste act, die
niemand voor een ander stellen kan, toch nooit eenzaam gesteld wordt.
Steeds dringt zij door in het hele leven, en zo wordt elke gelovende zelf
weer een getuige, door woord of leven, en door leven allereerst, gelijk
ook Christus zelf „deed en leerde" (Hand. 1, 1) . Dit levend getuigenis
is onoverwinnelijk, met name als het door de dood wordt bezegeld.
Want „dit is de overwinning die zegeviert over cie wereld: ons geloof.
Wie nu is de overwinnaar der wereld, tenzij wie gelooft dat jezus de
Zoon van God is" (1 joh. 5, 4v) .
Naschrift. Na het verzenden der copie van dit artikel maakten wij

kennis met een vergelijking tussen menselijk en goddelijk geloof die de
onze aan diepte verre overtreft. Zij is van de Zwitserse jezuïet August
Brunner, schrijver van verschillende Duitse en Franse boeken over
wijsbegeerte en vooral kentheorie in personalistische geest. In zijn boek
Glaube und Erkenntnis, Philosophische-theologische Darlegung (München, Kosel-Verlag, 1951) toont hij aan, dat het geloof niet alleen de
meest persoonlijke vorm van kennen is, maar de enig mogelijke om de
persoon als persoon te benaderen, „der Zugang zum Menschlichen als
solchem" (blz. 96) , en dus, als goddelijk geloof, de toegang tot God
door het mensgeworden Woord. Wij hopen nog eens op de grote
rijkdom van deze zienswijze terug te komen. Wat wij hierboven zelf
uiteenzetten kan men terugvinden in deze zin van Brunner: „Christenturn ist Bekenntnis zu Christus als dem menschgewordenen Gott, also
zuerst zu einer Person und nur durch ihn und um seinetwillen zu einer
Lehre" (blz. 194) .
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geheugen gaan zoeken of zich een voorstelling van het geval trachten te
maken, met het gevolg dat de antwoorden voor hun werkelijke religieuse belevenissen weinig zeggen. M.a.w. men kan foutieve of goede
antwoorden verwachten, maar geen uitdrukkingen van een godsdienstige houding.
Wat hier over de onderzoekingen van Burgardsmeier gezegd is, geldt
mutatis mutandis van practisch alle aan jeugdigen ter beantwoording
voorgelegde vragen. Zij scheppen geen situatie, waarin zij zichzelf
onbevangen geven. Bovendien kan men geen beeld van de godsdienstige houding krijgen, wanneer men niet kan zien, of deze al of niet in
de gehele levensstructuur geïntegreerd is.
Wanneer het nu al zo problematisch is kinderen zó over het godsdienstige te laten spreken, dat men daaruit iets over hun geloofsleven
kan opmaken, hoeveel ingewikkelder is dat bij volwassenen. Men kan
nu een veel eenvoudigere weg kiezen, door na te gaan, hoeveel mensen
's Zondags naar de kerk gaan, hoevelen hun Paasplichten vervullen,
hoevelen gemengd getrouwd zijn, wie zich als katholiek opgeven enz.
Zo kan men bij benadering een juist beeld van de geloofspractijk
krijgen.
Maar op deze wijze blijft men aan de buitenkant, men kan enige
vermoedens uiten omtrent de oorzaken van geloofsverzwakking, maar
men komt niet tot een benaderend begrijpen van de godsdienstige
overtuiging, het godsdienstig beleven, de eigenlijke geloofshouding. Er
is natuurlijk ook een soort inlevend verstaan mogelijk door het reflecteren op opvallende verschijnselen, die men in verband probeert te zien
en als symptomen gaat beschouwen, maar deze methode --- hoe aanlokkelijk zij ook moge zijn — is niet gevrijwaard van een subjectieve
verschuiving der werkelijkheid. Ongetwijfeld, synthetische geesten zullen bepaalde aspecten kunnen zien, die zo klaarblijkelijk kunnen worden
voorgesteld, dat men over hun betekenis nauwelijks in twijfel kan zijn,
de moeilijkheid blijft dan echter ook nog, dat wel een tijdgeest, een
algemeen beeld, een visie op het vraagstuk worden gegeven, niet echter
de concrete ontmoeting van de mens met het religieuze.
Het enige, wat rest, is een psychologisch goed in elkaar gezet,
vertrouwelijk vraaggesprek, waarin de gehele persoon zich op ongedwongen wijze uit en waarin tevens de diepere betekenis van de vragen
niet begrepen kan worden. Heeft men een groot aantal van dergelijke
gesprekken, die de meest verschillende levensgebieden bestrijken en die
slechts indirect het eigenlijke godsdienstige benaderen, dan kan men
zich enig idee vormen van de feitelijke geloofshouding der katholieken.
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Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk onderzoek alleen door vakmensen
op touw kan worden gezet en dat dit de uiterste omzichtigheid en
voorzichtigheid vereist.
Waarom wordt hierop zo geïnsisteerd, waarom worden allerlei
pogingen om het probleem te benaderen zo kritisch beschouwd en min
of meer als ondeugdelijk verworpen? Eenvoudig om duidelijk te maken,
dat wij uiterst weinig over de feitelijke geloofshouding weten. Het is
voor de zielzorg van het grootste belang er veel over te weten, vooral
omdat zij niet meer slechts een verhouding van mens tot mens is, doch
een vraagstuk van een algemene aanpak, van levende organisatie, van
methodiek.
Sommige lezers zullen van mening zijn, dat schrijver dezes een beetje
verstoppertje speelt, omdat het hun bekend is, dat hij er toch wel iets
van af weet. Hij kan dit niet ontkennen, maar hij heeft voorlopig nog
niet het recht nauwkeuriger te spreken .... én hij is er te diep van
doordrongen, dat zijn kennis van zaken nog steeds niet de toets der
kritiek kan doorstaan.
Toch kunnen er enige aanduidingen gegeven worden, die althans een
bescheiden, voorzichtige kijk op het vraagstuk verschaffen.

***
Men moet ervan uitgaan, dat het geloofsleven der meeste katholieken
op een eenvoudig traditioneel niveau staat. Dit betekent dat de norm
der aanvaarding het overgeleverde, het in de gemeenschap gebruikelijke, het bij het dagelijks leven horende is. De godsdienst vormt een
onmisbare schakel in de keten, die het leven bijeenhoudt in ordening en
zinrijkheid. In werkelijk levende, goed gestructureerde gemeenschappen
is het niet zo, dat men alleen maar katholiek is omdat het nu eenmaal zo
hoort (in uiterlijke zin) , neen, het geloof is goedgekeurd, heeft een
bepaalde plaats gekregen in een geordend geheel, het geeft antwoord
op anders onoplosbare vragen betreffende misgewas, ziekte, armoede,
dood, het geeft menselijke waardigheid aan het leven en het bevredigt
de behoefte aan contact met het heilige. Men benadert langs die weg
God werkelijk, Hij is de goede Vader, die zorg voor de zijnen draagt en
die men kan liefhebben, dichtbij, huiselijk, als één die boven hen staat,
maar toch ook bij hen hoort.
In dit geloofsbeleven is de priester een figuur van de allereerste rang,
hij is niet alleen degene die ex of f icio het heilige doet, hij is ook en
vooral de beslissende autoriteit, die moet zeggen, wat men te doen en te
laten heeft, te geloven of niet te geloven. Hij neemt een dergelijk ruime
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plaats in, dat in een dorpsgemeenschap de burgemeester een beetje
moet duwen om ook aan zijn trek te komen.
Zulke gemeenschappen bestaan er in ons land nog, al krimpen zij in
en worden zij door de voortschrijdende industrialisatie van hun onaangetaste zuiverheid ontdaan. Zij dreigen ook te verstarren, omdat zij
willen zij hun ongereptheid bewaren zich tegen invloeden van buiten
moeten afsluiten. Zodra bij deze mensen de vrees ontstaat, dat zij tegen
het nieuwe en andere niet opkunnen en daarom zich negatief door
afsluiting gaan verzetten, is er tevens een acuut gevaar van een koppig
vasthouden aan vooroordelen en tradities, waardoor zij het contact met
de werkelijkheid verliezen en alleen maar iets vasthouden, omdat het nu
eenmaal altijd zo geweest is.
Wat is nu van het traditionele geloofsleven te zeggen?
Vooreerst iets positiefs. Het heeft een grote waarde. Voor elk diep
godsdienstig katholiek is de godsdienst niet alleen een individuele zaak,
maar een kwestie der gemeenschap. Daarom is hij ook typisch kerkelijk.
Hij heeft zijn kerkgemeenschap lief, zij is voor hem een voorwerp van
verering, een werkelijkheid, waar hij ontzag en dankbaarheid voor
heeft, zij is voor hem het hart der wereld en hij noemt haar: „Onze
Moeder de H. Kerk". Voor diezelfde diep-godsdienstige katholiek
heeft die Moeder talloze woningen, waar zij in meest volstrekte vorm
haar moedertaak kan vervullen. Nergens is een moeder méér moeder
dan in haar eigen huis en zo meent die katholiek, dat het ook is met de
Kerk. Voor hem is haar woning het kerkgebouw, waar zij haar moederlijke werkzaamheden uitoefent, hem voedt, hem vergeeft, hem leert en
vermaant. En wat het voornaamste voor hem is en wat trouwens reeds
in het voorafgaande vervat is, daar brengt zij Jesus tot de mensen en de
mensen tot Jesus. Zij heerst volgens die katholiek niet in dat huis, de
Heer is God zelf ; zij is voor hem de liefde-moeder, die bedrijvig rondgaat en zorg heeft, zij dient, maar het huis is toch ook het hare.
In die gemeenschaps-aanvaarding in het zuiver godsdienstig beleven
neemt de priester vanzelf een uitzonderlijke en onmisbare plaats in. De
indruk, die men van een dóór en dóór katholiek mens krijgt, is dat hij in
zijn godsdienstig beleven hiërarchisch denkt of liever nog (maar niet in
tegenspraak hiermede) het pneumatische in personen belichaamd wil
zien en liefst het pneumatische in het hiërarchische. Hij wil zich vertegenwoordigd voelen, hij moet het aan God gewijde bij zich hebben, hij
moet aan anderen dingen kunnen overlaten, waar hij toch deel aan
heeft. In die sfeer wortelt de gezagsverkenning, het gezag is voor hem
als het ware een gekristalliseerd pneuma, wat hij voor zijn zekerheids-
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gevoel onmisbaar weet. Dit is dus een behoefte aan plaats-vervanging,
a an intercessio, aan zekerheid ook, wat in de heiligen-verering onmiskenbaar duidelijk naar voren treedt. Dit schijnt zo typisch katholiek, dat
hij zelfs de persoonlijke onwaardigheid van ambtsdragers in rustige
tijden over zich heen laat gaan omwille van hun om in de termen van
de psychologie te spreken ^-- „magische" geladenheid 2
Wij schrijven geen theologisch tractaat, wij trachten slechts de
typische katholiek enigszins te begrijpen, zoals hij zich voordoet. Ieder
terzake kundige weet, hoe deze persoonlijke geloofshouding (psychologisch benaderd) op de grondstellingen van het katholicisme berust en
er eenvoudigweg de consequentie van is.
Maar om op ons onderwerp terug te komen, men heeft niet bijster
veel fantasie nodig om te zien, hoe de traditionele geloofshouding
prachtige voorwaarden schept voor een dóór en dóór katholieke levenshouding. Nog eens, wij spreken niet over de dogmatische zijde van het
vraagstuk, wij bezien slechts een psychologisch aspect. De traditionele
gelovige (in goede zin) is bereid, afgezien van zijn instemming met het
dogmatisch karakter der gemeenschapsleer, het geloof als een zaak der
gemeenschap te zien, hij is bereid de autoriteit van de priester te
erkennen en hij verwacht van hem de genadegaven Gods. Hij staat, om
zo te zeggen, geheel en al klaar om het geloof, zoals het in katholieke
visie is, te aanvaarden.
Nu is het vanzelfsprekend onmogelijk om uit te maken, in hoeverre
deze gezonde gemeenschappen juist hun gezondheid aan het doorleefde
geloof der mensen te danken hebben. Men kan de dingen niet scheiden,
het leven, ook in het daarin verweven bovennatuurlijke, is een geheel en
alleen als geheel te begrijpen, voorzover het althans begrepen kan
worden. Maar hoe dit ook moge zijn, het door ons geschilderde traditionele geloof bezit elementen van waarachtig religieuze waarde, die
geheel in de katholieke visie passen.
)

Vervolgens echter het negatieve. Wij kunnen ons niet aan de plicht
onttrekken hierover uitvoeriger te spreken, omdat dit iets van het huidige godsdienstige probleem verklaart. Wij hebben reeds gewezen op
het gevaar der verstarring, tengevolge van een min of meer gedwongen
afsluiting. Wij zullen hierop echter iets dieper moeten ingaan.
Altijd is het risico van de traditionele geloofsbeleving, dat niet de
2 ) Het zal wel duidelijk zijn, dat wij hier het woord „magisch" slechts gebruiken
om een psychologische uitdrukkingswijze te benutten, die enigszins aanduidt hoezeer
de priester over een geheimzinnige, maar door God gegeven, de mensen ten dienste
staande macht beschikt.
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godsdienst de norm wordt doch de traditie, zodat de waarde van de
godsdienst en de beleving daarvan gemeten wordt naar de betekenis die
zij in het traditie-verband heeft. Dat risico wordt echter een reëel, bijna
niet te overwinnen gevaar, wanneer een gemeenschap zich van al het
andere gaat afscheiden, het is dan bijna onvermijdelijk, dat alleen goedgekeurd wordt wat de gewoonte is en uitsluitend omdat het de gewoonte is.
Gesteld nu, dat de omheining doorbroken wordt bijv. door de jeugd,
die elders op fabrieken gaat werken, dan wordt tevens ontdekt, hoeveel
er in het traditionele leven zinloos, inhoudloos, ouderwets is en er is een
grote kans, dat alles wat zo al gebruikelijk is, als onbruikbaar op de
zolder wordt neergelegd, de godsdienstige practijk incluis.
Gesteld, dat het gezin door verhuizing of door de in een fabriekscentrum veranderde boerengemeenschap opgenomen wordt in een
geheel ander levensmilieu, waar totaal andere normen gelden, dan kan
het trachten zich af te sluiten en dan verstart het in zijn gebruiken,
ofwel het geeft zich over en weet geen middel om van het „andere" het
goede over te nemen en het verkeerde af te wijzen, het kan het niet,
omdat het onderscheidingsmiddel van goed en kwaad, nl. de traditie
verstek laat gaan.
Laten wij het concreet nemen. Vanuit het dorp heeft een in een stad
geimmigreerd gezin het vaste idee meegenomen, dat de priester de
autoriteit is in alles, wat geloof, zeden, gebruiken, opvattingen betreft.
Nu is het niet onmogelijk, dat de ouders aan dat idee blijven vasthouden, zij weigeren eenvoudig het tegengestelde te aanhoren. Maar de
kinderen? Zij maken dag in dag uit mee, hoe de priester evengoed een
voorwerp van kritiek is als wie ook en alleen beoordeeld wordt, naar
wat hij doet. Zij horen, hoe men spreekt over Jan Pastoor evengoed als
over Jan Boezeroen. Zij ervaren, hoe pastoor-lijke princiepen over
gemengd zwemmen en dansen genegeerd en belachelijk gemaakt worden. Daarmede wordt gemakkelijk de priester van zijn autoritatieve
luister ontdaan en er is maar één verdere stap nodig om deze mensen
geheel van de autoriteit der Kerk, die immers in de autoriteit van de
priester belichaamd was, te vervreemden.
Er zijn redenen om aan te nemen, dat het katholicisme in Nederland
op dit kritieke punt is aangeland. Dat is verontrustend maar niet hopeloos. Het kan zijn (en het gebeurt ook) , dat in het nieuwe centrum zich
weer een christelijke gemeenschap vormt o.a. door het feit dat de daar
werkende priesters zich aan de gewijzigde omstandigheden weten aan
te passen; het kan ook zijn dat katholieke jeugdverenigingen en ook
katholieke bonden jeugdigen en ouderen weer weten te binden; het kan
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Weifelend geloof
door PROF. DR L. MONDEN S.J.

is altijd een broos en bedreigd iets.
EN gesprek tussen twee
E
Op elk ogenblik kan het van buiten uit, door een ongelegen tussenkomst, onderbroken of verstoord worden. Of het kan innerlijk verebben
mensen

en doodlopen, omdat de gespannenheid van aandacht en belangstelling
verslapt of in verstrooidheid afgeleid wordt, omdat vooroordeel of
onbegrip een muur tussen de sprekenden opwerpen, of omdat een van
beiden zich innerlijk sluit en, achter het scherm van zijn woorden, zich
in een afwezig zwijgen terugtrekt. Hoeveel brozer en bedreigder nog
moet zulk een samenspraak worden, wanneer het gaat om een liefdesgesprek tussen twee mensen, dat een heel leven duren moet, waarin elk
van beiden voortdurend naar de andere gericht moet staan in volkomen
overgave en tegelijk in luisterend en ontvankelijk wachten.
Als wij ons echter de werkelijkheid trachten in te denken van zulk
een levensgesprek tussen G od en mens, wordt dan het voeren van deze
dialoog niet zo problematisch, zo gespannen van bijna bovenmenselijke
eisen, dat het voortduren ervan, een heel leven lang, het overhuiven
van een heel bestaan door zulk een ononderbroken aanwezigheid, een
haast onwaarschijnlijk wonder gaat lijken? Niet van God uit, de
bestendig Aanwezige en eeuwig Aandachtige, die niemand verlaat
tenzij hij het eerst verlaten werd. Maar van de mens uit, zo gebonden
aan zijn aardse belangetjes en zijn onmiddellijke genietingen, dat hij
slechts moeizaam aan eigen kleinheid zich ontworstelen kan, en slechts
op weinige begenadigde ogenblikken verzadigend kan ervaren hoe „alle
dinghe hem te inghe" zijn, en hij voor een omgeschapen en oneindige
liefde gemaakt is.
En als dan dit aanspreken Gods zich niet meer tot de natuurlijke
begaafdheid van de mens richt, maar hem dwingt elke natuurlijke
beperking, en meteen elke veilige geborgenheid van eigen wezen te
overschrijden, naar het wonder van een geheel nieuwe, bovennatuurlijke
ontmoeting, van welk een ontstellende, haast onwerkelijke breekbaarheid moet die band dan wel zijn? Heel de zwaarte van 's mensen
natuurlijke onmacht en van zijn zondigheid weegt voortdurend op de
zijden draad van genade, in de ijlte gespannen tussen God en hem.
Zodat men verbijsterd stil staat bij de gedachte, dat elke mens, over
heel de duur van zijn bestaan, tot de bestendiging van zulk een waagstuk zou geroepen zijn.
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Toch ligt in die roeping de kern van de christelijke boodschap. De
mens weet zich door God aangesproken, niet slechts in de taal die al
wat leeft spreekt „als de ziele luistert", maar in het onmiddellijke nabijzijn van een mysterieus hem aantrekkende liefde, die hem in een
nieuwe, onvermoede wereld opneemt. Hij weet zich uitgenodigd tot een
echt godmenselijk gesprek, dat zijn voltooiing en volmaakte gestalte
vindt in het Mensgeworden Woord, in wie en door wie elk gesprek
tussen mens en God voortaan eerst mogelijk wordt. Dat gesprek heet
van uit God, genade, en van uit de mens: geloof, hoop en liefde. In dat
gesprek is het geloof het eerste ontdekken, het herkennen en beamen
van de hem aansprekende liefde, en verder, heel het gesprek door, het
immer luisterend en ontvankelijk blijven, het steeds weer beseffen van
het goddelijk geroepen-zijn, doordurend tot op het ogenblik waarop het
vermoeden zich in aanschouwing zal oplossen en het geloof tot de
loutere en volkomen ontvankelijkheid van de eeuwige zaligheid zal
openbloeien.
Onophoudelijk kan en moet de gelovige christen zich blijven bezinnen
over dit „admirabile commercium", die wondere gemeenzaamheid tussen de Allerhoogste en zijn schepsel. Maar tegenover een zo onschatbaar waardevolle en tegelijk zo kwetsbare werkelijkheid, past tevens
een veel nederiger taak: uit te zien naar de gevaren die deze ontmoeting
in en buiten ons bedreigen, om de dreiging te keren en de gevaren zo
veel mogelijk te kunnen afwenden.
Die nederige taak zouden wij in de volgende bladzijden willen aanvatten ten opzichte van de geloofshouding, welke aan de grondslag van
onze goddelijke levensdialoog ligt. In het wezen zelf van het geloof, als
luisterende ontvankelijkheid tegenover Gods boodschap en als inzet
van ons liefdegesprek met Hem, kunnen we in hoofdzaak drie bronnen
van geloofsmoeilijkheden ontdekken. Van uit zijn eigen duisterheid kan
het geloof bedreigd worden, van uit de persoonlijke vrije inzet die het
van de mens vergt en tenslotte van uit de voortdurende wisselwerking
tussen geloof en liefde. Bij het successievelijk behandelen van deze drie
gevaren willen we echter niet in het vage blijven. Als gelovende mensen
staan wij in onze eigen tijd en wereld, en . de bedreigdheid van ons
,geloof neemt voor ons gestalte aan in de concrete situatie waarin wij
ons op dit ogenblik bevinden. Daarom willen wij voor elk van deze drie
problemen de vraag stellen: hoe tekent deze bedreiging tegen ons geloof
Zich af in de wereld van nu? Het antwoord op die vraag zal ons eerst in
staat stellen, onze persoonlijke inspanning te richten op het veilig
bewaren van „de schat, die wij in broze vaten dragen moeten".
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leeftijd een crisis van het geloofsinzicht meebrengen; geloofsonderricht
en geloofsverantwoording zijn op die leeftijd dan ook van kapitaal

belang. Ook de ogenblikken waarop de mens een nieuwe ontdekking
doet, waardoor zijn hele leven van richting kan veranderen, of de
ogenblikken van schijnbare ineenstorting, waar al datgene hem begeeft
waarop hij zijn leven had gebouwd, zullen crisis en beproeving betekenen van zijn geloof. Is het niet opvallend b.v. hoe de bovenmenselijke
beproevingen van het oorlogswee het geloof van ontelbaren voor de
beslissende keuze hebben gesteld, tot heil of tot verderf. Hoevelen
hebben niet in de hel van het concentratiekamp, of in de tranen van
rouw en leed eerst de volle, menselijke zekerheid veroverd, waarin de
overgave van hun geloof en hun gebed tot een allesomvormende kracht
kon uitgroeien.
Dergelijke crisissen doen zich echter ook voor
en daarop wordt
wellicht minder vaak de aandacht gevestigd --- in de geschiedenis van
de menselijke gemeenschappen en van de hele mensheid. De geloofsgenade van de eerste christenen was dezelfde als de onze. Maar de
wereld waarin hun geloof zich moest handhaven en ontplooien, was
geheel anders, stelde andere vragen en eisen, wierp andere moeilijkheden op. In die zin mogen we weer zeggen: „De wijze, waarop de
christelijke oudheid geloofde, was anders dan die van de Middeleeuwen, en deze op haar beurt was anders dan die van de moderne
tijden" 2 ) . Nu groeit ook de menselijke gemeenschap niet volgens
wetten van geleidelijkheid, maar met sprongen, in een wisselend rhythme van relatieve rust en intense gisting der krachten. Ook de gemeenschap kent haar Winter en haar Lente, haar zomerweelde en de storm
en stilte van het herfstgetij.
Daar zijn in de geschiedenis van het christendom tijden geweest,
waarin het denken en leven van de christenheid, haar wereld- en haar
mensenbeeld een zekere vastheid, geslotenheid en rust vertoonde, waardoor ook de verhouding van die wereld tegenover het geloof vast,
duidelijk en rustig afgelijnd stond in de ziel van de mensen, evenzeer
als in de prediking van de kerk en in de argumenten van de godsdiensthandboeken. Er zijn andere perioden geweest, waarin dit wereldbeeld zo onverwacht snel wisselde, zo heftig geschokt en zo volledig
omgekeerd werd, dat het hele front tussen geloof en rede ook voortdurend in beweging scheen te zijn. De gelovige mens werd dan vaak
gegrepen in een wervelwind van gedachten en stromingen, waarin het
geloof zijn evenwicht nauwelijks kon handhaven, en elke verovering,
2) ibid.
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geschokt en onrustig zoekend, maar innerlijk onversaagd en trouw, het
kruis van hun geloof door de duisternis van de tijd dragen. Voor dwazen gescholden door de mode-wijsheid van hun eeuw, een ergernis voor
de propheten van het ogenblik, zullen zij voor alle zoekers van goeden
wil een levend teken zijn van Gods zekerheid en kracht. Twij f elloos
heeft ook deze beproeving tot doel: „dat wij geen onmondige kinderen
meer zouden zijn, die heen en weer worden geslingerd door elke windvlaag van lering, door het bedrog van de mensen, door sluwe verleiding
tot dwaling. Maar dat we de waarheid zouden bewaren in liefde, en zo
in ieder opzicht groeien voor Hem, voor Christus, die het Hoofd is. Tot
de tijd dat wij allen tot de eenheid des geloofs en de kennis van Gods
Zoon zijn gekomen, een volwassen man zijn geworden, en de mannenmaat van de volmaakte Christus hebben bereikt" 3 ) . Ook deze crisis zal
eenmaal blijken slechts een groeicrisis te zijn geweest. En komende
generaties zullen wellicht in herwonnen harmonie de vruchten plukken
van onze rusteloze geloofsstrijd.
***
Een tweede bron van moeilijkheden ligt in de persoonlijke, vrije inzet
die het geloof van ons vergt. De geloofsgenade wordt ons ingestort. De
geloofsact eist vrije medewerking van de mens. En als we er ons een
ogenblik weer op bezinnen, van welk wonder gesprek tussen God en
mens het geloof de inzet en de blijvende voorwaarde is, dan begrijpen
we ook welke inspanning, welk waagstuk daar van de vrije mensenwil
gevergd wordt.
Louter natuurlijk gezien reeds is de godsdienstige activiteit de
hoogste waartoe de menselijke geest in staat is. Zij eist de meest totale
inzet van zichzelf, en dus de hoogste spanning van vrijheid. Het godsdienstig domein is dan ook het eerste wat door elke vorm van zielsziekte
aangetast en verstoord wordt, en het laatste wat bij genezing opnieuw
zijn evenwicht vindt. Slechts in een volwaardige persoonlijkheid kan de
geloofsgenade de normale vrije medewerking vinden die zij van de
mens eist. Terecht heeft de school van Jung het ongeloof wij zouden
liever zeggen: bepaalde vormen van ongeloof --- gezien als een vorm
van geestelijke onvolgroeidheid, als gevolg van een of andere psychische ontwikkelingsstoornis. Jeugdtraumatismen en opvoedingsfouten.
psychische depressies of complexen kunnen de mens beletten ooit zijn
juiste verhouding tot God te vinden; of zij kunnen jaren lang haast
ongemerkt op hem blijven wegen en bij een onverwachte crisis ineens
3)

Eph. IV, 13-15.
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de weegschaal van zijn oordeel en wil naar twijfel en ongeloof doen
overhellen 4 ) . Het blijft een open vraag in hoeverre de persoonlijke
vrijheid het determinisme van zulke psychische remmingen kan doorbreken, en of men in dergelijke gevallen voor een werkelijk, of slechts
een vermeend ongeloof of een vermeende afvalligheid staat. Wij kunnen niet weten langs welke wegen Gods genade ook deze menselijke
onmacht kan gebruiken om haar werk in de ziel aan te vangen of te
voltooien. Hetzelfde probleem stelt zich hier van de onafhankelijkheid
der genade tegenover de natuurlijke begaafdheid, dat in de literatuur
der jongste jaren zo obsederend naar voren treedt en zo zelden tot een
enigszins bevredigende oplossing wordt gebracht.
Men zou kunnen menen dat we met deze beschouwingen het terrein
van de normale geloofspsychologie verlaten en dat dergelijke gevallen
te uitzonderlijk zijn om in een totaalbeeld van de geloofssituatie te
worden opgenomen. Wij zouden daarop willen antwoorden dat vooreerst het aantal van deze gevallen niet zo gering blijkt te zijn als men
op 't eerste gezicht geneigd zou zijn aan te nemen. Vooral in landen die
op een eeuwenlang ongestoorde christelijke traditie bouwen, waar de
geloofsvisie met de dagelijkse levenskaders, met de huiselijke opvoeding
en de school als het ware vergroeid is, en waar de priester zich zeer lang,
ook in het profane leven van zijn parochie, in een onbetwiste machtspositie mocht verheugen, dreigt elk ernstig psychisch conflict veel
vlugger het domein van het religieuze aan te tasten of er zich toe uit te
breiden. In het traditioneel katholieke Vlaanderen b.v. is het opvallend,
hoeveel minderwaardigheidsgevoelens, hoeveel ressentiment, hoeveel
verdrongen sexualiteit en psychische hulpeloosheid achter menig anticlericaal affect schuilgaat en zich in menige apostasie verwoestend
uitwerkt. Niemand onder ons zal kunnen of durven zeggen, waar in
dergelijke gevallen de onmacht of het vooroordeel ophoudt en de kwade
trouw begint. Dat oordeel moeten wij aan God overlaten, die in het
verborgene van de harten ziet.
We willen echter in ons antwoord op de gemaakte opwerping verder
gaan en zeggen: dat wij in deze psychische onmacht tot geloven een der
meest karakteristieke trekken zien van het geloofsbeeld in deze tijd. Het
kan een aandachtig toeschouwer immers niet ontgaan, dat onze Westerse landen na de schokkende gebeurtenissen van de laatste decennia,
aan een soort collectieve neurose zijn gaan lijden. Het is alsof WestEuropa, door de tweede wereldoorlog vooral en al wat er op volgde,
een zenuwschok heeft ondergaan, waartegen het psychisch niet bestand
4 ) In Nederland heeft ook Prof. Riimke deze opvatting van het ongeloof uiteengezet in zijn brochure: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
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was. Het werd in te veel dromen en verwachtingen brutaal ontgoocheld; het heeft zich door te veel slogans en mooie woorden bedrogen
gezien; het heeft al te zeer ervaren wat er schuil ging achter de meest
idealistische programma's en verklaringen. Het voelt zich de speelbal
van anonieme, blinde en overmachtige krachten. Wereld en toekomst
wegen op de Europese mens als het letterlijk zin-loze en onberekenbare.
Het sterkst kan men deze nihilistische levensbeschouwing, dit stuurloos
zich-laten-leven van de ene dag in de andere, dit schouderophalend
gelijkschakelen van alle waarden en onwaarden bij de jeugd bespeuren.
Maar ook bij de volwassenen is het aanwezig en beheerst het vaak heel
hun handelwijze, al zal het zich uiterlijk wellicht minder aanstellerig en
cynisch afficheren. Ja, men kan zich afvragen of dergelijke houding bij
jonge mensen überhaupt mogelijk is, tenzij als terugslag van de houding
der volwassenen, als besmetting door een geestelijke epidemie, die langs
boek en blad, langs radioberichten, langs tafel- en cafégesprekken, langs
films en mode-romans de geesten aantast en op elke ziel de onafwendbare last laadt van de ontreddering en ontmoediging van een hele
wereld.
Niet slechts het ongeloof van deze tijd, maar ook de twijfelzucht en
het ontmoedigde minderwaardigheidsgevoel, die het geestelijk leven van
zoveel gelovigen ondermijnen, komen niet zozeer voort uit bepaalde
overwegingen of intellectuele bezwaren en opwerpingen, maar uit een
soort infantiele onmacht tot 't veroveren van de waarheid. Men legt
zich van te voren neer bij het niet voldongen feit, dat de waarheid nu
eenmaal niet te achterhalen is; men gelooft niet meer in de mogelijkheid
om nog vast aan iets te geloven. Men schrikt terug voor het risico van
een persoonlijke stellingname en men beschouwt niet langer de overwonnen moeilijkheid en twijfel als een normaal bestanddeel van een tot
volwassenheid gegroeide overtuiging. De geestelijke gezondheid, die tot
een robust en mannelijk geloof voert, kan zich niet handhaven tegen de
kiemen van twijfel en ontreddering die men voortdurend inademt. Zoals
op elk domein van het zieleleven, laat het infantiliseringsproces dat de
naoorlogse Europese cultuur kenmerkt, zich ook op het domein van het
religieuze gelden. Het tragische besef, op het vijfentwintigste uur te zijn
geboren, verleent immers het recht zich met waarderend medelijden
over eigen radeloosheid te ontfermen en ontslaat meteen van de moeizame plicht, de waarheid te zoeken en te veroveren. En wordt de
waarheid al eens „eerlijk" gezocht, dan gebeurt het al te vaak op de
wijze die een jong romanschrijver door een van zijn personnages zo
vinnig laat hekelen: „ze hadden meestal iets van die beschonkene, die
zijn geld verloren had en zat te zoeken op de knieën onder een straat
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lantaarn. En toen men vroeg of hij wel degelijk daar zijn geld verloren
had, antwoordde hij: Nee, ik ben het ginder verloren, maar het is daar
zo donker om te zoeken .... En toch wou die kerel in zijn dronkenschap wel graag zijn centen terug hebben. Alleen: hij had niet moeten
drinken. Ten eerste had hij dan zijn geld niet verloren, en ten tweede,
zo het bij ongeval gebeurde, had hij op de rechte plaats gezocht niettegenstaande het duister" 5 ) .
Wil de mens van deze tijd bereid worden gemaakt tot een edelmoedig geloofsantwoord op de vraag van Gods liefde, dan zal men
vaak moeten beginnen met de natuurlijke grondslagen van een volwaardige persoonlijke vrijheid in hem te herstellen, opdat de genade in
de adel van zijn geestelijke volwassenheid een voorbereide en gunstige
voedingsbodem zou vinden.
***
Een laatste bron van moeilijkheden tenslotte ligt in de voortdurende
wisselwerking tussen geloof en liefde. Geloof is immers de eerste inzet
van een gesprek dat in liefde zich moet voltooien. Gods aantrekkingskracht laat zich in de ziel voelen. Het geloof bevestigt deze aantrekking,
erkent dat de ziel uitgenodigd is, geroepen om te delen in Gods eigen
intieme leven. Het bevat dan ook de eis om verder te gaan, om deze
uitnodiging te beantwoorden, om ondanks alle bezwaren en offers zich
aan de goddelijke aantrekking gewonnen te geven. In de liefde voltrekt
zich die overgave. En in die liefde blijft het geloof voortdurend aanwezig als levendig bewustzijn en luisterende aandacht. Het voedt de
liefde met zijn zekerheid en onwrikbaar vertrouwen; en het wordt op
zijn beurt gevoed door de liefde, omdat elke ontmoeting, elke Godservaring en innigheid de zekerheid van het geroepen-zijn versterkt en
bevestigt.
Wordt nu echter het geloof losgerukt uit de liefde, weet men zich wel
tot Gods intimiteit uitgenodigd, en erkent men die uitnodiging, maar
weigert men tegelijk halsstarrig ze te beantwoorden; gaat men zich, in
zondige gehechtheid aan het aardse en aan zichzelf, telkens weer van
Gods liefde afkeren, dan moet de zekerheid van het geloof tot een
voortdurend verwijt en een hinderlijk bewustzijn worden. Ligt dan de
gevolgtrekking niet voor de hand, dat men de aansluiting met God
definitief zal afbreken, en niet alleen zal weigeren antwoord te geven,
maar ook het luisterend en ontvankelijk-staan zelf zal opgeven. Dat
men, om bij het beeld van het telefoongesprek te blijven, niet alleen de
5)

Valeer Van Kerkhoven, De Weerlozen, blz. 165.
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hoorn zal laten rusten, maar gewoonweg helemaal zal afhaken? Of
zelfs als men niet zo ver komt, zal dan de aandacht en de belangstelling
voor Gods boodschap niet als vanzelf verzwakken en afstompen, als
iemand zijn vermogen tot overgave voortdurend in een andere richting
stuwt? Bernanos zegt ergens in zijn Dagboek van een Dorpspastoor dat
de verwoestende invloed van de onzuiverheid op het geloofsleven hierin
bestaat dat zij „de belangstelling voor het goddelijke doodt". Maar
geldt ditzelfde niet van elke zonde, en zelfs enigszins van heel het overgetechniseerde, vermaterialiseerde en verwekelijkte comfort-leven van
de doorsnee-mens? Reeds in de H. Schrift wordt het verband tussen
geloof en liefde enerzijds, ongeloof en zonde anderzijds, met onverbiddelijke duidelijkheid gelegd: „Allen, die kwaad doen, haten het licht en
komen niet tot het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden
komen. Maar wie handelt naar de waarheid, komt tot het licht ...." 6 ) .
En in zijn commentaar op deze woorden drukt Augustinus dezelfde
waarheid zo mogelijk nog bondige r uit, als hij van de zondaars zegt:
„Hun zonden hadden hen tot duisternis gemaakt".
Wellicht zijn we echter weer te uitsluitend geneigd dit van iemands
persoonlijke zonden te verstaan, en de sociale verwoesting van het
kwaad te onderschatten. De mens leeft immers in gemeenschap; hij is
organisch deel van een geheel; elke daad van zijn medemens trilt in hem
na, beïnvloedt hem en wijzigt enigszins zijn geestelijke constellatie. Als
hij nu voortdurend tegenover mensen staat die beweren in contact te
zijn met God, luisterend en ontvankelijk tegenover God te staan, maar
zich tegenover hun medemens gedragen als roofdieren, moet deze
levensleugen hem dan niet de indruk geven, dat alles wel eens illusie
kon zijn, dat niet alleen het luisterend-staan van die mensen een leugen
is, maar wellicht ook het spreken van een God die zijn dienaren niet tot
een oprechter en efficiënter dienst kan bewegen. Vooral bij onontwikkelden, bij de grote massa, die de toestanden niet critisch beschouwt
maar ze ondergaat, liggen dergelijke gevolgtrekkingen voor de hand.
En die indruk zal niet eens zozeer in hen opkomen tegenover het
ergerlijk voorbeeld van slechte christenen of zelfs van een afvallig
priester, omdat het aandeel van persoonlijke zwakheid en verraad
daarin te duidelijk op de voorgrond komt. Veel groter zal de ergernis
zijn die zij ondergaan door objectieve, anonieme toestanden; door valse
sociale verhoudingen die deel uitmaken van een door hen als christelijk
beschouwde ordening van de maatschappij; door nood en ellende die zij
ervaren, zonder er iemand persoonlijk verantwoordelijk voor te kunnen
6)

Jo. III, 18-20.
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stellen; door wantoestanden die van christelijke zijde uit bestendigd
worden; door een onbestemd aanvoelen van een samengaan tussen b.v.
kapitaal en godsdienst, of priesterschap en geldzucht; kortom door de
vage indruk dat geloof en liefde twee dingen zijn die slechts in theorie
samenhangen maar in de practijk ver uit elkaar liggen.
We raken hier vermoedelijk wel een der diepste oorzaken van het
ongeloof in deze tijd: de zonden van een hele christenheid, zich zo
ophopend, dat zij niet meer een sluier vormen, maar een muur, welke de
toegang tot God verspert. De woorden: God, en Christus, zijn voor
velen een hinderpaal geworden om te geloven, omdat zij voor de
doorsnee-christen al te vaak een masker waren voor het beschermen
van zijn eigenbelang en het uitvieren van zijn donkerste driften.

.

***
Ons besluit kan kort zijn. We hebben de gevaren beschouwd, die het
waagstuk van het geloof ten allen tijde bedreigen. We hebben ook
gezien hoe deze gevaren zich aftekenen in de concrete situatie van onze
tijd. Uit deze beschouwingen volgt, dat elke christen thans voor een
zware opdracht staat en voor een niet minder zware verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn evenmens. Mocht elk van ons bij het vervullen van deze opdracht het als een voorrecht beschouwen, dat zijn
jawoord op Gods roepstem in het meest authentieke teken staan mag
van het verlossende kruis. En mocht elk van ons, in fiere trouw zij n
verantwoordelijkheid opnemend, het getuigenis van zijn geloofsleven
tot een licht maken voor de vele afgedwaalde en zoekende broeders..

.

.
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bestendig veto tegen het sluiten van een vredesverdrag. Begin 1950 werd John F.
Dulles belast met het openen van preliminaire besprekingen met Generaal Mac Arthur
en met de Japanse leiders. De heer Malik werd tevoren daarvan op de hoogte gesteld.
Eind Februari was een ontwerp van verdrag klaar. De Sovjet-Unie weigerde zich
daarover uit te spreken. Een accoord kwam echter tot stand tussen de U.S.A. en
Groot Brittannië. De U.S.A. drongen niet aan op de ondertekening van het verdrag
door de Chinese Nationalistische Regering; Groot Brittannië zag er van af de Regering van Peking te raadplegen. En zo kwam het dat het Chinese volk, dat twaalf jaar
lang bittere strijd voerde tegen Japan en meer dan alle andere volken onder deze strijd
geleden had, bij het sluiten van het vredesverdrag niet vertegenwoordigd was. Wel
waren vertegenwoordigd Rusland, Polen en Tsjecho-Slowakije .... die overigens
tegen stemden. De 49 andere van de 52 aanwezige landen stemden vóór.
Ziehier de voornaamste bepalingen van het vredesverdrag:
De volledige souvereiniteit van het Japanse volk over Japan en de territoriale
wateren wordt door de geallieerde mogendheden erkend. Japan erkent de onafhankelijkheid van Korea en doet afstand van Formosa, de Pescadoren, de Kurillen, Sachalin
en van alle vroegere rechten op het Aziatisch vasteland. Geen, noemenswaardige
herstelbetalingen noch beperkingen op militair, politiek of economisch gebied worden
opgelegd. --- Aan de bezetting wordt een einde gemaakt doch „niets belet de legering
van buitenlandse troepen op Japans grondgebied krachtens bilaterale of multilaterale
verdragen gesloten of te sluiten tussen een of meer geallieerde mogendheden aan de
ene kant en Japan aan de andere kant" (art. 6).
Men mag aannemen dat dit edelmoedig vredesverdrag aan de verwachtingen van
Japan beantwoordt, zoals die overigens begin 1951 door de Premier Shigeru Yoshida
werden uitgedrukt. Toen reeds gaf Yoshida ook uiting aan de wens van zijn land toe
te treden tot de U.N.O.: „Ik herhaal het, ik hoop dat tengevolge van het verdrag,
Japan in de U.N.O. zal kunnen opgenomen worden. We zijn bereid en ongeduldig om
toe te treden, om ons deel geheel op ons te nemen en om zo nodig offers te brengen
voor elke vorm van internationale samenwerking onder de auspiciën van de Verenigde
Naties, ten einde de veiligheid in de Pacific en de veiligheid van Japan te verzekeren".
Ook aan deze wens zal blijkbaar voldoening worden gegeven. Doch in afwachting
van het moment, dat die in vervulling gaat, legt het vredesverdrag aan Japan verplichtingen op: Japan gaat de verbintenis aan „de U.N.O. volledige steun te verlenen
bij elke actie die in overeenstemming met het Handvest zal worden ondernomen en
zich te onthouden van bijstand aan iedere staat tegen welke de U.N.O. preventieve of
dwingende maatregelen mocht treffen".

III.

Doel

van het

vredesverdrag

Welk doel hebben de U.S.A. bij het sluiten van dit edelmoedig vredesverdrag
nagestreefd? Het officieel antwoord daarop wordt verstrekt door John Foster Dulles
zelf, bijzonder afgevaardigde van President Truman, belast met de onderhandelingen
in verband met het Japanse vredesverdrag en andere veiligheidspacten in de Pacific.
Het vredesverdrag beoogt twee grote doeleinden. Vooreerst wil het een einde maken
aan een oude oorlog, op een manier die geen nieuwe oorlog zal verwekken. Daarom
werd elk spoor van haat of wraak geweerd, elke vernedering verm ed en, en op
verzoening aangestuurd. Aan de fatale kringloop: overwinning, vrede, oorlog, moet
een einde worden gemaakt. De geschiedenis zal uitwijzen of zulks inderdaad het geval
zal zijn, maar niets in het vredesverdrag zal Japan aansporen om zich tegen de
overwinnaars te keren, zoals Duitsland deed na de eerste wereldoorlog.
Vervolgens en dit is een veel lastiger taak --- beoogt het verdrag van Japan, de
verslagen vijand, een actieve partner te maken bij de opbouw van een collectief
veiligheidssysteem in de Pacific tegenover een nieuwe aanvalsdreiging, die zich reeds
deed gevoelen voordat de oude oorlog formeel beëindigd was. Japans strategische
positie en zijn industrieel en menselijk potentieel zijn van die aard, dat werkelijke
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veiligheid in de westelijke Pacific ondenkbaar is zonder zijn oprechte wil om de vrije
wereld te steunen. Deze wil nu bestaat, dank zij Amerika's edelmoedige houding: „De
vredesvoorwaarden hebben aan het Japanse volk het onverwacht vermogen geopenbaard van de vrije wereld, om haar lagere gevoelens te beteugelen" (J. F. Dulles).
De U.S.A. hebben begrepen dat, wil ze duurzaam zijn, een keuze of een belofte
vanwege Japan in volle vrijheid moet worden gedaan. „Indien Japan dit wenst, kan
het deel uitmaken van een collectief veiligheidssysteem. Maar deze keuze wensen de
U.S.A. aan Japan niet op te leggen. Alleen nodigen ze dit land daartoe uit. De keuze
moet die van Japan zelf zijn". Die keuze werd onmiddellijk in daden omgezet.
IV. Het veiligheidspact U.S.A.-Japan
De dag zelf waarop het vredesverdrag werd gesloten, tekende de Japanse Premier
Yoshida het bilateraal Amerikaans-Japans veiligheidspact. Krachtens dit pact zullen
U.S.A.-zeer, lucht- en landstrijdkrachten met Japanse „facilities" gecombineerd worden, ten einde de internationale vrede en veiligheid in het Verre Oosten te handhaven
en inzonderheid de veiligheid van Japan te verzekeren. De U.S.A. verkrijgen daarbij
uitsluitend het recht strijdkrachten in Japan te stationneren, hoewel ze zich daartoe
niet verbonden hebben. Zij wensten namelijk geen verbintenissen aan te gaan, tenzij
op basis van wederkerigheid.
In het veiligheidspact komt een clausule voor krachtens welke „binnenlandse
troebelen op grote schaal (in Japan) tengevolge van instigatie of interventie van een
vreemde mogendheid of mogendheden" met „gewapende agressie van buiten" worden
gelijkgesteld. De U.S.A.-strijdkrachten in Japan mogen op uitdrukkelijke aanvraag
van de Japanse Regering --- zulk een onrechtstreekse agressie helpen weren.
Deze clausule heeft critiek uitgelokt. Zouden de Regeringen van de U.S.A. en van
Japan geen overleg kunnen plegen om een politieke macht te handhaven tegen de wil
van het volk in? Het spreekt vanzelf dat misbruik op dit gebied theoretisch mogelijk
is. Doch hoeveel groter is niet het gevaar dat Japan hulpeloos wordt overgeleverd aan
communistische agitatie? De souvereiniteit van Japan, die door het vredesverdrag
erkend wordt, heeft slechts inhoud in zo ver ze kan verdedigd worden. Japan,
physisch, wettelijk en psychologisch ontwapend, is thans niet in staat om zich zelf te
verdedigen. Alleen een U.S.A.-Japans Veiligheidspact kon aan de herworven souvereiniteit ware betekenis verlenen. Dit veiligheidspact is de natuurlijke aanvulling van
het Japans vredesverdrag.
V. De veiligheidspacten U.S.A.-Australié-Nieuw Zeeland-Philippijnen
Het is echter duidelijk, dat het probleem van het machtsevenwicht in het Oosten
hiermede niet is opgelost, en dat evenmin de collectieve veiligheid in de Pacific hiermee is verzekerd. Het grootscheeps diplomatiek offensief van de U.S.A. in de Pacific
werd daarom voltooid door het sluiten van veiligheidspacten met Australië, Nieuw
Zeeland en de Philippijnen. De partijen verklaren daarin dat „gewapende agressie in
het gebied van de Pacific tegen onverschillig welke der ondertekenaars als gevaarlijk
zal worden beschouwd voor hun eigen vrede en veiligheid". De terminologie doet
denken aan de Monroë-doctrine; zij werd gekozen om het constitutioneel debat te
vermijden, waartoe in de U.S.A. het Noord Atlantisch Pact aanleiding heeft gegeven.
Daarin werd namelijk bepaald dat „een gewapende agressie tegen een der partijen als
agressie tegen al de partijen zal worden beschouwd". Dit laatste impliceert de verbintenis van de President, strijdkrachten te gebruiken voor de verdediging van
Europa, alsof het de U.S.A. zelf gold, hetgeen hem, naar het oordeel van het Congres,
al te veel verantwoordelijkheid toekent. Het was ongewenst dit debat opnieuw uit te
lokken.
In de pacten met Australië, Nieuw Zeeland en de Philippijnen wordt onder het
begrip „agressie" verstaan niet alleen elke aanval op het grondgebied van een der
partijen maar ook de aanval op in de Pacific vertoevende strijdkrachten van een der
11
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worden verzekerd. Dit betekent niet dat het hierbij blijven zal. Er zal verder gestreefd
worden naar een sterker en meer omvattend systeem in het gebied van de Pacific.
Instussen is echter het reeds bereikte resultaat in de vorm van afzonderlijk afgesloten
verdragen als een diplomatiek succes van het Westen en inzonderheid van de U.S.A.
te beschouwen, een succes dat de bekroning is van vier jaar lang volgehouden
inspanning.
VIII. Overwonnen weerstanden

De weerstanden die overwonnen moesten worden kwamen niet het meest van de
kant van de U.S.S.R. en van China. De U.S.A. waren vast besloten een veiligheidssysteem op te bouwen zonder de toestemming af te wachten van de communistische
staten wier optreden juist aanleiding en oorzaak is van een dergelijk systeem. De
opwerpingen kwamen vooral van geallieerde mogendheden en niet het minst van
natiën die zelf het meest bescherming nodig hadden.
a. Van Groot Brittannië

Weerstand van Groot Brittannië dat er op aandrong om de Regering van Peking in
de besprekingen over het vredesverdrag te betrekken. Het vreesde inderdaad de
betrekkelijke verstandhouding met het China van Mao Tse Toeng (dat wel door
Groot Brittannië, echter niet door de U.S.A. werd erkend) en zijn stoffelijke belangen
in dit land in het gedrang te brengen. Meer nog was het beducht voor de gevaarlijke
Japanse mededinging waaronder het vóór wereldoorlog II sterk te lijden had. De
heropleving van de Japanse textielindustrie hangt namelijk als een waar Damocleszwaard boven Lancashire. Vooral indien van economische samenwerking met China
wordt afgezien, dreigt het materieel herstel van Japan, dat zowel voor het betrekken
van grondstoffen, voo rnamelijk van kolen, als voor de verkoop van afgewerkte
producten gedeeltelijk op China is aangewezen, op grote moeilijkheden te stuiten,
moeilijkheden die onvermijdelijk zullen leiden tot verscherpte mededinging met de
Britse industrie. Deze laatste schijnt zich slechts te kunnen verdedigen, door zich toe
te leggen op producten van hogere kwaliteit. Doch die uitweg is gedeeltelijk illusoir
geworden door de toepassing in Japan van de modernste Amerikaanse productiemethode, waardoor de kwaliteit van bepaalde Japanse artikelen de Britse reeds
overtreft.
b. Van India

Weerstand ook van India dat weigerde aan de Conferentie te San Francisco deel te
nemen en het vredesverdrag mede te ondertekenen. India is van oordeel, dat het
verdrag zijn doel mist, daar het aan Japan niet de gelijkwaardige plaats verleent, die
het in de gemeenschap der vrije volkeren toekomt. Het betreurt ook, dat niet aan alle
landen, die bij het handhaven van een stabiele vrede in het Verre Oosten belang
hebben, de gelegenheid werd gegeven om het verdrag goed te keuren; dat Amerikaanse strijdkrachten in Japan verder zullen kunnen stationneren; dat geen schikkingen
werden getroffen om Formosa aan China terug te geven. India koestert evenwel het
plan een afzonderlijk verdrag met Japan te sluiten zodra zulks mogelijk zal blijken te
zijn.
c. Van Australië

Weerstand van Australië, dat de bitterste herinnering bewaard heeft aan de oorlog
met Japan: invasie van Nieuw Zeeland, ernstige bedreiging van Australië zelf, verlies
van een vierde van het totale expeditiecorps te Singapore; pijnlijke krijgsgevangenschap; wreed, soms onmenselijk optreden van de bezetter. Dat Australië zich met klem
tegen herbewapening van Japan heeft verzet en sterk op herstelbetalingen heeft aanal was het maar ten voordele van oud-krijsgevangenen of oorlogsgedrongen
is begrijpelijk. T.o.v. de vastberaden houding van de U.S.A.
weduwen en -wezen
en later ook van Groot Brittannië, heeft het zich ten slotte bij het onvermijdelijke
neergelegd
wel bewust van het nutteloze van elke diplomatieke weerstand, gezien
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de (ook in Australië begrepen) beweegreden en, die aan de Amerikaanse en Britse
politiek in het Verre Oosten ten grondslag liggen.

IX. De kern van de kwestie
Hoe hard het hun zelf ook moet gevallen zijn, hoe zwaar ook de druk moet geweest
zijn die zij op hun bondgenoten en bevriende natiën hebben uitgeoefend, de U.S.A.
hebben ditmaal ten volle hun verantwoordelijkheid in zake het behoud van de vrede
en de organisatie van een veiligheidssysteem in het Oosten opgenomen en vastberaden
een doelbewuste politiek tot in haar uiterste consequenties doorgedreven. Zij hebben
daarbij de kortste, de stoutste doch misschien wel de enige weg ingeslagen, die leidt
tot het herstel van het thans bedreigde machtsevenwicht in het Verre Oosten. Zij
hebben gemeend, dat er te veel op het spel staat, om halt te kunnen houden bij het
verleden, bij handelsbelangen, bij herstelbetalingen, bij sancties, bij overwegingen van
psychologische of zelfs van morele aard. Hoofdzaak is thans, achter het scherm van
de Amerikaanse strijdkrachten, de economische en in zekere mate ook de militaire
macht van Japan te doen herrijzen, ten einde de inwendige orde aldaar te handhaven,
de materiële welvaart te verzekeren, zonder dat het land van de communistische
mogendheden zou afhangen, het politiek prestige voldoende te herstellen om de
hegemonie van China in het Verre Oosten te kunnen betwisten.
a. Politieke beweegredenen
Dit programma beantwoordt vóór alles aan een politieke noodzakelijkheid. Sedert
een kwart eeuw geldt als een onbetwiste en herhaaldelijk uitgedrukte wet der communistische wereldveroveringsstrategie: het Westen treffen langs Azië om. Azië is rijk
aan mensen en aan grondstoffen. Het biedt een vruchtbare bodem voor het communisme. Azië is de zwakke flank van het Westen. Trouw aan de eeuwenoude Russische
strategie en overeenkomstig de elementairste wetten der strategie „tout court" wordt
door de Sovjets druk op die zwakke flank uitgeoefend. Veel sterker druk dan op
West Europa. In Azië wordt gebruik gemaakt van geweld. Oorlog woedt in Korea,
China, Indo-China en Birma.
De greep van het communisme op West Europa wordt als 't ware ontzenuwd door
het hoge en steeds stijgend economisch en sociaal peil van volkeren, die bijgevolg van
het communisme niets te verwachten hebben. Het Kremlin ondervindt dagelijks, hoe
moeilijk het is geëvolueerde landen als Polen en Tsjechoslowakije in het communistisch systeem in te schakelen. Het heeft hun alleen maar offers te vragen en kan
weinig of niets in ruil aanbieden. In Europa komt bovendien moeizaam maar zeker
een macht tot stand, die Rusland niet nodeloos zal tarten. Azië integendeel is zwak,
economisch achterlijk, gedompeld in stoffelijke ellende r althans de massa .— en
opstandig tegen iedere vorm van kolonisatie.
In Azië neemt het communisme ook andere vormen aan dan in Europa. De Europese „volksdemocratieën" kunnen nooit iets anders zijn dan kleine satellietstaten, wier

stem krachteloos is. De Aziatische staten integendeel, al zijn ze dan militair en economisch nog zo achterlijk, vertegenwoordigen een uiterst talrijke bevolking, een onein
dige geographische ruimte en, althans wat China betreft, een traditie van regionale
suprematie. Zij zijn veel meer partners dan satellieten en behouden een grotere
zelfstandigheid.
Een uiting daarvan is de vorm der communistische revolutie die in Azië aanzienlijk
afwijkt van de in het Westen beproefde methodes. Hier in het Westen gaat de
revolutie uit van het industrieel stadsproletariaat volgens de oorspronkelijke leer
van Marx. Daar in het Oosten steunt ze integendeel vrijwel uitsluitend op de landelijke bevolking r op het boerenproletariaat. Hier wordt de macht veroverd door één
snelle staatsgreep; daar neemt de strijd om de macht en de verovering der stad door
het platteland de vorm aan van guerilla-oorlog en langzame infiltratie, waarvan het
proces slechts in het laatste stadium wordt verhaast. Het geldt hier een nieuwe,
specifiek Aziatische revolutionnaire techniek, die werd toegepast in China en nog
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gevolgd wordt in Indo-China, in Birma en in Malakka. In dit proces, dat zich als een
olievlek uitbreidt, neemt Mao de rol waar van hoge Aziatische leider, een rol die het
Kremlin waarschijnlijk niet erg bevalt, maar die momenteel zijn plannen dient. Want
indien China er in zou slagen de anti-communistische weerstand in Zuid-Oost-Azië te
breken en het Rusland zou gelukken, de controle te verkrijgen over Zuid-WestAzië, b.v. langs Iran om, dan zouden twee vangarmen van het wereldcommunisme
India van uit het Oosten en van uit het Westen omsluiten. Het uiteindelijk doel van
de communistische strategie in Azië zou dan in het bereik liggen.
Het ontbreekt dit plan niet aan grootheid. Zoals de meeste politieke en strategische
plannen van het Kremlin is het berekend op lange termijn. De tijd schijnt in het
voordeel van de Sovjet-strategie te werken. Mettertijd zal de eenheid van het Westen
in het gedrang komen. Mettertijd zullen de „bevrijdingslegers" in Zuid-Oost-Azië
versterkt worden. Mettertijd zal het Chinese volk bewapend en gedrild worden.
Mettertijd zullen de Angelsaksers en de Fransen de strijd opgeven ex zal India,
geisoleerd, achterblijven. Zo hoopt althans het Kremlin. Maar men moet toegeven dat
een dergelijke evolutie en het gevaar dat ze voor het Westen inhoudt r niet
absoluut denkbeeldig is. Slechts één groot duister punt blijft in het Oosten aan de
communistische horizont over: Japan.
Op Japan zijn de algemeen in Azië geldende maatstaven niet toepasselijk. Evenals
de westerse staten is ook Japan „geëvolueerd" en industrieel ontwikkeld. De nieuwe
Aziatische revolutionnaire techniek heeft daar minder kans van slagen. Japan, dank zij
zijn geographische ligging kan worden verdedigd zonder inzet van belangrijke westelijke landstrijdkrachten. Japan is potentieel de enige oosterse macht, die tegen de
Russisch-Chinese combinatie vermag op te wegen. Omgekeerd zou naar de woorden van Stalin zelf .-- de Sovjet-Unie, met Japan aan haar zijde, onoverwinnelijk zijn.
Reeds in 1921 verklaarde Zinoviev in dit verband: „Het japans proletariaat bezit de
sleutel van de oplossing in het Verre Oosten. Het enige, dat die oplossing brengen
kan, is de nederlaag der Japanse bourgeoisie en het slagen der revolutie in Japan".
Indien het industrieel apparaat van Japan ter beschikking van de communistische
mogendheden komt te staan, dan betekent dit de ommekeer van het machtsevenwicht
in Azië en wellicht in de wereld.
Er zijn, bijgevolg, politieke redenen te over om Japan weer op de been te helpen en
om het er toe te brengen zich aan de zijde van de vrije volkeren te scharen. In dit
licht wordt de gedragslijn van de U.S.A. t.o.v. de vijand van gisteren begrijpelijk. Er
is werkelijk geen keuze meer.
b. Economische beweegredenen

Doch er zijn ook economische beweegredenen, die de heropleving van Japan als
industriële grootmacht als het ware opdringen. Japan verloor in de IIe wereldoorlog
80% van zijn koopvaardijvloot en een groot gedeelte van zijn industriële uitrusting.
Eén voorbeeld slechts: in 1940 bezat Japan 13 millioen spillen en 360.000 weefgetouwen; in 1949 (terwijl de productie-index voor textiel van 10 in 1946, tot 40 in 1949
gestegen was) : 2,8 millioen spillen en 120.000 weefgetouwen. Japan verloor 36% van
zijn nationaal bezit. Dat het aan zijn catastrophale nederlaag niet is bezweken, is
alleen te danken aan de Amerikaanse bezetter die, tot op heden, voor ongeveer
$ 2.000.000.000 zegge twee milliard dollar — steun heeft verleend. Deze last
wordt, zelfs voor de U.S.A., ondraaglijk. Japans economische expansie verhinderen
zou overigens er op neer komen, een bevolking van 80 millioen mensen, die jaarlijks
met 1.500.000 zielen aangroeit, te veroordelen tot ellende met de onvermijdelijke
revolutie in het verschiet. Het zou alsdan de gemakkelijke prooi worden van communistische actie, waarvoor de 300.000 krijgsgevangenen, die in de Sovjet Unie worden
vastgehouden, het ideale instrument zouden vormen.
c. Strategische beweegredenen

Wanneer men verder bedenkt, dat Japan ook de belangrijkste strategische basis
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vormt van de Amerikaanse verdedigingslijn in het Verre Oosten, waarvan het verlies
heel het defensie-systeem van de Pacific zou ontwrichten, dan wordt het duidelijk
waarom de U.S.A. zich niet konden neerleggen bij het verzet tegen de herbewapening
of tegen de industriële ontwikkeling van Japan.
d. Tegemoetkomingen en compensaties
Overigens werd rekening gehouden met de geopperde bezwaren in die zin, dat
onvermijdelijk in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op zee
en in de lucht op de U.S.A. zal _ rusten en dat de Japanse militaire inspanning vooral
op landstrijdkrachten zal gericht zijn, wat op zich zelf overzeese agressie uitsluit.
Economisch wordt veel verwacht van de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen
tussen Japan en Zuid-Oost-Azië. De Philippijnen, Malakka en Indonesië kunnen aan
Japan de nodige grondstoffen en voedingsproducten leveren, in ruil voor de daar zo
nodige investeringsgoederen, industriële uitrusting en consumptiewaren. Aan de
Britten werd gepoogd voldoening te schenken, door aan Japan in het vredesverdrag
het nakomen van loyale en internationaal aanvaarde handelsbetrekkingen op te legg en .
Of de prijzen van de Japanse producten
die zonder „dumpingprijzen" te zijn
wegens de lage lonen toch erg concurrerend blijken
de Britse industrie niet in een
lastige positie zullen brengen is echter een andere vraag. Met hun gewone aanpassingsvermogen trachten de Britten nu Japan in te schakelen in het Colombo-plan, dat
de economische ontwikkeling van de Zuid-Oost-Aziatische Commonwealth gebieden
beoogt. Compensatie voor de nadelen, die de Britse industrie door de ontwikkeling
van de Japanse concurrentie zou ondervinden en eventueel neutralisatie van die
concurrentie zou dan kunnen worden verkregen door de bevoorrading van de ZuidOost-Aziatische markten, in zover natuurlijk betaling in pond sterling .--- en niet in
dollar --- door Japan zou aanvaard worden.
X. Mogelijkheden en moeilijkheden
De grondslagen voor de oplossing van het probleem der veiligheid in de Pacific
werden gelegd. De U.S.A. hebben een klare, een moedige en doelbewuste politieke
koers ingeslagen. Japan heeft gekozen. Welke kansen op slagen, welke mogelijkheden
en moeilijkheden bieden deze politiek en deze keuze? Een antwoord hierop kan alleen
— en dan nog met alle voorbehoud — worden verstrekt op grond van vastere verhoudingen en van diepere tendenzen dan die waarop deze politiek en keuze momenteel
steunen.
a. Kansen van samenwerking U.S.A.-Japan
Vooreerst kan de vraag worden gesteld of duurzame samenwerking, op voet van
gelijkheid, tussen Oosterlingen en Westerlingen denkbaar is. Veel scheidt Azië van
het Westen. Men moet het betreuren, maar er bestaat wederzijdse vooringenomenheid,
'wederzijds wantrouwen en wederzijdse afkeer. Daarom zullen de toekomstige betrekkingen tussen de U.S.A. en Japan een ware test vormen waarop geheel Azië de ogen
gericht houdt. De Amerikanen die gisteren nog de overwinnaars en de bezetters
waren, zullen voortaan met de Japanezen nog slechts vriendschappelijke betrekkingen
hebben en met hen samenwerken op voet van gelijkheid. Deze overgang is uiterst kies
en vergt, vooral vanwege de overwinnaar, zeldzame hoedanigheden .De test is enig
in de geschiedenis. Als de poging mislukt, dreigt geheel Azië voor het Westen verloren te gaan. De poging lijkt haast een uitdaging en is groot en spectaculair genoeg
-om een natie als de U.S.A., die houdt van grootheid en records, over te halen om de
handschoen op te nemen. Te meer daar de kans van slagen niet gering is. Want wat
Azië van het Westen vooral scheidt, is de zo zware nalatenschap van drie eeuwen
Westerse kolonisatie. In de loop van deze drie eeuwen werden de betrekkingen tussen
.Oost en West, door de schuld van Europa, vergiftigd. Deze schuld is des te zwaarder
daar de cultuurgeschiedenis van Europa en van Azië niet op een onoverkomelijke
tegenstelling wijst doch, integendeel, op onderlinge samenhang. De huidige historici en
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sociologen zijn geneigd te geloven, dat het onderscheid tussen Oost en West, ver van
fundamenteel te zijn, te herleiden is tot een verschil van cultuurniveau en van cultuur-

vormen. Het contact van die cultuurvormen kan uiterst vruchtbaar zijn.
Een gelukkig toeval is het dat, in het raam der Oost-West betrekkingen, zowel de
U.S.A. als Japan een bijzondere positie innemen. Japan is in het Verre Oosten het
land dat het minst van de Europese kolonisering te lijden had dank zij vooral zijn
300-jarig „splendid isolation". Het is ook het land dat zich het best, het snelst .-- en
hoe doelmatig! -- de Westerse beschavingsvormen, vooral dan de Westerse productiemethodes heeft weten eigen te maken, en wel in zulk een mate dat het de Westerse
materiële macht kon tarten.
De U.S.A. van de andere kant, hebben als koloniale mogendheid, geen bittere
sporen nagelaten. Zij worden, integendeel, als vastberaden tegenstanders van het
kolonisatiesysteem beschouwd. Zou dan een loyaal gesprek tussen U.S.A. en Japan,
een vriendschappelijke samenwerking tussen beide zijn uitgesloten? Samenwerking met
het Westen is een practische noodzakelijkheid. Waarom dan niet met Amerika, de
edelmoedige overwinnaar, liever dan met Rusland --- dat de bestaande maatschappelijke structuur en de traditionele levensstijl van Japan onvermijdelijk zou vernietigen
en dat evenzeer als Amerika als een Westers volk beschouwd wordt?
b. Terugslag van de nieuwe koers op Japan's sociaal-economische structuur
Een der voorwaarden voor een spoedige heropleving van Japan voorwaarde die
door de U.S.A., na enige aarzeling, werd aanvaard — is nu juist de eerbied voor en
het herstel van de traditionele Japanse maatschappelijke structuur. Wij moeten hier
even aan het verleden herinneren. Evenals Frankrijk, in 1789, kende Japan zijn revolutie in 1868. Er werd een einde gesteld aan de isolering van de buitenwereld die meer
dan twee eeuwen geduurd had en tevens aan de feodale maatschappelijke structuur.
Doch, in tegenstelling met de Franse aristocratie maar in overeenstemming met de
aristocratie in andere Westerse landen, die de les van Frankrijk begrepen hadden,
trachtten de Japanse feodale magnaten zich aan te passen en sleutelposities in te
nemen in het nieuwe economische en financiële leven. Dit gelukte in Japan beter dan
elders dank zij overigens de steun der regering — zodat de feodale aristocratie ook
de leiding bleef behouden in het moderne en wondersnel op Westerse voet ingerichte
Japan. Deze koersverandering was defensief bedoeld. Japan moest een industrieel en
militair apparaat ontwikkelen ,-- beide nauw verwant dat kon opwegen tegen de
macht van de Westerse mogendheden. Dat het daarin schitterend slaagde is bekend.
Voorwaar een afdoend bewijs van het „know how" der zogenaamde „Zaibatsoe", een
achttal adellijke families die het economisch leven van Japan beheersen 2 ) . Met het
doel deze moderne feodaliteit uit te roeien en de democratische vrijheid naar Amerikaanse stijl in Japan te doen ingang vinden, was de Amerikaanse bezettingspolitiek
aanvankelijk er op gericht de industriële en financiële Zaibatsoe-concerns te ontbinden.
Het bleek aldra dat deze politiek geen ander resultaat zou hebben dan de bestaande
sociaal-economische structuur van Japan ten gronde te richten. Eens te meer werd
het bewijs geleverd, dat maatschappelijke instellingen -- al zijn ze dan ook democratisch niet zonder meer van het ene land naar het andere kunnen worden overgeplaatst. Instellingen groeien historisch. Het is gevaarlijk het proces te bespoedigen
of te forceren. Begin 1949 heeft Mac Arthur dit ingezien en werd een einde gemaakt
aan de ontbinding der Zaibatsoe-concerns die 51% van de Japanse kolenproductie,
69% van de aluminiumproductie, 56% van de houtproductie, 88% van de sodaproductie, 88% van de metaalindustrie, 50% van de synthetische kleurstof f enindustrie en
68% van de scheepstimmerwerven beheersten. Bov en dien bezaten de Zaibatsoe
banken 51% van de commerciële deposito's en 99% van de spaargelden.
2 ) Deze families zijn: Mitsoei, Mitsoebisji, Asano, Soemitoma, Sjiboesawa, Jasoeda,
Okoura en Soezoeki.
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De U.S.A. hebben begrepen, dat het snelle herstel van Japan's economische en
militaire macht ook het herstel van de vroeger bestaande sociale structuur en van de
traditionele leiding vereist. japan's historisch gegroeide gestalte hoewel niet democratisch in Amerikaanse zin, doch hiërarchisch r zal dus herrijzen. Het onmiddellijk
gunstig resultaat is vrijwel zeker. Het blijft te bezien, of dit teruggrijpen naar het
verleden duurzame gevolgen zal hebben. Er wordt beweerd, dat Japan aan de XXeeeuwse revolutie niet kan ontkomen, dat de jeugd slechts de gelegenheid afwacht om
zich van de „ouderen" te desolidariseren.
Intussen is daar het feit . dat de „democratisch-liberale" partij van Premier Yoshida
die zeer conservatief is begin 1949 bij de parlementsverkiezingen 263 zetels
veroverde van de 466, de communisten 35, de democraten 70 en de socialisten 49. Het
gevaar schijnt dus niet onmiddellijk. Landbouwhervormingen en organisatie der arbei
ders, die door de . Amerikaanse bezetter werden aangemoedigd, sluiten daarenboven
een geleidelijke evolutie in de richting der Westerse democratische instellingen niet uit.
c. De spleet in het harnas: de buitenlandse handel
Een essentieel bestanddeel van de Westerse politiek in het Veire Oosten is het
beletten van het herleven der vroeger zeer nauwe economische betrekkingen tussen
Japan en China. Die herleving zou onvermijdelijk de banden tussen beide landen opnieuw nauwer toehalen, wat bijna fataal ook een politieke toenadering tot gevolg zou
hebben. De toekomstige economische stabiliteit van Japan zal derhalve grotendeels
afhangen van de mate waarin de Zuid-Oost-Aziatische landen China als koper en als
leverancier van grondstoffen zullen kunnen vervangen. Hieromtrent heerst ernstige
twijfel, te meer daar de koopkracht van Zuid-Oost-Azië grotendeels van de buitenlandse financiële hulp afhangt. Bovendien kunnen niet alle voor de Japanse industFie
onontbeerlijke grondstoffen vooral cokes --- door die gebieden worden geleverd.
Indien deze grondstoffen uit verder afgelegen landen ^-- met name uit de U.S.A.
moeten worden betrokken, dan zullen ze niet zonder invloed blijven op de prijzen der
Japanse producten en de verkoop er van aanzienlijk bemoeilijken. De Britten zijn
overtuigd, dat China voor Japan een onmisbaar afzetgebied is alsook een onontbeerlijke bron van grondstoffen. Bereikte het aandeel van China in Japan's buitenlandse
handel niet 50% in beide richtingen? Japan zelf is daarvan niet minder overtuigd,
getuige Yoshida zelf die, ondanks zijn vaste wil om met de U.S.A. samen te werken
en het sluiten van een vredesverdrag te bevorderen, niet verheeld heeft dat „rood of
wit China onze naaste buurstaat is". Hij gelooft dat „geographische en economische
wetten op de lange duur onverschillig welke ideologische tegenstellingen en artificiële
handelsbelemmeringen overbruggen".
Daar ligt het gevaar. Maar ligt daar ook niet de weg naar een mogelijke „modus
vivendi" tussen de communistische en de vrije democratische werelden? Indien die
„modus vivendi" ooit gevonden wordt en dit moet eenieder hopen die de geweldige
botsing tussen beide werelden vreest — dan zal het zijn in het continent der rijke
verbeelding en der eeuwenoude cultuur, het continent waarop, wat ook de schijn
moge wezen, noch het communistische „Oosten" noch het vrije democratische
„Westen" werkelijk vat hebben: in Azië.

—
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INTERNATIONAAL
NDIEN het voorstel van Moskou, 10 Maart wereldkundig gemaakt, omtrent het
spoedig sluiten van een Duits vredesverdrag ernstig gemeend is, en vele diplomaten hellen tot deze zienswijze over ^-- heeft de Sovjet-Unie een politieke omzwaai
gemaakt, verbijsterend voor haar aanhangers en haar satellieten en verheugend voor
de westelijke verbondenen. Jarenlang heeft het Kremlin het totstandkomen van een
vrede met Duitsland tegengewerkt en zijn aanhangers het parool gegeven, dat Duitsland nooit meer bewapend mocht worden. Plotseling verscheen een Russische nota,
waarin de abnormale toestand van de verdeling van Duitsland afgekeurd werd. De
eenheid moest zo spoedig mogelijk hersteld worden; aan het Duitse Rijk zouden de
democratische rechten van vrijheid en zelfbestuur teruggeschonken worden. Daar bleef
het niet bij. Zelfs de vroegere leden van het Duitse leger en alle vroegere nazi's
zouden in burgerrechten met de anderen gelijkgesteld worden en Duitsland zou die
strijdkrachten mogen organiseren, die voor zijn verdediging nodig zijn! Ook het
fabriceren van goederen en wapens moet worden vrijgelaten. Als prijs voor deze
concessie zal Duitsland in de rivaliteit tussen Oost en West neutraal moeten blijven.
Een voorwaarde, die in overeenstemming is met wat vele Duitsers wensen. De
bedoeling van deze voorwaarde: de aansluiting van West-Duitsland bij de E.D.G. te
voorkomen, springt in het oog. Nochtans hebben de geallieerden, in overeenstemming
met de kanselier Adenauer, gemeend deze voorstellen niet zo maar van de tafel te
mogen schuiven. Zij zijn bereid besprekingen te openen om althans enige klaarheid in
de bedoelingen van Moskou te verkrijgen. Een neutraal gewapend Duitsland in het
hart van Europa is echter een onding, dat de Fransen en de overige Duitse buren de
schrik om het hart slaat. Indien echter vrije verkiezingen door het Kremlin warden
toegestaan en indien nader wordt toegelicht, hoe de Sovjet zich de toekomstige status
van een herenigd Duitsland voorstelt, zou de basis voor een samenkomst gelegd zijn.
Handig echter hebben de geallieerden er op gewezen, dat, wanneer er sprake is van
een hereniging van Duitsland de Oder-Neisse-grens niet gehandhaafd kan blijven.
Hierdoor hebben zij Polen ongerust gemaakt en de Duitsers naar hun hart gesproken.
Is dit vredesverdrag nog toekomstmuziek, Schuman en Adenauer hebben intussen
omtrent het brandende vraagstuk van het Saargebied een accoord getroffen, van
welks uitslag de verhouding tussen beide landen afhankelijk is. Zij hebben namelijk
besloten een drieledige commissie te benoemen, bestaande uit Duitse, Franse en
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Saarlandse afgevaardigden, wier taak het is democratische verkiezingen voor te
bereiden voor een parlement, dat in het najaar over de toekomst van dit grondgebied
zal beslissen. Ook op ander gebied is Adenauer bezig grieven op te ruimen. Het
betreft hier een regeling met de staat „Israel", die in rechte optreedt voor het leed,
dat door uitroeiing van 6 millioen Duitse Joden en door de inbeslagname van hun
vermogen door de nazi-regering de Joden is aangedaan. Te Wassenaar werd door
beide partijen beraadslaagd. In cijfers is het aangebrachte morele leed niet te waarderen, zodat in Israel zelf velen, afkerig van een materiële schadeloosstelling, liever
de tijd wensen af te wachten, waarop het „oog om oog" wellicht in werking zou
kunnen treden. De verstandigen echter, waartoe de regering zelf behoort, zijn bereid
een geldsom van omstreeks 1 i milliard dollars te aanvaarden, waarvan een derde
door Oost-Duitsland te betalen zou zijn.
Na de mislukking van het ministerie-Faure in Frankrijk waagde het de tamelijk
onbekende Antoine Pinay van de Assemblée zijn investituur als formateur van een
nieuw ministerie te vragen. Tegen aller verwachting werd hij met een ruime meerderheid gemachtigd een ministerie te vormen. Aan de onthouding van de steeds mokkende
S.F.I.O. en aan de steun van 27 uit de partijband gesprongen Gaullisten had hij dit
succes te danken. De erkenning van zijn kabinet liep echter niet zo vlot. Want de
rebelse Gaullisten wilden niet meewerken aan de vorming van een kabinet, de S.F.I.O.
bleef ook thans in de oppositie en de M.R.P. stelde zich slechts schoorvoetend
beschikbaar om Robert Schuman als minister van buitenlandse zaken te kunnen handhaven. Pinay's voornaamste taak is de stabilisering van de franc. Afwijkend van zijn
gestruikelde voorgangers zocht hij een remedie niet in belastingverhoging, maar in het
drukken der prijzen. Wetend, dat, al is de staat bijna bankroet er nog genoeg
ongecontroleerd geldbezit is, heeft hij aan de belastingontduikers, mits zij alsnog hun
fiscale verplichtingen nakomen, volledige amnestie in het vooruitzicht gesteld. Zijn
politiek is er een van vertrouwen in de medewerking van alle Fransen. De verhouding
tot Tunesië is er na de internering der Neo-Destour-leiders niet beter op geworden.
De Tunesische premier Tsjenik en zijn ministers hebben zich, door de huidige troebelen in de hand te werken, bij de Franse regering verdacht gemaakt en werden op
bevel van de Franse resident, de Hautecloque, weggevoerd. Op het bericht hiervan
zijn de twee Tunesische ministers, die al maandenlang te Parijs trachtten in contact te
komen met de V.N. naar Egypte gevlucht, waar zij de gasten zijn van de secretaris
van de Arabische Liga. De Bey van Tunis, die zich zo lang mogelijk achterbaks
hield, had de partij gekozen van de nationalistische beweging. Een persoonlijk
schrijven van president Auriol, waarin deze samenwerking wenste met alle Tunesische
elementen van goede wil, doch niet met leiders, die zich aan de bestaande overeenkomsten niet storen en een onwettig beroep op de V.N. hebben gedaan, werd door de
Bey achteloos in ontvangst genomen. Spoedig echter heeft deze brief de Bey tot
nadenken gebracht, want hij had na lezing een uiterst hartelijk onderhoud met de
resident en betuigde hem zijn trouw en eerbied jegens president Auriol. Hij benoemde
Salah Eddin Bakkoeksj tot premier, die een gemengde commissie zal aanwijzen tot
onderzoek van de beloofde Franse hervormingsvoorstellen. Deze bevatten een trapsgewijze grotere interne autonomie, waardoor de Franse mederegering in de binnenlandse zaken aanzienlijk beperkt zal worden. De toegefelijkheid van de Bey wordt
niet algemeen goedgekeurd en Pakistan zal de kwestie-Tunis voor de Veiligheidsraad
brengen.
Zoals men weet is de Labour-man Bevan het met Attlee oneens over de uitgaven
voor defensie, waardoor het economische leven ontwricht wordt en waarvoor de
minister van financiën Butler een verscherpt program van ' „austerity" heeft ingediend.
Tegen het uitdrukkelijk gegeven bevel in --- want de discipline in de Labourparty is
straf .— stemde Bevan met zijn aanhang tegen een door zijn eigen pantij ingediend
amendement, waarbij het defensie-program der regering werd goedgekeurd. Eveneens
stemden de rebellen tegen een regeringsmotie, hoewel het parool was gegeven zich
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van stemming te onthouden. In de daarop volgende partijraad zijn de geschillen
gesust, ofschoon Bevan kenbaar heeft gemaakt zijn eigen opvattingen te zullen
vasthouden en er naar te zullen handelen.
Ten gerieve van de „apartheids"--politiek der Zuid-Afrikaanse regering hee ft de
Britse regering thans besloten het Banfwato-opperhoofd, Seretse Karna, die de overmoed had in het huwelijk te treden met een blanke Engelse dame, definitief af te
zetten en hem een betrekking op Jamaica aan te bieden, waarmee deze geen genoegen
nam. De leider der Zuid-Afrikaanse regering, Dr Malan, zet in zijn gebied zijn
discriminatie-politiek a tort et a travers door. Hij heeft in de Wetgevende Vergadering met eenvoudige meerderheid doorgedreven, dat de ruim één millioen aanwezige
„kleurlingen", waarmee halfbloeden bedoeld zijn, niet meer aan de verkiezingen zullen
mogen deelnemen. Deze Grondwetswijziging, die slechts tot stand mag komen met
twee derde meerderheid is door het Opperste Gerechtshof als inconstitutioneel ongeldig verklaard. Malan ontkent de wettigheid van deze uitspraak, als steunend op een
verouderd Brits voorschrift van 1909 en hee ft zijn plan te kennen gegeven een
wetsontwerp te doen aanvaarden, waarbij aan de gerechtshoven de macht ontnomen
wordt toezicht uit te oefenen op door de vertegenwoordiging aangenomen wetten en
zulks uiteraard met terugwerkende kracht. Dit besluit heeft hevige spanning veroorzaakt ook bij niet-kleurlingen en deze hebben verklaard zich daarbij niet te zullen
neerleggen. Deze onverkwikkelijke geschiedenis kan een schaduw werpen op de van
Riebeeck-herdenking, die begin April, in tegenwoordigheid van een Nederlandse
deputatie gevierd werd.
Om aan de Sovjet-dreiging door steun aan de West-Europese landen het hoofd te
bieden heeft president Truman aan het Congres bijna 8 milliard dollars aangevraagd.
Volgens gewoonte wenste het Congres daarop te beknibbelen en heeft ter onderzoek
over de noodzakelijkheid van deze uitkering de kopstukken der „Administratie"
Acheson, Lovett, Bradley, Harriman en de rechterhand van Eisenhower, Gruenther
ondervraagd. Eisenhower zelf heeft men ongemoeid gelaten. De generaal had het te
druk met de opbouw van de NATO. Hij bezocht Turkije en Griekenland, de landen
die het eerst de Truman-hulp mochten ontvangen en als laatste deelgenoot werden
van deze organisatie. Hij was bevredigd over de consolidatie van hun militaire
strijdkrachten. Te Athene toonde zich de Amerikaanse regering niet gerust over . de
democratische verhoudingen, maar de Griekse regering wees een inmenging in haar
binnenlandse politiek scherp van de hand. Het ligt in het voornemen van generaal
Eisenhower tegen de tijd, dat de partij-conventies in Chicago gehouden worden (Juni
en Juli) in de V. Staten terug te zijn. Bij de partij-voorverkiezingen was gebleken,
dat zowel te New-Hamshire, Minnesota, Maine de afwezige Eisenhower meer populariteit genoot dan de voor zichzelf propaganda-maker Taft. Het heeft er alle schijn
van, dat de generaal Cesar's woord: „ik kwam, ik zag en overwon" tot het zijne zal
kunnen maken.
Deze mogelijkheid is des te groter, omdat president Truman, die zich lang in
geheimzinnigheid gehuld had, tijdens het jaarlijks diner van de Amerikaanse democratische partij met de verrassende mededeling kwam, dat hij zich voor de komende
verkiezingen niet candidaat wilde stellen. Ofschoon hij in krachtige bewoordingen de
hoge idealen en beginselen der democratische partij verheerlijkte, is het wel duidelijk,
dat deze partij niet in staat is een gelijkwaardige tegencandidaat naar voren te
brengen tegen Eisenhower. De bestrijder van misdaden, de eerlijke Kefauver, mist
da arvoor de vele qualiteiten en de volksgunst, waarin de generaal zich verheugt.
Mocht deze gekozen worden, dan heeft althans Europa en Truman de geruststelling,
dat in de buitenlandse politiek geen wijziging zal worden aangebracht.
Op. Cuba gaat de opvolging van een president minder ingewikkeld en meer gewelddadig. Daar is door een staatsgreep president Prio vervangen door generaal Batista.
1-4-'52

K. J. D.

Forum
Verrassend socialisme
Naar aanleiding van „De weg naar Vrijheid, Een socialistisch perspectief, Rapport van de Plancommissie van de Partij van de Arbeid",
Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers, 1951.

I
Wie het omvangrijke boek ter hand
neemt, zal er weinig aan hebben, tenzij
hij zich eerst de moeite geeft in een stuk
socialistische geschiedenis te duiken.
Het oproerig socialisme van Domela
Nieuwenhuis, hoe noodzakelijk ook in de
modderpoel van ons sociaal-economisch
leven van zeventiger en tachtiger jaren
van de 19e eeuw, ontbeerde volkomen
wat in Nederland nu eenmaal onontbeerlijk is: realistische constructiviteit. Gelukkig sloeg de zo bekwame Troelstra, niet
minder hartstochtelijk minnaar van de
armen en verdrukten, hem de leiding uit
de hand en zocht met een reformistisch
socialisme langs twee wegen: vakorganisatie der arbeiders en arbeidswetgeving,
de zo noodzakelijke hervorming.
In deze negentiger jaren, ja tot aan de
eerste wereldoorlog, was de socialistische
doctrine bijzaak. Er was zoveel elementairs te doen om van de arbeiders-massa
iets te maken, dat men de bespiegelingen
over de redelijke of wetenschappelijke
verantwoording van dit alles waarlijk
niet nodig had. Ten hoogste geestelijke
strijd naar twee kanten: tegen Marx met
zijn „Verelendungstheorie", zelfs in de
sofistieke interpretatie van Kautsky;
tegen een even pedante als stuntelige
individualistische economie, die aprioristisch de macht en de machtsvorming niet
kon plaatsen in de complexen van welvaart en welvaartsvermeerdering.
Wel had men te maken met een zogenaamd „theoretische" linkervleugel, die
op congressen roerig was en nu en dan
de bekende afscheidingen uitlokte. Maar
Troelstra bleef dat gemakkelijk baas, zijn
zo vaardige adjudant Schaper niet min-

der en de massa der N.V.V.-arbeiders
trok er zich helemaal niets van aan. Al
dat verward Marx-gedoe ging in tegen
de gezonde hervormingszin van het Nederlandse volk en wat concreet nog
veel belangrijker was --- ging in tegen
een dagelijks meer en meer genoten ervaring. Want empirisch begon men nu aan
te tonen, dat macht een economische factor was van de grootste betekenis, ook al
werkte zij eerst maar tergend langzaam
om na 1903 de grote spoorwegstaking
eindelijk steeds meer versnelling te
krijgen. J. van den Tempel zou dat later
in zijn belangrijke boek, zijn Rotterdamse
dissertatie Macht en Economische Wet,
afdoende aantonen. Zelf formuleerde ik
dat wetenschappelijk in mijn Arbeidsloon
van 1910, waarin ik wees op de verovering van de „subjectieve" meerwaarde
door de arbeiders, die de „prijs van de
arbeid", door hun machtspositie te doen
groeien, steeds dichter bij de „maximale
waardering' van de werkgevers brachten.
De geleidelijk komende collectieve arbeidscontracten consolideerden de machtspositie van de factor arbeid. In oorlogstijd r 1914-1918 vooral, het collectief
arbeidscontract in het boekdrukkersbedrij f
ver voorop, waarin de „oudste Vakbond
van Nederland", de A.N.T.B., onder zeer
bekwame leiding, een vooraanstaande
positie innam.
Maar hoe verder de opmars ging, met
wettelijk en buiten-wettelijk Arbeidsrecht,
des te meer werd toch om een socialistische doctrine gevraagd, kon men niet
langer volstaan met de empire alleen,
waarin de doel-ontwikkeling bleef buitengesloten. En hier was het, dat ook het
Nederlands Socialisme hopeloos vastliep
!
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dan dat — althans in de sociaal-economische orde — de leer voorlopig zou zwijgen en de toepassing der leer alle geestelijke energie tot zich zou gaan trekken.
Wie zo denkt, kent niets van de onrustige geest, die het nieuwer socialisme bezielt. Het is of Troelstra's pragmatische
geest geheel uit de socialistische gelederen is geweken. Daarvoor in de plaats is
een overdaad van doctrinarisme gekomen,
dat zich telkens weer moet uiten --- maar
noodzakelijk de gedachten en strevingen
in ons land moet désoriënteren.

IIl
Nu ligt dan voor ons een uitermate
belangwekkend boek, dat de verrassende
titel: De weg naar Vrijheid draagt.
Reeds gaf ik te verstaan, dat ik mij tot
het sociaal-economische daarin zal beperken en dus de wel zeer boeiende „Mensen Cultuur"-beschouwingen buiten mijn
gezichtskring zal laten (Deel III) . Dat
sociaal-economische geeft trouwens stof
genoeg.
Het eerst treft zeker wel de geestelijke
houding van constructiviteit, die de Partij
van de Arbeid hierbij aanneemt en waardoor zij een waardevol element opnieuw
na de periode van Troelstra in ons
nationale leven vormt. Dit demonstreert
zich in bijzonder betekenisvolle onderdelen van een Nationaal Economisch
Plan, dat geen ministers van economische
en sociale zaken en financiën in nabije
toekomst achteloos voorbij zullen kunnen
gaan. Deel II, Productie en Welvaart,
schijnt mij hier het best geslaagd. Fris is
het uitzicht en het perspectief, dat ik
echter geenszins bereid ben zo maar een
„socialistisch" perspectief te gaan noemen. Waarom niet met ten minste even
veel reden „solidaristisch" perspectief,
waardoor andere brede groepen van onze
(Nederlandse) samenleving evenzeer als
die van de Partij van de Arbeid --- en
met name de katholieke worden ingeschakeld? Bij de verschillende hoofdstukken van dit Deel, als: Arbeidsvoorzie-

ning, Kapitaalvoorziening, Economische
organisatie, Het Bedrijfsleven, vind ik
zeer veel, dat allereerst zelfs op andere
dan socialistische bodem tot wasdom is
gekomen, al wordt de socialistische medewerking
en zelfs het eigen „socialistisch" accent
daar ten zeerste gewaardeerd.
Maar ook andere dingen treffen ons
heel bijzonder in het merkwaardige boek.
En dan vooral in Deel I, De maatschappelijke orde in socialistisch perspectief.
Tot twee, maar dan ook twee zeer gewichtige onderwerpen, wil ik mij beperken.
Vooreerst: het volstrekt ontbreken van
leidende gedachten. Met opzet druk ik mij
zo uit, om de wellicht te zware, wijsgerige beginselen te ontgaan en mij tot de
Beysensiaanse opvatting in de maatschappelijk-economische vraagstukken te
bepalen. Telkens vraagt men zich hier af,
bij alles wat wordt „beweerd": waarom is
dat nu allemaal zo? En vergeefs wacht
men op antwoord. Was ten overstaan
van de publieke opinie niet ten minste
nodig geweest, nu men telkens van „socialistisch" rept, dat men klaar en duidelijk afstand had genomen van het Socialisme van Marx en evenzeer van het
Socialisme van de Reformistische School
Bernstein, Jaures en zoveel anderen?
overiGaat het nu maar aan ons een
gens, na al het voorafgaande, uiterst
verkwikkend — socialisme op te dienen,
zonder ons in te lichten, hoe men tot zulk
een enorme frontverandering is gekomen?
Men had toch goede voorbeelden! Met
name wij, katholieken van deze tijd, hebben niet geschroomd om telkens weer
behoorlijk afstand te nemen van de opvattingen van onze katholieke voorouders
van het midden van de 19e eeuw, en ook
van de opvattingen van een Aalberse en
een Aengenent, een Viktor Cathrein en
een Heinrich Pesch. En wij hebben dat
steeds behoorlijk gemotiveerd. Wij hebben de leidende gedachten --- ik ga er nu
niet weer op in duidelijk aangegeven.
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is
niet geheel
geheel en
en alalovereenkomstig
overeenkomstig de
de
waarheid. In
In zijn
zijn later
laterleven
leven gold
gold Dostowaarheid.
jewski ongeveer
ongeveer als
als een profeet
jewski
profeet en werd
werd
door geheel
geheel Rusland
Rusland geëerd.
geëerd. Zijn
Zijn begradoor
fenis was een
een glorieuze
glorieuze triomftocht.
triomftocht.
fenis
Jermilowweet
weet van
van Dostojewski
Dostojewski nog
nog
Jermilow
even over te springen op het
even
het kapitalisme
kapitalisme
en op
op Wallstreet.
en
Wallstreet. „De
..De litteraire
litteraire agenten
agenten
der Wallstreet.
Wallstreet, die
die de
de laaghartige
laaghartige bebeder
—
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langen der mensheidsvijandige Banken
en Syndicaten dienen, kennen slechts één
doel: de corrumpering der zielen, haar
infectering met het gift van het morele
en politieke defaitisme, het breken van de
wil tot strijd van de werkdadigen, de
rechtvaardiging van de brutale verkrachting der volkeren door de tyrannen der
burgerlijke wereld". Ook Dostojewski
wordt daarvoor uitgebuit. „Dostojewski's
reactionnaire opvattingen worden hoog
geprezen door de ideologische lakeien der
Wallstreet, die tegen de mens te velde
trekken om te bewijzen dat de menselijke
natuur zwak, zondig en misdadig is".
Men zou zo zeggen dat we Wallstreet
niet nodig hebben om overtuigd te zijn
van de zwakheid en zondigheid van de
mens.
Intussen zouden wij willen weten, welke werken van Dostojewski in alle Russische bibliotheken te krijgen zijn. Waarschijnlijk wel niet de Demonen. Dit laatste werk noemt Prof. Jermilow niet, zoals
hij ook niet of nauwelijks spreekt over
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de andere grote romans. Het zijn vooral
die boeken, waarin de ellende van kleine
luiden of de corruptie en de bekrompen..
heid der Russische staatsinstellingen beschreven worden, die Jermilow als klassieke werken van Dostojewski prijst. In
het algemeen ziet Jermilow Dostojewski
en dit zal wel de heersende Sovjetopvatting zijn --- als een hopeloos overgeleverde aan het boze. „Daar Dostojewski om zich heen slechts het boze zag,
slechts bestialiteit, begon hij zelf evenals
zijn helden naar het boze te neigen. Met
ontzetting bemerkte hij dat hij zelf geen
morele kwaliteiten bezat, die hij het boze
en de misdaad tegenoverstellen kon. Hij
verloor de verbinding met de krachten
van de vooruitgang en voelde nog slechts
eenzaamheid, verscheurdheid en onmacht
tegenover de macht van het kwaad". Dit
alles klinkt wel vreemd van de schrijver
die de Idioot en Aljosja Karamazof in
het leven riep.

J. van Heugten S.J.

Onze beste oorlogsroman?
Gaston Duribreux, de Westvlaamse
romancier van de kuststreek en de Westhoek, vertoont een heel bijzondere geest
en gestalte. Van uitzonderlijk formaat,
dringt hij zich echter nog niet op. Overvloedig en regelmatig biedt hij ons
romans aan, die, haast even regelmatig,
hoog worden geprezen en toch voorbijgaan. Men leest hem; men ondergaat de
geheimzinnig-geweldige wereld die hij
oproept; van waar dan nog de betrekkelijke onvoldaanheid? Van zijn onzuiver
gebleven taal, onvaste uitdrukking, of
onvolkomen beheerste materie? Of, bij
hem zelf, van een dieper liggende onzekerheid? In alle opzicht gaat hij echter
vooruit; en zijn laatste twee werken, De
grote hemme en De zure druiven, verhalen uit de eerste en uit de tweede wereld1) Desclée De Brouwer, Brugge, 1952, 370 blz.

12

oorlog, werden beide met recht bekroond.
Zodat de „Scriptores catholici" en de
provincie West-Vlaanderen, die hem respectievelijk hun jaarlijkse en hun vijfjaarlijkse prijs toekenden, een der rijkst
begaafde, allerwerkzaamste en alleredelste roman-kunstenaars op het voetstuk
hebben geplaatst. Wellicht wordt zijn
roem nu spoedig vast en algemeen.
Maar zonder op zijn voorgaand werk
in te gaan ,-- op De roeschaard, De bron
op den berg of Derina —, willen wij het
pas verschenen De zure druiven 1 ) aandachtig onderzoeken.
Alles verloopt in 1943-1944, het laatste
en akeligste bezettingsjaar, aan de
Vlaamse kust. Alles aan die versterkte
Noordzee-wal, wanneer Engeland reeds
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dreigt,
wanneer leger
leger en
en burgers
burgers hun
hun
dreigt, wanneer
ont~
wrede gespannenheid, hun moedeloze ontaarding,
bloedige verdeeldheid
verdeeldheid reeds
reeds
aarding, hun bloedige
het gaat
gaat vooral
vooral om
om
naakt
naakt vertonen.
vertonen. En
En het
mensen, studenten
studenten en
en volksjongens
volksjongens
jonge mensen,
van
zestien tot twintig
twintig jaar,
jaar, die
die in
in dit
dit
van zestien
bewust worden
worden
verraderlijk gevaar
verraderlijk
gevaar zich bewust
van bestemming
en plicht, van drang
bestemming en
drang en
en
vor~
persoonlijkheid. Enkelen
hen vorpersoonlijkheid.
Enkelen onder
onder hen
men
een verzetsgroep,
verzetsgroep, kinderachtig
kinderachtig en
en
men een
boven~jeugdige ernst;
ernst; een
een
toch met
met een
een boven-jeugdige
toch
staat tegenover
tegenover
ander,
geworden, staat
ander, S.S. geworden,
zijn voormalige
voormalige makkers
makkers als
vijand en
en
zijn
als vijand
gelijke.
De horizon
horizon is wel
wel ruimer!
ruimer I Daar
ook
Daar is ook
bal~
de echte,
echte, de
de harteloos
harteloos bevelende
bevelende en
en baldadig uitvoerende verzetsbeweging;
verzetsbeweging; daar
daar
zijn de ouders
ouders en
en familieleden,
familieleden, ontredderontredder~
zijn
den en verraders;
verraders; daar
daar zijn enkele
enkele DuitDuit~
den
sers,
soldaten en
en folterende
folterende onon~
sers, verliefde soldaten
dervragers;
een college-leraar,
college~leraar,
dervragers;daar
daar isis een
gewoon~menselijk en toch eerbiedwaar~gewon-mslijktcherbdwadig;
de atmosfeer
atmosfeer van de
de stad,
stad, de
de
dig; daar is de
dan wie weet
weet
het binnenland.
binnenland. Beter
Beter dan
zee, het
te roeroe~
Duribreux zulk
atmosfeer op te
Duribreux
zulk een
een atmosfeer
pen:
pen: van een streek,
streek, een
een volk,
volk, een
eentijd;
tijd; en in zijn
zijn eerste
eerste hoofdstukken,
hoofdstukken, met
met hun
hun
verscheidenheid van
mensen, episoden,
episoden,
verscheidenheid
van mensen,
aan
taferelen,
de mozaieklegger
mozaïeklegger aan
taferelen, ziet men de
de
arbeid: met
met vele
vele bonte
bonte stukken
stukken van
van
de arbeid:
het
grootse, het
het scherp
scherp afgelijnde,
afgelijnde, het
het
het grootse,
onvergetelijke
uiteindelijk weldoende
weldoende
onvergetelijke en uiteindelijk
Want geleidelijk
geleidelijk loopt
loopt alles
allessamen
samen
beeld. Want
beeld.
tot een
een bovenmate
bovenmate tragische
tragische intrigue,
intrigue, in
in
een eerste
eerstemorgenschemer.
morgenschemer.
echter om
om de
de
Hoofdzakelijk
Hoofdzakelijk gaat het echter
jongens: hun oude en
en nieuwe
nieuwe saamhorigsaamhorigjongens:
heid,
hun omgeving
omgeving en
en verleden,
verleden, hun
hun
heid, hun
twee
karakter en strijd.
strijd. Onder hen zijn er twee
karakter
leiders:
onverbiddelijk harde
harde bij
bij wie
wie
leiders: een onverbiddelijk
menselijkheid het
en een
een
de menselijkheid
het toch
toch wint,
wint, en
weer~
poserende
verbazend van
poserende dandy,
dandy, verbazend
van weerstand.
twee volksjongens:
volksjongens: bebe~
stand. Er zijn ook twee
gaafde, eenvoudig-optimistische
eenvoudig~ptimistischekinderenkinderenvan~de~daad. En er
er zijn
zijn twee
twee weifelaars,
weifelaars,
van-de-daad.
bij wie de
de opperste
opperste dreiging
dreiging de
de stevige
stevige
bij
enen gaat
gaat de
de
grond blootlegt.
grond
blootlegt.Bij
Bij de
de enen
anderen is ze
ze
familie eerder
familie
eerder mee;
mee; bij
bij de
de anderen
En die
die jongens,
jongens,
verdeeld en
ontaard. En
verdeeld
en ontaard.

een half-ernstig
half~ernstig spel
spel in
in
kinderen die
kinderen
die van een
de vreselijkste
vreselijkste tragiek
tragiek verglijden,
verglijden, met
met het
het
voor'ogen
en tot
tot moorden
moorden gege~
sterven
sterven voor
. ogen en
dwongen, 'gevangen
weldra en
en gefolterd,
gefolterd.
dwongen,
gevangen weldra
zouden alien
allen omgekomen
omgekomen zijn,
zijn. indien
indien niet
niet
schoolgenoot~S.S. met
eigen dood
dood
de schoolgenoot-S.S.
met de eigen
hun
had betaald.
betaald.
hun voortleven had
Zo wordt
wordt alles,
alles. voor
voor deze
dezegeredde
geredde
slachtoffers, een loutering,
loutering. een
een verdieping
verdieping
van
het ontzettende,
ontzettende, een
een weervinden
weervinden van
in het
ruimte en
vrede, zelfs
zelfsvan
vanmannelijke
mannelijke
ruimte
en vrede,
de haat,
haat,
godsvrucht.
godsvrucht. Een
Een afleggen
afleggen van
van de
de
wanneer
einde hen
hen tegelijk
tegelijk uit
uit de
wanneer het
het einde
ondergang
uit zichzelf
zichzelf voert.
voert. Meteen
Meteen
ondergang en
en uit
betekent
een eerste
eerste aandeel
aandeel in
in het
het
betekent het
het een
Zoals hun
hun ouders
ouders
zwoegen
der wereld.
wereld. Zoals
zwoegen der
door
eerste wereldoorlog,
wereldoorlog, zo
zo werden
werden
door de eerste
zij door
- en
en het
het
zij
doorde
detweede
tweededoorgroefd,
doorgroefd,
gaat voort,
voort,drukkend,
drukkend, dreigend,
dreigend. met
met
leven gaat
licht en
en genade.
genade.
flitsen
flitsen van licht
Zo moet
moet Duribreux
Duribreux zijn
zijn tweede
tweede ooroorlogsroman
logsroman gewild
gewild hebben
hebbenen
en niet
niet gewild.
gewild
Hij
bedoelde de
de vernieuwende
vernieuwende loutering;
loutering;
Hij bedoelde
maar lijden
lijden en boosheid
boosheid bleven
bleven ontemontem-'
maar
baar
onbedwongen. Onvolkomen
Onvolkomen won
baar en onbedwongen.
het de
de loutering;
loutering; lijden
lijden en boosheid
boosheid zouzou~
den, op andere
den.
andere wijze
wijze vernielend,
vernielend. voortvoortbestaan. En
evenmin als
jongens het
het
bestaan.
En evenmin
als de jongens
ontgroeien (zij
(zij nemen
nemen plaats in
in he
hett
leed ontgroeien
getroffene
toch gezegende
gezegende mensdom):
mensdom):
getroffene en toch
de eigen
eigen
evenmin
evenmin ontgroeide
ontgroeidehij
hij aan
aan de
inwendige woeling,
woeling. die
die hij
hij nochtans
nochtans bebeinwendige
heerste en omhoog
omhoog dwong.
dwong.
heerste
.

deAltijd vertoont
ieder werk,
werk. de
Altijd
vertoont zich,
zich, in ieder
romanschrijver
zelf. Hoe
Hoe schuwer en
romanschrijver zelf.
en diedieper hij
hij zich
verbergen. in de zorgvulzorgvulzich wil verbergen,
verdiger
geobjectiveerde gestalten
diger geobjectiveerde
gestalten en verWikkelingen: des
klaarder licht
licht zijn
zijn
wikkelingen:
des te klaarder
persoonlijkheid
een helderheid
helderheid die
die.,
persoonlijkheidop:
op: een
vanelke
elkeafscherming,.
afscherming.
langs
de spleten
spleten van
langs de
Hoe vertoont
vertoont zich.
zich.
wel doorbreken
doorbreken moét.
moét. Hoe
dan
Gaston Duribreux
Duribreux in
in De zure
zure druidruidan Gaston
ven?
Veel
moet hij
hij in
in zich
zich dragen
dragen van
van
Veel moet
Etienne Lallemans
Lallemans en
Richard VanVan~
Etienne
en van Richard
thuyne.
twee gekwelden
gekwelden met
met donker
donker
thuyne, de twee
leed en
en diepe
diepe sterkte.
sterkte. Zeker
Zeker mist
mist hij
hij de
de
vindingrijke
doordrijvendheid van JackyJacky
vindingrijke doordrijvendheid
.
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Kersemaker en
trouwe volgzaamheid
volgzaamheid
Kersemaker
en de trouwe
Charles Stubbe;
Stubbe; aan de
de leiders
leiders echech~
van Charles
ter.
Fernand Dolfijn
de
ter, Fernand
Dolfijn en
en Tryphon
Tryphon van de
onverzette~
Kieboom.
Kieboom, aan hun overtuigde onverzette
lijkheid.
Herkenlijkheid, spiegelen
spiegelen wij hem weer. HerkenVandijl~
nen we hem
hem zelfs niet
niet in
in de
de S.S.
S.S.Vandijlnen
stadt.
bij wie de
de grond
grond onder
onder de
de voeten
voeten
stadt, bij
begeeft en
en die
die het
het schoonste
schoonsteverwerft?
verwerft? Hij
Hij
behoeft heldhaftigheid
heldhaftigheid en
geloof. beide
beide
behoeft
en geloof,
consequent en
eenvoud als uituitconsequent
en met
met de
de eenvoud
maar hij,
hij. de
de ontvankelijke
ontvankelijke overover~
komst;
komst; maar
gevoelige,
gevoelige. ademt
ademt niet
niet in
inhet
hetmorgenlicht.
morgenlicht.
Nóg
niet. al
al rijst
rijst reeds
reeds de
dedageraad.
dageraad.
Nog niet,
Want het
het leven
leven neemt
neemt hij
hij waar,
waar. met
met het
het
en de
de omwaaiende
omwaaiende tijdstijdsomgevende land en
geest.
de verschillende
verschillende en
en toch
toch dezelfde
dezelfde
geest, de
waarvan de
de
opeenvolgende
geslachten. waarvan
opeenvolgende geslachten,
voor~
kinderen
hun beurt
beurt de anders
anders voorkinderen op
op hun
komende strijd-en-lafheid
strijd-en-Iafheid van
de ouders
ouders
komende
van de
verduren,
de stad
stad en
en het
het land,
verduren. de
land. de zee en
en
de kust,
kust. de trage
trage stilte en
en het
het plotse
plotse gegeover en
en door
door hem,
hem. zoals
zoals
weid: alles gaat over
weld:
de storm
storm een
een zwiepende,
zwiepende. kreunende,
kreunende. buibuigende en
en steeds
steedsrechtkomende
rechtkomendeboomkruin
boomkruin
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bewerkt. geselt,
geselt. en
en tenslotte
tenslotte schoner
schoner
bewerkt,
vertoont zich
zich Gaston
Gaston Durimaakt. Hoe
maakt.
Hoe vertoont
of geen
geenauteurs
auteurs schrijven,
schrijven.
breux?
breux? Weinig
Weinig of
aan
zoals
hij. met
met hun
hun hartebloed.
hartebloed. Wat aan
zoals hij,
zijn personages
personages geschiedt,
geschiedt. geschiedt
geschiedt ook
ook
zijn
aan hem;
hem; en dat maakt
maakt zijn
zijn werk tot het
het
rauw-bewogen getuigenis,
getuigenis. overweldigend
overweldigend
van een
eenlijdend
lijdend mens
mens
en licht onbeholpen,
onbeholpen. van
die, zoals Dante
die.
Dante eens,
eens. vrede
vrede zoekt.
zoekt.
Hij
in een
een intenser
intenser en
en meer
meer
Hij vindt hem in
stralend
Christus die de
de wereld
wereld
stralend geloof.
geloof, in Christus
In de
de toenemende
toenemende rust
rust
heeft overwonnen. In
hij zijn
zijn volgende
volgende romans
romans ook
ook
voltooie
voltooie hij
gene~
vormelijk
vormelijk zuiverder!
zuiverder!En
En dan.
dan, zelf genezen.
worde hij
hij niet
niet alleen
alleen de
deonmiskenonmiskenzen, worde
ver~
meester; ook
ook de
de helende,
helende. de
de verbare meester;
heugende
kunstenaar. Geeft hij
hij intussen
intussen
heugende kunstenaar.
nog „zure
"zure druiven":
druiven": erg
erg zuur
zuur zijn
zijn ze al
al
niet
meer; --- en
en het
het ware
ware onrecht
onrecht de
de
niet meer;
er~
ongemeen
ongemeen krachtige
krachtige wijnstok
wijnstok niet
niet te erkennen,
in vruchtbare
kennen. in
vruchtbare aarde,
aarde. met
met een
een
rijpende oogst.
rijpende
Em. Janssen
S.J.
Janssen S.J.

Een Orthodoxe
Orthodoxe stem
stem over ,,de
"de Oosterse
Oosterse Ritus"
Ritus"
laatste decennia
decennia is
is er
er een
een ongewoon
ongewoon
De laatste
Eccle~
grote
belangstelling gegroeid
grote belangstelling
gegroeid voor Ecclesiologie
in zover
zover het
het de
deDissidente
Dissidente
siologie en
en in
van katholieke
katholieke zijde
zijde
Kerken betreft.
Kerken
betreft, werd van
zeker een oprechte
oprechte poging
poging gedaan
gedaan om
om
zeker
verhoudingen en gebeurtenissen
gebeurtenissen objectief
objectief
verhoudingen
naar
beoordelen: wij verwijzen
verwijzen alleen
alleen naar
te beoordelen:
de boeken van P. Congar
Congar en
en Dr
Dr Dvornik.
Dvornik.
Ook kan
kan men
men van
vanniet-katholieke
niet-katholieke zijde
zijde
bijzonder
een grote belangstelling
belangstelling en
en in
in't'tbijzonder
een streven
streven naar
naar een
eenjuistere
juistereprobleemprobleem~
stelling
bespeuren. hetgeen
hetgeen met
met grote
grote
stelling bespeuren,
mag worden
worden begroet.
begroet.
vreugde mag
YMCA-Press te
te Parijs
Parijs
Onlangs
Onlangs liet de YMCA-Press
de ververeen
boek verschijnen
verschijnen dat
een boek
dat voor
voor de
houdingen
Katholieke en OrthoOrtho~
houdingen tussen
tussen Katholieke
doxe
Kerken enig
in zijn
zijn soort:
soort: het
het
doxe Kerken
enig is
is in
van een
eenRussische
Russische
geeft nl.
nl. het
het oordeel
oordeel van
geeft
rechtsgeleerde over de
de nieuwe
nieuwe weg,
weg.sedert
sedert
Vaticaan
een
dertigtal jaren
jaren door
door het
het Vaticaan
een dertigtal

ingeslagen om de Orthodoxie
Orthodoxie te
te benadebenadeingeslagen
ren
van „by
"by-ren en bekend
bekend onder
onder de naam
naam van
zantino-slavische Ritus" 1).
1) .
zantio-slvcheRu"
Laten wij
wij eerst aanstippen
aanstippen dat
dat wij
wij niet
niet
Laten
noodzakelijkerwijze de
mening
noodzakelijkerwijze
de officiële mening
van de
de Russische
Russische Kerk
Kerk moeten
moeten zien
zien in
in dit
dit
oordeel
de auteur:
auteur: daar
daar het
het hier
hier een
een
oordeel van de
practisch
vraagstuk betreft
betreft kan
kan men,
men.
practisch vraagstuk
bijzonder
Orthodoxe Kerk
Kerk die
die een
een
bijzonder in
in de
de Orthodoxe
de uitdrukking
uitdrukking van
ruime
ruime plaats
plaats laat aan de
persoonlijke inzichten.
oordeel verver~
persoonlijke
inzichten, een
een oordeel
wachten
door geen
geen enkel
enkel officieel
officieel
wachten dat
dat door
niet
lichaam
geratificeerd wordt.
lichaam geratificeerd
wordt. Dit
Dit wil niet
dat de
de zienswijze
zienswijze van
van Nikolajev
Nikolajev
zeggen
zeggen dat
van zijn
zijn geloofsgenoten
geloofsgenoten zou
zou
door geen van
door
worden
gedeeld. zelfs niet
niet dat
dat slechts
slechts een
een
worden gedeeld,
minderheid
instemmen; alleen
alleen
minderheid ermee
ermee zou instemmen;
officiële
kunnen wij
kunnen
wij het
het boek
boek niet
niet als een officiële
stellingname
beschouwen. Anderzijds
Anderzijds
stellingname beschouwen.
dat het
het hier
hier uitgesproken
uitgesproken ooroor~
weten
weten we dat

1950, 335
YMCA-Press, 1950.
1)
K. N.
N. Nicolajev,
Nicolajev. ..Vostotsjny
"Vostotsjny Obrjad"
Ritus). Parijs,
Parijs. YMCA-Press.
335 pp.
Oosterse Ritus),
Obrjad" (=
(= Oosterse
1) K.
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deel niet altijd gedeeld wordt vooreerst
vanwege de toon, waarin het werd geschreven en die niet getuigt van een
grote sympathie; en vervolgens om opportunistische redenen, zoals 't verlangen
naar correcte relaties met andere Belijdenissen of zelfs naar eenheid tegenover de
steeds sterker wordende atheïstische bedreiging.
De Oosterse Ritus is één van de vele
feiten, waardoor de Katholieke Kerk uitdrukking geeft aan haar verlangen naar
aanpassing, niet om opportunistische redenen of met de bedoeling de dissidente
Kerken gemakkelijker te onderwerpen,
zoals Nicolajev het voorstelt --• hij citeert
als leitmotiv Mt 7, 15 „Wacht u voor de
valse profeten, die tot u komen in
schaapskleren maar inwendig roofgierige
wolven zijn" maar omdat de Kerk
„Jood met de Joden en Griek met de
Grieken" wil zijn en „geen grotere last
dan noodzakelijk" wil opleggen.
K. N. Nicolajev was tot November
1933 jurisconsult bij de Orthodoxe Synode in Warschau: dit feit is van het
hoogste gewicht om zijn houding te begrijpen. Zuiver caritatieve ondernemingen
buiten Polen (de vroegere Kardinaal
Mercier-stichting te Leuven, St Georges
te 1Vfeudon) of zuiver religieuse centra
gewijd aan de vredelievende bestudering
der problemen (Chevetogne o.m.) worden slechts terloops vermeld: ingegeven
door de zuiverste katholieke geest, zouden
ze trouwens niet passen in de thesis van
de auteur. Hij vergenoegt zich met de
geschiedenis van de „Oosterse Ritus", zoals die uitgevoerd werd in Polen en hij
kan hier na ar hartelust in troebel water
vissen.
Wij moeten toegeven dat men in de
Katholieke Kerk, zelfs in de hoogste kringen, Polen als de brug tussen Oost en
West beschouwd heeft, te meer daar
Polen sinds het verdrag van Versailles
meerdere millioenen Orthodoxen, Oekrainers en Bièlorussen, binnen zijn grenzen
telde. Aan de andere kant valt niet te

ontkennen dat de Polen zich zelfs voor
hun minst christelijke practijken op een
zgn. mandaat vanwege Rome schenen te
beroepen. De auteur meent daarom gerechtigd te zijn Roomse theorie en Poolse
werkelijkheid te vergelijken als twee aspecten van één realiteit en te concluderen
dat de hele zaak van de „Oosterse Ritus"
een grote ironie en een caricatuur is.
Dat in een geheel nieuwe vorm van
apostolaat fouten zo goed als onvermijdelijk zijn, zal niemand verwonderen;
maar mag men om de gevolgen van een
tekort aan ondervinding de gehele werkwijze systematisch afkeuren?
Het boek bevat heel wat dubbelzinnigheden en onklaarheden en als jurisconsult
had schrijver dit kunnen vermijden als hij
tenminste bedoelde een objectief relaas of
zelfs een objectieve beschuldiging te
schrijven. De terminologie is nogal verward: de auteur mag zich aan zijn eigen
terminologie houden, maar wetenschappelijke rechtschapenheid eist dat men de
termen in de documenten neemt in hun
oorspronkelijke zin, bedoeld door de opsteller van die stukken.
Alwie enigszins bekend is met de hopeloos verwarde toestanden in sommige
landen van Oost-Europa, waar godsdienst, politiek, cultuur en nationaal fanatisme in wirwar door elkaar lopen, zal het
verdict van de auteur, die alle schuld van
de bestaande moeilijkheden op de Katholieke Kerk en op de Polen werpt, op zijn
minst voor simplistisch aanzien.
Tenslotte, hoewel het voorwoord van
de hand van Archimandriet Prof. Kiprian
gedateerd is November 1948, houdt het
boek zich aan de gebeurtenissen en toestanden van vóór de tweede Wereldoorlog. Het is niet onze bedoeling een
polemiek van welke aard ook te voeren,
maar als de critiek van Nicolajev, met
recht helaas voor sommige punten, zo
streng is voor de gedragingen van de
Poolse clerus en de Poolse regering en
dat ten nadele van een apostolaatsmetho
de, die misschien door die regering mis-

BOEKBESPREKING

bruikt werd tegen de wil van de H. Stoel
in, zouden wij toch meer dan een kleine
toespeling verwacht hebben op de gebeurtenissen in Podkarpatskaia Roesj, in
Roemenië en in West-Oekraine, waar
toch ook na de tweede Wereldoorlog
hele groepen van hun Kerk losgerukt
werden met de zeer actieve steun van de
communistische regering en gedwongen
zich aan het patriarchaat van Moskou te
onderwerpen. „Het tragische bestaat
alleen hierin, zegt schrijver cursivering
van ons 4--- dat de taak het volk tot een
eenheid te brengen uitgevoerd werd door
middel van geweld en met de hulp van
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een atheistische regering, wat de hele

(292) .
Misschien had schrijver zich beter aan
zijn eigen principes gehouden: „Het is nu
geen ogenblik voor welke hoogmoed dan
ook, er is alleen plaats voor het inzien
van wederzijdse fouten en voor het zoeken naar de juiste weg om tot de kerkelijke eenheid terug te keren" (299) . In
verband met de huidige oecumenische
bewegingen en met het oprecht streven
naar onderlinge verstandhouding kunnen
wij het verschijnen van „Oosterse Ritus"
slechts betreuren, alhoewel onderlegde
mensen er heel wat uit kunnen leren.
H. G. A.
zaak compromitteert"

Boekbespreking
GODSDIENST
G. PHILIPS, Het mysterie van ons
geloof. — J.V.K.A., Poincarélaan
78, Brussel, 1951, 48 pp.
Het Vlaamse „Jeugdverbond voor
K.A." heeft in zijn jaarprogramma
een actie „voor meer geloofsleven"
opgenomen, waarbij deze brochure
als leidraad dienen moet. K an . Philips
heeft er een kleine lekentheologie
v an gemaakt v an de geloofsact, de
geloofsinhoud en de geloofsbeleving.
Zeer bevattelijk voorgesteld, legt ze
sterk de nadruk op het existentieelreligieuze moment v an het geloof, en
zal aldus niet enkel inzicht geven,
maar ook tot de daad stimuleren.
Uitstekende vulgarisatie.
L. Monden
Louis BECQUé, Et si c'était we!? —
Desclée De Brouwer, ParijsBrugge, 1951, 184 pp., Fr. 45.
Nogmaals een Christus-boek. De
titel laat enkel apologetiek vermoeden, maar de inhoud gaat verder. Als
het eenmaal bewezen is dat Christus
werkelijk God was, d an volgt daaruit
dat hij in ons godsdienstig leven een
unieke plaats bekleedt. Die plaats
duidt de schrijver aan. Hij gaat daarbij v an het periphere naar het centrale: van Christus' boodschap als
licht en kracht naar zijn functie als

Middelaar, Verlosser en Hoofd van
het mystiek Lichaam.
In de geest van intellectuelen zal
de lezing v an dit werk heel wat onbeantwoorde vraagtekens achterlaten. Voor het grote publiek echter
biedt het een levendig, meeslepend en
overtuigend betoog. Nu en dan
slechts blijft B. te veel bij nevenbeschouwingen stilstaan, wat de eenheid van zijn boek wel enigzins
schaadt. L. Monden
A. H. MALTHA O.P., Heilig sexneel
leven. De onver anderlijke wetten
v an het huwelijk. Korte samenvatting voor katholieke jonge
mensen, — N.V. Gooi & Sticht,
Hilversum, 1952, 48 pp., f 0,85.
„Moet de Katholieke Kerk haar
traditionele standpunt in zake huwelijksmoraal niet ga an herzien" is de
vraag, die men tegenwoordig niet zelden in de vorm van een objectie hoort
stellen en waarop Pater Maltha in dit
bescheiden boekje het antwoord
geeft. Zijn degelijke uiteenzetting van
de onver an derlijke wetten v an het
huwelijk is zo goed en hartelijk van
toon, zo boeiend en helder geschreven, dat zij veel goed zal kunnen
doen: te meer omdat de schrijver niet
alleen goed op de hoogte is van meer
recente kerkelijke uitspraken maar
.
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ook van de mentaliteit van de tegenwoordige jonge mens, gelijk uit talrijke rake opmerkingen blijkt. Van
harte aanbevolen. A. v. Kol
Dr R. BIOT. Lichaam en ziel, — Uitg.
„Helmond", Helmond, 1951, 202
pp, f 7,25.
De bekende Franse katholieke medicus Biot houdt in dit boek een pleidooi voor de „Menselijke Geneeskunde" die haar therapie richt op de
mens in zijn geheel en in zijn concrete bestaanswereld. De eenheid van
de mens is het grond-thema van dit
degelijke en wijze boek: eenheid in
het organische, waarover het eerste
deel handelt, eenheid tussen lichaam
en ziel, waarover het tweede deel
spreekt. In het derde deel volgen een
aantal toepassingen; de auteur
spreekt over een psychologische
kwestie (de vrouwelijke natuur) een
zedekundige kwestie (de sexuele moraal) , een opvoedkundige kwestie
(het moeilijke kind) en over de
noodzakelijke samenwerking vooral
tussen priester en arts. Tot besluit een dringende oproep tot beoefening v an een menselijke geneeskunde in dienst van de menselijke persoonlijkheid. Medici, priesters en opvoeders zullen dit boek
met interesse en vrucht lezen; allen
zullen zij getroffen worden door de
kundigheid van de schrijver op verschillend gebied en door het wijze en
evenwichtige oordeel, waarvan hij
blijk geeft met name in de behandeling v an ethische kwesties. De Franse
tekst werd door A. C. Niemijer uitstekend vertaald. A. v. Kol
G. SCHURHAMMER, S.J., Franciscus Xaverius, de apostel van Indië en Japan. 2e uitg. uit het
Duits door M. Verheylezoon, S.J.
— De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1951, 322 pp., 8 pl. en 1
kaart, Fr. 90.
Hiermede biedt ons de schrijver,
zoals hij zelf zegt, inderdaad een eenvoudig, voor de ruimste kring van lezers berekend verhaal van het leven
van de H. Franciscus Xaverius. Bewijs voor de betrouwbaarheid van deze kleine levensbeschrijving is wel
zijn grondige studie van het leven
van Xaverius bij de voorbereiding van
zijn grote biographie in vier delen.
Het lag hierbij in de bedoeling van

de schrijver, bij de verwerking van
het betrouwbaar materiaal, het volle
licht te laten vallen op het in- en
uitwendig verband der gebeurtenissen in het leven van de Apostel van
Indië en Japan, zodat daardoor telkens zijn handelwijze vanzelf haar
psychologische verklaring vindt. De
schrijver is ten volle in zijn opzet geslaagd.
We verheugen er ons dan ook over
dat dit waardevolle werk, in een heldere, verzorgde en verjongde taal
weer voor het Nederlands publiek
toegankelijk werd gemaakt.
H. H.
The Letters of Elizabeth Myers. With
a biographical introduction and
some comments on her books by
her husband Littleton C. POWYS. — Chapm an & Hall, London 1951, 338 pp., 18 sh.
Elizabeth Myers stierf vijf jaar geleden op vier en dertigjarige leeftijd.
Wat haar persoon kenmerkt is wel
een grote liefde voor het goede leven
en het goede boek. Naast een aantal
over verschillende tijdschriften verspreide short stories schreef zij drie
romans (A Well full of leaves, The
Basilisk of St. James's en Mrs. Christopher) . Door haar schrijven kwam
zij in a an raking met vele literaire figuren uit het Engeland v an de oorlog
en van de na-oorlogse tijd, en de verzameling brieven onder bespreking
legt een heerlijk getuigenis af van
de onverwoestbare levensvreugde van
deze t.b.c.-patient, van een ontembare dr an g om anderen gelukkig te maken. Zij huwde een van de drie Powys broers, die zich allen een naam
veroverden op het gebied der letterkunde; het was een even gelukkige
als curieuze verbintenis, dit laatste
omdat zij katholiek was en hij, zoals
zij zegt een „jolly pag an ", maar ook
van wege het grote verschil in leeftijd. Het huwelijk duurde slechts
kort: na vier jaar stierf zij, juist terug van een Amerikaanse reis die
haar de gezondheid had moeten geven.
De brieven lezen vlot; het is de volheid van het hart dat hier schrijven
doet. Ofschoon vrouwelijk gezond
verstand er heerlijk door heen licht,
is hun waarde als literaire kritiek
betrekkelijk gering: als zod an ig werden ze op een enkele uitzondering na
ook niet geschreven. Hun interesse
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zij veel gedacht,
gedacht, ervaren
ervaren en
en geschregeschrean het
ven:
ven: voor
voor elke
elke dag
dag vvan
het jaar
jaar
wordt daar iets uit
uit opgediept,
opgediept, als
als een
een
steen waarin
waarin een
een authentiek
authentiek christechristelijke
lijke levenshouding
levenshouding gebeiteld
gebeiteld staat.
staat.
De auteur
auteur had
had zich
zich kunnen
kunnen laten
laten leileiden
den door
door de
de liturgische
liturgische teksten
teksten van
van
het
het kerkelijke
kerkelijke jaar,
jaar, of
of zich
zichaansluiten
aansluiten
bij
bij de
de lezingen
lezingen uit
uit de
devaderteksten
vaderteksten
e.d. in het
het breviergebed.
breviergebed. Daarmee
Daarmeezou
zou
hij echter
echter zijn
zijn materiaal
materiaal erg
ergbeperkt
beperkt
hebben.
hebben. Hij
Hij heeft
heeft zijn
zijn vrijheid
vrijheid willen
willen
behouden
om overal
behouden om
overal waar
waar hij
hij een
een
treffende
treffende uitdrukking
uitdrukking vond
vond van
van
christelijke levenswijsheid,
getuilevenswijsheid, dit
ditgetuigenis buiten
buiten elk
elk ander
ander verband
verband te
te lalaten
ten spreken.
spreken. Zijn
Zijn verzameling
verzameling munt
munt
dan
dan ook
ook uit
uitdoor
doorverscheidenheid,
verscheidenheid,
soepelheid
actualiteit.
soepelheid en actualiteit.

Er
hier natuurlijk
natuurlijk heel
heel wat
Er staan hier
schone
leschone teksten
teksten en opwekkingen te lezen;
en toe
toe stoot
stoot men
men ook
ook op
op
zen; af
af en
uitspraken,
zouden zijn
zijn
uitspraken,die
die in
in staat zouden
om
zelfs het
het horologium
horologium van
van de
de
om zelfs
engel
van Chartres
Chartres even
te doen
doen
engel van
even te
stilstaan,
zoals wanneer
wanneer Angela
Angela van
van
stilstaan, zoals
Foligno
zelfs de
de
Foligno b.V.
b.v. schrijft
schrijftdat
dat ze
ze zelfs
toch moet
moet een
een
duivel
duivel liefheeft.
liefheeft. En
En toch
dergelijk
m.ecum
meer dan
dan
dergelijk Vade
Vade mec
um veel meer
curiosa
bieden. Zijn
Zijn hoofdverdienste
hoofdverdienste
curiosa bieden.
zal
hierin gevonden
gevonden worden
worden dat
het
zal hierin
dat het
een
van christelijk
christelijk levenslevenseen spiegel
spiegel is van
evenwicht.
steekproeven in
in
evenwicht. Een paar steekproeven
het
zaakregister overtuigen
overtuigen er ons
ons
het zaakregister
al
dadelijk van.
van. Er
Er zijn
zijn tientaltientalal dadelijk
len
over gebed,
gebed, geloof,
geloof, hoop,
hoop,
len teksten over
liefde,
zonde, waarheid
waarheid en waarachwaarachliefde, zonde,
tigheid,
overgave. Dat
Dat bij
bij het
het
tigheid, offer en overgave.
woord
"vreugde" slechts vier
vier verwijverwijwoord „vreugde"
zingen
gegeven worden,
worden, het
het woord
woord
zingen gegeven
"priester"
voorkomt vinden
vinden
„priester" niet
niet eens voorkomt
wij
jammer. Er is ook
ook een
een ongewone
ongewone
wij jammer.
rijkdom
geciteerde auteurs,
auteurs, zozorijkdom van
van geciteerde
veel te meer
meer daar
daar K.
K. werkelijk
werkelijk geen
geen
talenhindernis
te kennen.
kennen.
talenhindernisschijnt
schijnt te
Newman, Augustinus,
Augustinus, Eckhart,
Eckhart, HilHilNewman,
Pascal worden
worden het meest
meest gecigecity,
ty, Pascal
teerd;
Leo de
de Grote,
Grote, Basilius,
Basilius, AmAmteerd; Leo
brosius,
Benedictus, Bossuet,
Bossuet, ChesChesbrosius, Benedictus,
Adam worden
worden niet
niet vermeld.
vermeld.
terton, Adam
Dit werk
werk isisonvergelijkelijk
onvergelijkelijk rijker
rijker
dan het gelijkwaardige
gelijkwaardige The
The Greatness
of God and the Dignity of Man
datofGdantheDigyofM
an dat
zojuist van
van anglikaanse
anglikaanse zijde
zijde werd
werd
zojuist
door P.
P. Leonard.
Leonard.
uitgegeven door
Vandenbussche
E. Vandenbussche
Zu ELTZ,
ELTZ, Kleiner
Kleiner Freu
Freund.
Sophie Zu
Sophie
nd.
Kommuniongeschichten. -— Ars
Ars
Kommuniongeschichten.
München, z.
z.j.,
pp., 18
18
Sacra, Munchen,
j., 131 pp.,
geb. DM
DM 7,50.
7,50.
ill., geb.
merkwaardig kinderboek!
kinderboek! De
De
Een merkwaardig
schrijfster geeft
geeft geen
geenonwerkelijke
onwerkelijke
schrijfster
verzinsels zoals
grote mensen
mensen het
het
verzinsels
zoals grote
soms als vanzelf
vanzelf ga
gaan
doen wanneer
wanneer
soms
an doen
tot kleinen
kleinen moeten
moeten spreken
spreken over
over
ze tot
Kindje Jesus
Deverhaaltjes
verhaaltjes
het Kindje
Jesus ....
.... De
- en
enzezeboeien
boeieninderdaad
inderdaad allemaal
allemaal —
-zijn werkelijke
werkelijke gebeurtenissen.
gebeurtenissen. Dat
Dat
zijn
het negerjongetje
negerjongetje en van
van de
de zes
zes
van het
russische knapen,
knapen, zal de
de jonge
jonge lezer
lezer
russische
spanning brengen.
brengen. Toch
Toch blijft
blijft de
de
in spanning
stemminggevende fantasie
achstemminggevende
fantasie niet achterwege, want schrijfster
schrijfster wist
wist alles
alles
terwege,
handig in elkaar
elkaar te
te zetten.
zetten. Zo
Zo wordt
wordt
handig
een en
en dezelfde
dezelfde jongen
jongen Karli
Karli die
die
het een
gebeurtenissen van
"op de
de JaJaalle gebeurtenissen
alle
van „op
kobsladder" weer opnieuw
opnieuw beleefde.
beleefde..
kobsladder"
De gedachteninhoud van het werk is Degdachtniouvewrks
meesterlijk aangepast. Een
Een vertaling
vertaling
meesterlijk
van Eltzes
Eltzes boek
boek zou
zou voor
voor onze
onze katekatevan
.
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cbese welkom
welkom zijn.
zijn. Alleen
Alleen dienen
dienen
chese
de overdreven
overdreven moderne
moderne teteeventueel de
keningen, naar onze
onze smaak
smaak althans,
althans,
keningen,
door iets
iets degelijkers
degelijkers vervangen
vervangen te
te
door
worden, al erkennen
erkennen we gaarne
gaarne dat
dat
worden,
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Rolf Winkler
Winkler voor
voor een
een moeilijke
moeilijke taak
taak
stond.
stond.
Het is een
een An
A Sacra
Ars
Sacl"auitgave,
uitgave,dit
ditwil
wil
zeggen: sober
sober én
én smaakvol.
smaakvol.
L. C.
C.

LITER
ØATUØ

Maxence v
van
der EERSCH,
MEERSCH,InterInterM
an der
mezzo. Nederl.
Nederl. van H.
H. P.
P.Vanden
Vanden
mezzo.
Aardweg. —
- „De
"De Vissende
Vissende Kat",
Kat",
Gent, 1951,
1951, 206
206 pp.
pp.
Gent,
Hier wordt ons
ons de
de vertaling
vertaling gebogeboden v
van
"Maria, Fille
Fille de
deFlandre":
Flandre":
an „Maria,
den
een
korte periode
periode uit het
bet leven
leven van
van
n korte
ee
Germain Demunster,
jaar
Germain
Demunster, die,
die, na tien jaar
samenzijn met zijn
zijn vrouw
vrouw
ongelukkig samenzijn
Jeanne,
faüliet gaat
gaat en
enmoet
moetvluchvluchan ne, failliet
Je
bij zijn
zijn moeder
moeder te Brugge.
Brugge. Daar
Daar
ten bij
komt hij
hij in aanraking
aanraking met
met de
de schilschilkomt
der Fr
Frans
Van
Oost, die
die sceptische
sceptische
an Oost,
der
an s V
genotzucht en
en relativisme
relativisme predikt,
predikt,
genotzucht
door zijn
zijn trouwe
trouwe en
en edelmoediedelmoedimaar door
vriendschap onverwacht
onverwacht een
een lelege vriendschap
vend bewijs
bewijs levert van
van een
eenabsolute
absolute
vend
moraal. Doch vooral
vooral zijn
zijn ontmoeting
ontmoeting
moraal.
met Maria
Maria brengt in
in Germain
Germain een hehele ommekeer
ommekeer teweeg.
teweeg. Zij
Zij is
is de
de vrome
vrome
en diepzinnige
diepzinnige Vlaamse
Vlaamse vrouw,
vrouw, die,
ondanks haar
haar zondige
zondige toestemming
toestemming
in
zijn liefde,
liefde, tenslotte
tenslotte met
met hem
hem en
en
in zijn
vóór
hem het offer aaanvaardt:
teanvaardt: de tevóór hem
rugkeer
dat zo
zo heel
heel
rugkeer naar
naar een
een leven
leven dat
an ig
anders
kunnen zijn.
zijn. Als zod
zodanig
anders had kunnen
dus
zeer vruchtbare
vruchtbare en
en moderne
moderne rorodus zeer
mans
tof. V
Van
der Meersch's
Meersch's sobere
sobere
an der
manstof.
kracht is ook in vertaling nog
nog te
te voevoemaar verliest
haar
len
an haar
len, maar
verliest toch
toch iets vvan
ge~pannenheid.
ontmoetingen b.v.
b.V.
gespannenheid. De ontmoetingen
bij
Van
denbij Frans
Fr an s V
an Oost doen weleens denken
aan
toneelcomposities. „Existen"Existenan toneelcomposities.
ken a
tialistische"
Brugge, in
in
tialistische" theorieën,
theorieën, te Brugge,
het Nederlands,
Nederlands, klinken vreemd,
vreemd, terwijl b.v.
Oostland wilwijl
b.V. het lied
lied „naar
"naarOostland
wUIen
ryden" en tal van plaatsnamen
plaatsnamen
len wi ryden"
in
Franse tekst
tekst blijven
blijven staan.
staan. Dit
Dit
in Franse
boek
echter, zal
zal zeker
zeker doen
doen nadennadenboek echter,
ken.
is daarbij
daarbij een
een wellicht
wellicht gegeken. Het is
durfd
durfd maar
maar toch lofwaardig initiatief
Van
der Meersch
Meersch te
teintroduceren
introduceren bij
bij
V an der
geen Frans
Frans kennende
kennende lezers.
lezers.
A.
Laere
A. Van Laere
DHOEVE, A.chter
Achter de blinden,
Andries DHOEVE,
bUndien.
- Colibrant,
pp.,
Colibrant, Lier,
Lier, 1951,
1951, 64 pp.,
Fr.
60.
Fr. 60.
Evenals
de buitenkant
buitenkant van
Van deze
deze
Evenals de
bundel
bundel zijn
zijn de
de verzen
verzen die
die hij
hij ons aanbiedt
inbiedt minutieus
minutieus verzorgd.
verzorgd. De hele ineen zeer
zeer egale
egale waarde
waarde
boud,
houd, die
die van
v an een
is,
van vakmanschap
vakmanschap en grote
is, getuigt van

poëtische zelfbeheersing.
zelfbeheersing. Ook
Ook van
van
poëtische
goede
goede smaak.
smaak. Woordkeuze,
Woordkeuze, beeldbeeldspraak en
an een
en toonaard
toonaard zijn
zijn vvan
een zuizuian
ver
ver gehalte
gehalte en
en „het
"het sieraad
sieraad vvan
streng gekozen woorden" weet zijnstrengkozwd"etijn
nagestreefde
nagestreefde onopvallendheid,
onopvallendheid, ook
ook bij
bij
een
lach, ver
een schampere
schampere lach,
ver te
tehouden
houden
van
barokke elementen.
elementen.
v
an barokke
De
De poëzie
poëzie van
van deze
deze auteur,
auteur, met
met
haar geijkte
geijkte metriek,
metriek, nijgt
nijgt trouwens
trouwens
meer
an tische stemmingsmeer naar
naar rom
romantische
stemmingslyriek der
der innigheid
innigheid dan
dan naar
naar dynadynalyriek
mysche of
of plastische
plastische beeldingskracht.
beeldingskracht.
Ook
an het
Ook de
de stroomkracht vvan
het rhythrhythme
me werd
werd getemperd
getemperd door
door de
de zelfbezelfbeheersing. Daarbij
Daarbij . sluit
zijn praktijk
praktijk
heersing.
sluit zijn
én de
de idee
idee der
der ars
ars poetica
poetica zoals
zoals hij
hij
én
die
an de
die in het
het eerste
eerste deel
deel vvan
de bundel
bundel
ontwikkelt,
wel goed aaan
an bij
ontwikkelt, wel
bij zijn
zijn ars
ars
an
vivendi : in
in haar
vivendi:
haar wezen,
wezen, eerder
eerder ddan
een positief zelfbezit, een ontzeggingenpositfzlb,negi
van iem
an d die
van
iemand
die maling
maling had
had aan
aan 't
't
hele leven.
hele
leven. In het
het tweede
tweede deel
deel en
en de
de
ke
rn van
kern
van de
de bundel
bundel klinkt
klinkt in
in rustig
rustig
deinende verzen
verzen deze
deinende
deze innerlijke
innerlijke bebevrijdingslyriek
vrijdingslyriek gedragen op motieven
motieven
an gst en
als herfst,
als
herfst, eenzaamheid,
eenzaamheid, angst
en
dood.
strijd om de
de zuivere
zuivere knaknadood. De
De strijd
pendroom,
zijn leven
leven klaarklaarpendroom,die
die in
in zijn
heid en
an
heid
en schuld
schuld brengt
brengt en
en sp
spanning naar Gods eeuwigheid, heeft de-nigarGodseuwighd,eft
dichter hier
hier met eenvoudige,
dichter
eenvoudige, soms te
té
gewone middelen
gewone
middelen weergegeven.
weergegeven. Wat
wat
volgt
klinkt luchtiger
luchtiger van
toon en
en
volgt klinkt
van toon
directer.
zes rondelen
rondelen zijn
zijn voorvoordirecter. De
De zes
beelden v
an speelse
beelden
van
speelse vormbeheersing
vormbeheersing
ons tenslotten
en voeren
voeren ons
tenslotten tot de
de laatlaatste boutades,
ste
boutades, waarin
waarin de
de dichter,
dichter,
„zwervende tussen
tussen boef
"zwervende
boef en
en pater"
pater"
zich met wat
zich
wat onzin
onzin en
en een
een spotlach
spotlach
de
besparen, die het leven
leven
de ,tragiek
tragiek wil besparen,
hem niet
hem
niet onthoudt.
onthoudt.
Wat we
we v
an deze
Wat
van
deze verzen,
verzen, wier
wier bebelijdenissen voor
voor jongeren
lijdenissen
jongeren misschien
misschien
wat rauw
rauw zullen
zullen klinken,
klinken, nog
nog meer
méér
zouden
dat ze
zepersoonlijpersoonlijzouden wensen,
wensen, is dat
ker klinken en de
de eenzaamheid
eenzaamheid waaruit ze
ze groeiden
groeiden meer
meer een
een bezit
bezit worde
worde
d an een
dan
een beveiliging!
beveiliging! Ars
Ars vivendi
vivendi en
en
ars poetica
gaan ook
ars
poetica gaan
ook hier
hier innig
innig sasamen: critische
critischezelfbesnoeiing
zelfbesnoeiing en
splendid isolation
isolation hebben
hebben als
als laatste
splendid
doel
een bundeling
bundeling van
van innerlijke
innerlijke
doel een
krachten. We
We denken
denken dat
dat een dergekrachten.
derge-
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lijk serener zelfbezit het talent en de
vormkracht van deze dichter ook tot
een positiever, persoonlijker taal en
boodschap zou opvoeren.
K. Heireman
Jozef V. KOPP, In de schaduw van
Socrates. — Nederlandse vertaling S. Koningsloo. — Heideland,
Hasselt, 1949, 456 pp., geb. Fr.
135.
Toen de oorspronkelijke Duitse uitgave van dit merkwaardige boek
verscheen, heb ik ze in dit tijdschrift
(jg. 1947-48, p. 548) met uitbundige
lof besproken; des te meer spijt het
me dat ik de Nederlandse vertaling
meer dan twee jaar te laat aan ons
publiek voorstel.
Het was ongetwijfeld een waagstuk, over Socrates een roman te
schrijven: de man heeft zijn hele leven nooit iets gedaan, dat verteld kon
worden; alleen maar gepraat, eindeloos, op de markt en in de turnscholen van Athene. En d an zijn deze gesprekken voor ons nog bewaard door
twee van de grootste prozaisten van
Griekenland : Plato en Xenephon, wat
tot de gevaarlijkste vergelijkingen
uitlokt. En toch, Kopp is in zijn opzet meesterlijk geslaagd. Sla het
boek open: het laat U niet meer los.
U ziet Socrates voor uw ogen leven,
zo doodgewoon en toch altijd verrassend, goedmoedig en sarcastisch, één
v an hart met zijn stad en toch nooit
accoord met wat zijn medeburgers
nastreven of beslissen. En om hem
heen leeft heel Athene in de roerige
drukte van deze gespannen en fatale
jaren, toen het krampachtig al zijn
krachten inzette om zijn rijk, ja zijn
eigen besta an te redden. Voor iedere
hum an ist wordt dit boek een vriend;
iedere leraar moet er uit voorlezen in
de klas. Er bestaat geen betere inleiding op de Atheense geschiedenis, of
op de lectuur v an Plato. En de jeugdige toehoorder begint aan te voelen,
waarin het geheim van Socrates' persoonlijkheid schuilt, en wat het betekent, een edel mens te zijn. Jammer
dat de niet weinige passages waar
(hier of daar zelfs bepaald cru) over
de an tieke tegennatuurlijke erotiek
gesproken wordt (heel het 19e hoofdstuk, en verder pp. 23, 55, enz.) , niet
toelaten, de jongens zelf het boek in
handen te geven.
De vertaling is zonder meer voor-

treffelijk; de illustratie (acht pentekeningen van Cuno van den Steene)
totaal mislukt.
E. de Strycker
Dmitri MERESCHKOWSKI, Julian
Apostata. Roman. Uebertragen
von Alexander Eliasberg. —
R. Piper & Co-Verlag, München,
1951, 503 pp., DM. 12,80.
Deze roman verscheen voor het
eerst in 1911. De Russische émigréschrijver heeft zich het Westerse denken eigen gemaakt, en zoekt dan ook
naar een samenga an van humanisme
en religie. Juli an us de Afvallige lijkt
hem een geschikt type om de eigen
zielestrijd uit te beelden.
'n Boek dat onmeedogend scherp de
Kerk hekelt, en de heidense schoonmenselijkheid tot ideaal stelt. De roman is ongemeen knap gebouwd en
boeiend geschreven, maar is op meer
dan een punt gevaarlijk. De auteur
stierf te Parijs in 1941, en alhoewel
zijn strijd tegen het christendom in
latere jaren afnam, toch predikte hij
steeds een godsdienst van eigen
maaksel.

Dan. Vandenbunder
T. LINDEKRUIS, Het signaal staat
pop groen. — Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen, (1951) , 171
pp., ing. Fr. 74, geb. Fr. 98.
De bekende priester-jeugdschrijver, die onder het pseudoniem Lindekruis schuil gaat, en met jongensverhalen debuteerde, gaat de laatste tijd
steeds meer aan het schrijven voor de
rijpende en zelfs voor de volwassen
jeugd. Ook dit boek richt zich tot de
zeventien- A twintigjarigen. Taal en
stijl aarzelen nog wel vaak tussen de
avontuurlijke vertelling, de psychologisch ontledende roman of zelfs het
apologetische betoog. Maar de aangeboren vertellersgave v an de schrijver helpt de jonge lezer over alle
zwakheden heen. Jongelui zullen dit
boek met grote sp anning lezen en er
veel plezier v an beleven, omdat ze
er haast al hun problemen in beschreven, ontleed en opgelost vinden, door
een ervaren psycholoog, die de huidige Vlaamse jeugd door en door
kent, begrijpt en liefheeft. Jammer
dat de frisse haft op een iets jonger
publiek afgestemd is, dan door het
boek bedoeld wordt.
L. Monden
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Edward STREETER,
STREETER, De
vader van
van
Edward
De vader
an s
de
bruid. Uit
Uit het
hetAmerika
Amerikaans
de bruid.
door Bea
BeaBreitenstein-StrengBreitenstein-Strengdoor
holt (Reinaert-Reeks,
(Reinaert-Reeks, 14)
14).. —
holt
'Arbeiderspers,
1951, 213
213
Arbeiderspers, Brussel, 1951,
pp., geill.,
geil!., Fr.
Fr. 30.
30.
pp.,
De
tribulatiën vvan
een vader
vader van
van
De tribulatiën
an een
af de
de verloving
verloving v
van
zijn dochter
dochter tot
tot
an zijn
en met
met haar
haar huwelijk.
huwelijk. Het
Het thema
thema
en
werd
bij ons reeds
reeds door
door Elsschot
Elsschot bebewerd bij
handeld.
handeld. Terwijl
Terwijl echter diens
diens „Tsjip"
"Tsjip"
vol
is van
vanwrange
wrange zelfhumor,
zelfhumor, met
met
vol is
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een
steeds aaanwezige
achtergrond
een steeds
anwezige achtergrond
van
tragiek en
eninnigheid,
innigheid, beweegt
beweegt
van tragiek
Streeter zich speels en
en luchthartig
luchthartig in
in
de
goedmoedige psychologie
psychologie van de
de
de goedmoedige
oppervlakte. Maar
zijn boek
boek ademt
ademt
oppervlakte.
Maar zijn
op
elke bladzijde
bladzijde de
de dappere
dappere levenslevensop elke
aanvaarding en
het weldoende,
weldoende, gegeaanvaarding
en het
zonde optimisme,
optimisme, dat de
de AmerikaanAmerikaanzonde
se vertelkunst
vertelkunst zozeer
zozeer in
trek heeft
heeft
in trek
gebracht.
weer haast
haast ververgebracht. Nu de film weer
geten
is, prettige
prettigeontspanningslecontspanningslecgeten is,
tuur.
tuur.
L. Monden
Monden
L.
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Prof.
A. PANNEKOEK,
PANNEKOEK, De gr
groei
Prof. Dr A.
oei
van
ons wereldbeeld.
wereldbeeld. Een
Een gegevan ons
schiedenis
van de
de sterrekunde.
sterrekunde.
schiedenis van
-— N.V.
N.V. Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek, AntAntwerpen, —
- Amsterdam,
Amsterdam, 1951,
1951,
werpen,
440 pp.,
pp., geill.,
geïll., geb.
geb. Fr.
Fr. 235.
235.
440
Op het
het einde
einde vvan
een llang
leven
an g leven
Op
an een
van wetenschappelijke
wetenschappelijke arbeid,
arbeid, is ProProfessor P
Pannekoek
toe overgega
overgegaan
an nekoek er toe
an
fessor
an de
de geschiedenis te schrijven van
dedegschintrjve
sterrekunde.
de oudste
oudste BabyBabysterrekunde. Vanaf
Vanaf de
lonische ontdekkingen
aan de
de
lonische
ontdekkingentot
tot aan
meest recente
recente gegevens
gegevens wordt
wordt de
de ontontwikkeling
de sterrekunde
sterrekunde getegetewikkeling van de
an isch ontwikkend zoals
zich org
organisch
ontwikkend
zoals ze zich
kelde
sociale politieke
politieke en
en godsgodskelde uit de sociale
dienstige
omstandigheden.
Zijn boek
boek
an digheden. Zijn
dienstige omst
is geen
geen verzameling
verzameling losse
losse aantekeninaantekeningen of levensschetsen
levensschetsen van
van enkele
enkele grogrofiguren: het
het is
is het
het verhaal
verhaal van
van de
de
te figuren:
groei van
van een
een wetenschap
wetenschap doorheen
doorheen
groei
de tijden
tijden en de
de volkeren.
volkeren.
de
Wetenschappelijke
reWetenschappelijke methoden en resultaten werden
werden met
met een
eenmeesterlijk
meesterlijk
doorzicht
helderheid uiteengezet.
uiteengezet.
doorzicht en helderheid
Laten we
er ook
ook bijvoegen
bijvoegen dat
dat alalLaten
we er
schrijver persoonlijk
persoonlijk de kakahoewel de schrijver
tholieke Kerk
Kerk niet genegen
genegen is,
is, hij
hij dit
dit
tholieke
niet laat
laat merken,
merken, maar
maar zowel
zowel de
de goegoede
de kwade
kwade invloed
invloed aaangeeft
die
angeeft die
de als de
de
Kerk op
op de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de
de Kerk
astronomie
heeft uitgeoefend.
uitgeoefend.
astronomie heeft
F. Bertiau
Bertiau
DENNERT, Die Natur, das
das
Eberhart DENNERT,
WOnder Gottes,
Lichte der
der
Wkinder
Gottes, im
im Lichte
modernen Forschung.
Aufl.
modernen
Forschung. 5.
5. Aufl.
hrg. von
von Wolfgang
Wolfgang Dennert.
Dennert. hrg.
Athentium-Verlag,
Athenäum-Verlag, Bonn,
Bonn, 1950,
1950,
361
pp., DM.
DM. 12,60.
12,60.
361 pp.,
„Das Hdchste,
"Das
Höchste, wozu
wozu der
der Mensch
Mensch
gelangen
kann, ist
ist das
dasErstaunen".
Erstaunen".
gelangen kann,
Onder
motief werd
werd een
een reeks
reeks
Onder dit
dit motief
korte verhandelingen
verhandelingen van
duitse gegekorte
van duitse
leerden samengebracht,
samengebracht, waarin
waarin zij
zij
leerden
een of
of ander
ander aspect
aspect van
vanhun
hun persoonpersoon--

lijk
menselijk inzicht
de wetenwetenlijk menselijk
inzicht in
in de
schap
weergeven. Werken
Werken die
die trachtrachschap weergeven.
de bewondering
bewondering voor
voor de
de natuur
natuur
ten de
of voor
voor de
de vooruitgang
vooruitgang der
der wetenwetellschap
kweken, bestaan
bestaan er gegeschap aan
aan te kweken,
noeg,
doch meestal
meestal zijn
zijn hun
hun auteurs
auteurs
noeg, doch
meer met de letterkunde
letterkunde dan met het
het
wetenschappelijk
onderzoek ververwetenschappelijk onderzoek
trouwd.
boek liet
liet men
men het
het
trouwd.In
In dit
dit boek
woord
aan
uitmuntende vakgeleervakgeleerwoord a
an uitmuntende
den, waarv
den,
waarvan
meeste in
in hun
hun werkwerkan de meeste
domein een
domein
een niet
niettegengesproken
tegengesproken
verwierven.
wereldfaam verwierven.
Het
resultaat vvan
zo'n verzamelverzamelHet resultaat
an zo'n
werk
niets van
van een
een mooi
mooi afgeafgewerk heeft niets
werkte synthese,
synthese, maar
maar veel
veel meer
meer
werkte
lijkt het op
op een
eenonvoltooid
onvoltooid mozaiek,
mozaïek,
lijkt
gevormd v
van
stukjes persoonlijk
persoonlijk iningevormd
an stukjes
zicht en gekleurd
gekleurd met
met de
de eigen
eigen lelezicht
van
iedere auteur.
auteur. De
De bijbijvenservaring v
an iedere
uitgesproken spirituaspirituadragen, hoewel uitgesproken
van
inslag, getuigen
getuigen toch
toch van
van
listisch v
an inslag,
een grote varieteit
varieteit in
inde
denatuurphilonatuurphilosophische
waardoor het
het
sophische opvattingen, waardoor
werk een
een bijzondere
bijzondere interesse
interesse krijgt.
krijgt.
De
ene auteur
auteur stelt
stelt de
devooruitgang
vooruitgang
De ene
van
het wetenschappelijke
wetenschappelijke onderzoek
onderzoek
van het
voor
met streng
streng positieve
positieve objectiviobjectivivoor met
teit; de
de diepere
diepere inhoud
inhoud wordt
wordt enkel
enkel
gesuggereerd (Staudinger,
(Staudinger, AbderhalAbderhalden,
Jordan).
Andere zien
hun weweden, Jord
an ) . Andere
zien hun
tenschappelijke kennis
licht
tenschappelijke
kennisin
in het
het licht
van theologische
theologische of
of historische
historische perper~
an ck, Dennert, Walden,
spectieven (Pl
(Planck,
Walden,
een philophiloHeisenberg) ,, of menen zelf een
sophische
hun wewesophische denkmethode
denkmethode in
in hun
tenschap te moeten
moeten invoeren
invoeren (Uex(Uextenschap
kUlI, Urbach,
Urbach, Driesch).
Afgezien van
van
kiill,
Driesch). Afgezien
algemeen gevoel
gevoel van
vanbewondebewondehet algemeen
ring
dat het
het werk
werkwakker
wakker roept,
roept,
ring dat
dringt
het een
een bepaalde
bepaalde visie
visie op,
op,
dringt het
doch
aan het
het bescheid
bescheid van
van de
de
doch laat
laat aan
lezer
over, die
diegetuigenis-fragmengetuigenis-fragmenlezer over,
ten in
in het
het perspectief
perspectief vvan
een eigen
eigen
an een
natuurphilosofie te ordenen.
ordenen.
natuurphilosofie
Fr.
Elliot
Fr. Elliot
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O. EICHLER,
Prinzipten des
des Leben"
Leben
O.
EICHLER, PrJnzIplen
digen.
Thieme-Verlag,
digen. — G.G.Thieme-Verlag,
Stuttgart,
1949, VIII-100
VllI-100 pp.,
pp., 88
Stuttgart, 1949,
afb., geb.
geb. DM.
DM. 8.40.
8.40.
afb.,
In
deze korte
korte studie
studie tracht
tracht de
de
In deze
auteur, voormalig
auteur,
voormalig professor
professor van
van
pharmakologie,
gaan
van de
de
an van
pharmakologie,uit
uit te
te ga
reeds verworven
verworven experimentele
experimentele kenkenreeds
nis der
der levensverschijnselen
levensverschijnselen om
om de
de
nis
princiepen
acprinciepen op
op te
te zoeken welke de acder levende
levende organismen,
organismen. reretiviteit der
gelt. Uit
Uit het
het onderzoek
onderzoek vvan
de celcelan de
gelt.
physiologie
het ontstaan
ontstaan van
van
physiologie en
en van het
artificiele mutaties door bestraling ofartifcelmusdobtraingf
celgiften
meent hij
hij te
te mogen
mogen besluibesluicelgiften meent
ten dat
dat het
het dynamsch
dynamsch evenwicht
evenwicht der
der
levende
organismen gekenmerkt
gekenmerkt
levende organismen
wordt
de antithetische werking
werking
wordt door de
harmonie en
en disharmonie
disharmonie in
de
in de
van harmonie
structuur en.
en de functies
an. De
structuur
functies erv
ervan.
De
algemeenheid
beschouwing en
en
algemeenheid der
der beschouwing
het gemis aan toereikend
toereikend experimenexperimentele
gegevens
verstrekken aan
aan die
die
tele gegeve
ns verstrekken
verklaring een
een eerder
eerder philosophisch
philosophisch
verklaring
positief en
enmathematisch
mathematisch karakkarakdan positief
ter.
Wie zich interesseert
Wie
interesseert voor
voor de
de funfundamentele problemen der biologie, zal
in
dit werkje
werkje enige
enige bel
belangwekkende
in dit
angwekkende
aspecten
ervan
belicht zien.
zien. De
De uituitaspecten erv
an belicht
gave isis fijn
fijn verzorgd,
verzorgd, en
en steekt
steekt in
in
dat opzicht gunstig uit
uit boven
boven de
de huihuiduitse publicaties.
publicaties.
dige duitse
Fr.
Elliot
Fr. Elliot
.

E. SCHROEDINGER,
SCHROEDINGER, Science
Science and
and
E.
HtunaIIlism.
Cambridge Univ.
Hurna
nism.-— Cambridge
Londen, 1951,
1951, 68
68 pp.,
pp., geb.
geb.
Press., Londen,
sh. 8/6.
sh.
8/6.
In een
een recent
recent hervormingsplan
hervormingsplan der
der
duitse universiteiten
universiteiten wordt
wordt vvan
de
duitse
an de
professor gevraagd
professor
gevraagd „dat
"dat hij
hij beperbeperkingen
zijn vakkennis
vakkennis zou
zou inzien
inzien
kingen van zijn
en de studenten
studenten erv
ervan
bewustmaan zou bewustmaken, en dat hij
hij de
de weg zou
zou aaanwijzen
ken,
anwijzen
die, over de enge
enge grenzen
grenzen der
der gespegespedie,
cialiseerde
heen, naar
naar wijdere
wijdere
cialiseerde kennis heen,
horizonten
dergelijk bebehorizonten leidt".
leidt". Een dergelijk
sluit klinkt
klinkt verrassend
verrassend in
in een
een tijd
tijd en
en
in een land waar men
men de
de wetenschap
wetenschap
als een
een absolutum
absolutum scheen te
te cultivecultiveren. Het is dezelfde
dezelfde idee die het essai
essai
ren.
Schrödinger inspireerde.
inspireerde. Naar
van Schrddinger
zijn overtuiging
overtuiging bracht
bracht de
de eerste
eerste
zijn
der XXe
XXe eeuw
eeuw een
een grondige
grondige omomhelft der
naïeve verering
verering van
mekeer in de wat naïeve
de vorige eeuw voor het
het positivistisch
positivistisch
materialisme. Sinds
Sinds de
de ontdekking
ontdekking
materialisme.
der Quantentheorie
Quantentheorie en
der RelativiRelativien der
teitstheorie
hebben de
de postulaten
postulaten
teitstheorie hebben
over
absolute waarde
waarde vvan
metinover de absolute
an metin-

gen,
de voorstellingswijze
voorstellingswijze en
en de
de concongen, de
tinuïteit
materie heel
heel wat
wat van
van
tinuiteit der
der materie
hun onaantastbaarheid
onaantastbaarheid verloren.
verloren. De
De
hun
strakke grens tussen
tussen object
object en
en waarwaarnemer
verbreedde met de
de vordering
vordering
nemer verbreedde
der wetenschappelijke
wetenschappelijke critiek
een
critiek tot een
onbepaalbaar
„nomansland".
De auonbepaalbaar "nomansland"
. De
thentieke
wetenschappelijke geesten
geesten
thentieke wetenschappelijke
zijn niet
meer zo
zo overtuigd
overtuigd vvan
de
zijn
niet meer
an de
klaarheid en
de eenvoud
eenvoud der
der grondgrondklaarheid
en de
princiepen waarop hun
hun redeneringen
redeneringen
princiepen
steunen.
In
een hoofdstuk
hoofdstuk gewijd
gewijd aaan
het
In een
an het
„indeterminatie principe"
"indeterminatie
principe" vvan
an HeisenSchrodinger er
op, dat dit
dit
berg wijst Schrfldinger
er op,
beginsel volstrekt
volstrekt geen
geen oplossing
oplossing
beginsel
brengt
voor de antinomie
antinomie tussen
tussen de
de
brengt voor
vrijheid van de
vrijheid
de wil
wil en
enhet
hetdetermideterminisme
der natuurwetten.
natuurwetten. Afgezien
Afgezien
nisme der
van het
het feit
feitdat
dathet
het„indeterminis"indeterminisme"
enkel geldt
geldt voor
voor de
demicrophymicrophyme" enkel
sica van het
het atoom,
atoom, terwijl
terwijl het op
op de
de
macrophysische
het lilimacrophysische schaal
schaal van het
chaam,
zijn activiteit
activiteit
chaam, waarin
waarin de
de wil zijn
uitdrukt, volledig verdwijnt
verdwijnt in de
de ononuitdrukt,
ontwijkbare
noodzakelijkontwijkbare statistische
statistische noodzakelijkheid
natuurwetten. In
geval
heid der
der natuurwetten.
In geen geval
is de
in staat de
de quanten-mechanica
quanten-mechanica in
de
vrijheid van de wil te
te rechtvaardigen;
rechtvaardigen;
evenmin als
als zij
zij er
er iets
iets tegen
evenmin
tegen iin
kan
n kan
brengen.
Zij kent
kent alleen
alleen natuurvernatuurverbrengen. Zij
schijnselen.
vrijheid is geen
geen
schijnselen.En
En de
de vrijheid
natuurverschijnseldoch
doch een
een geestenatuurverschijnsel
geestelijke
lijker realiteit.
realiteit.
De
sereniteit en
en de
de echte
echte mensemenseDe sereniteit
lijkheid waarmee
essai evenzeer
evenzeer
lijkheid
waarmee dit
dit essai
de
beperkingen als de
de kultuurwaarde
kultuurwaarde
de beperkingen
der wetenschap belicht
belicht bewijzen
bewijzen overovertuigend
hoe voor de auteur
auteur het
het nieunieutuigend hoe
we humanisme
humanisme geen theorie
theorie is
is doch
doch
levenswerkelijkheid.
levenswerkelijkheid.
Fr.
Elliot
Fr. Elliot
C. D. DARLINGTON
C.
DARLINGTON and MATHER,
MATHER.
K., Genes,
Genes, Plants
Plants and
and People.
People.
K.,
Essays
on genetics.
genetics. —
- G.
G. Allen
Allen
Essays on
and Unwin; The
The British
BritishCouncil,
Council,
Londen,
pp., geb.
Londen, 1950,
1950, XXI-187
XXI-187 pp.,
sh. 16.
sh.
16.
Meestal
zullen niet-specialisten
niet-specialisten
Meestal zullen
groter gemak
gemakwetenschappelijke
wetenschappelijke
met groter
kennis
vulgariseren, ddan
echte vakvakkennis vulgariseren,
an echte
kundigen. Deze
laatsten zijn
zijn zozeer
zozeer
kundigen.
Deze laatsten
met hun
hun vak vergroeid
vergroeid dat
het hun
hun
met
dat het
moeite kost
buiten af te
veel moeite
kost dit van buiten
beschouwen
dat doet.
doet.
beschouwenzoals
zoals de
de leek dat
langdurig onderzoek
onderzoek maakt hen
hen
Het langdurig
bewust van
van de
de duistere
duistere punpunzo sterk bewust
ten in
en van
ten
in hun
hun wetenschap
wetenschap en
van de
de
zwakke plekken
zwakke
plekken in de
de theoretische
theoretische
constructies die ze
ze hielpen
hielpen optrekken,
optrekken,
zij niet meer
meer de
de durf
durf en
en de
de enigs-.
enigsdat zij
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zins naieve zelfzekerheid bezitten die
nodig zijn om hun vakkennis tot een
„digest" te verdunnen en voor het
brede publiek uiteen te zetten. Nochtans als zij er in slagen hun wetenschap te vulgariseren, dan vertoont
hun werk een bijzonder accent van
originaliteit en v an diepe menselijkheid dat zelden in de gewone vulgarisatie-literatuur wordt gehoord.
Zulk een cachet van persoonlijkheid en authenticiteit treft ons bij de
lezing v an de bundel essais v an Darlington en Mather over de erfelijkheidsleer. Deze vooraanstaande genetici behandelen voor de lezer, die met
de grondbeginselen der leer reeds vertrouwd is, de nieuwere en meer interessante problemen der moderne
genetica, als: „Polyploidy", „Crossing-over", „Belang der Geslachtelijke voortplanting", „Genetica en
voortplanting van de mens". Enkele
passages die zinspelen op de eugenetica, veronderstellen bij de lezer een
gevormd geweten.
Fr. Elliott
La Cybernétique, théorie du signal et
de l'information par J. LOEB,
R. FORTET etc. (Réunions d'études et de mises au point sous
la présidence de Louis de BROGLIE) . — Ed. de la Revue d'Optique Théorique, Parijs, 1951, 318
pp•

De „Cybernetica", of theorie van
de „mededeling", is nauwelijks enige
jaren oud, doch heeft reeds een wijde
bekendheid gekregen, vooral door
studies van neurologen en van ingenieurs der „televerbindingen".
Dit boek publiceert de lezingen van
een aantal specialisten op een reeks
studiedagen te Parijs, en is vooral
bestemd voor ingenieurs en mathematisch geschoolde lezers, die zich
voor deze zeer moderne theorie interesseren. Het voorzitterschap van
Louis de Broglie en de uitgave in
„Les Editions de la Revue d'Optique
théorique et intrumentale" staan
borg voor het hoog gehalte van het
werk. Fr. Elliott
Joseph NUTTIN, Tendances nuvel-

les dans la psychologie contemporaine. -- E. Nauwelaerts, Leuven, 1951, 60 pp., Fr. 30.
Deze brochuur geeft de tekst weer
van een lezing door de auteur ge-
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houden te Rome. Prof. Nuttin stelt
hier, op eenvoudige en heldere wijze
en in het licht van de bevindingen
der nieuwste strekkingen in de psychologie, zijn opvatting weer van de
algemene psychologie. Zij moet de
degelijk gecontroleerde gegevens van
deze nieuwe richtingen integreren
om een wetenschap te worden welke
de dynamische krachten van de volwaardige persoonlijkheid en de specifiek menselijke gedraging zal vatten. In deze korte bladzijden staat,
kort en precies het meest persoonlijke van wat uitgewerkt is in zijn
bekende studie over de psychoanalyse. A. Snoeck
P. Dr N. DEVOLDER, O.F.M., De
ethiek van de pers (Leuvense
Bibliotheek voor Dagbladwetenschap) . Instituut voor Journalistiek, Leuven, 1951, 327 pp., Fr.
200.
De steeds groeiende gecompliceerdheid van het moderne leven stelt de
moraalphilosophie telkens weer voor
nieuwe en doorgaans zeer moeilijke
problemen. Natuurlijk beschikt de
moraal wel over beproefde principes,
maar het is niet altijd eenvoudig om
de concrete vorm te determineren
welke deze principes in een bepaalde
en niet zelden artificiële werkelijkheid zullen aannemen. Zeer accuut
stelt zich deze moeilijkheid in wat
men zou kunnen noemen de ethiek
van het dagblad. P. Devolder heeft
hierover een zeer interessant boek
geschreven. Eerst en vooral was hier
de moeilijkheid precies te weten wat
onder pers en dagblad dient verstaan

te worden. Dit mag wonderlijk klinken; men leze echter het eerste gedeelte v an dit boek om zich v an de
realiteit dezer moeilijkheid te overtuigen. In het tweede deel schetst de
auteur eerst de algemene morele beginselen die de journalistiek moeten
normeren, om daarna deze beginselen
hun positieve practische vorm te geven binnen de meest belangrijke
aspecten die in het dagbladwezen
eigen zijn: het waarheidsaspect (met
zijn netelige problemen van objectieve
informatie, waarheidsdiplomatie,
doodzwijgen en geheimhouding) , de
vrijheid der pers en de verhouding
van pers en staat, de sensatie en tenslotte het economisch aspect (winstmotief en eigendomsrecht) . -- In al
deze problemen heeft P. Devolder
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wat helderheid
helderheid gebracht;
gebracht; steeds
steeds
heel wat
hij de
de oplossing
oplossing voor
voor te
te stellen,
stellen,
weet hij
die
zowel de
de christelijke
christelijke moraal
moraal in
in
die zowel
ere
houdt als
als de
deconcrete
concretezijnswijze
zijnswijze
ere houdt
van het
het phenomeen
phenomeen„dagblad"
"dagblad" erkent.
erkent.
Zijn boek
veel nut
nut gelezen
gelezen
Zijn
boek zal
zal met veel
worden zowel door
door de
de dagbladschrijdagbladschrijworden
vers,
katholieke en
en andere,
door
andere, als door
vers, katholieke
te talrijke
talrijke en maar
maar al
al te
te gemakkelijk
gemakkelijk
an wie
gedupeerde
dagbladlezers, aaan
wie
gedupeerde dagbladlezers,
an hun
wat ze
ze eigenlijk
eigenlijk aaan
het leren zal wat
krant
hebben, en wat
wat niet.
niet. BinnenBinnenkr
ant hebben,
kort zal nog
nog een
een tweede
tweede boek
boek ververkort
schijnen,
speciale perspersschijnen, gewijd
gewijd aan de speciale
ethiek.
Vander
Kerken
ander Kerken
ethiek. L.L.V
Harry W.
W, LAIDLER,
LAIDLER, SocioJ-EoonoHarry
Social-EØomie
Movements
me nts (International
mic Move
Library
Sociology and
Social
an d Social
Library of Sociology
editor K.
K. MannMann;Reconstruction,
Reconstruction, editor
heim).
Routledge &
& Kegan,
Kegan,
heim) . --- Routledge
Londen,
(1949), , XX-828
geLonden, (1949)
XX-828 pp.,
pp., geill., sh. 35.
35.
Zoals uit de
de ondertitel
ondertitel blijkt
blijkt was
was
Zoals
het
er de
de schrijver
schrijver om
om te
te doen
doen een
een
het er
„historisch vergelijkend
"historisch
vergelijkend overzicht te
te
geven
van
de verschillende
verschillende reformreforman de
geven v
systemen"
mensen telkens
telkens
systemen" waarin de mensen
weer hun verl
verlangens
naar arbeid
arbeid en
en
angens naar
weer
welstand, vrede
vrede en
ensamenwerking
samenwerking
welstand,
hebben uitgedrukt. Achtereenvolgens
Achtereenvolgens
hebben
schetst
hij het
hetsociaal
sociaaleconomisch
economisch
schetst hij
utopisme,
het oorspronkelijk
oorspronkelijk marxismarxisutopisme, het
me,
het socialisme
socialisme in
in zijn
zijn verschilverschilme, het
lende vormen,
vormen, het Russisch
Russisch commucommulende
nisme,
de socialistische
socialistische partijen
partijen en
en
nisme, de
de moderne
moderne socialistische
socialistische problemaproblemade
tiek, dedeverbruikerscoëperatieven,
verbruikerscoöperatieven,
tiek,
de vari
varianten
van
het socialisme.
socialisme.
an het
de
anten v

best geslaagd
geslaagdzijn
zijnongetwijfeld
ongetwijfeld
Het best
de
uiteenzettingen over
over het
het marxismarxisde uiteenzettingen
me, het fabianisme
fabianisme en
en het
hetrevisionisrevisionisme,
het minst
minst omdat
omdat de
de sociale
sociale
me,
me, niet het
denkers
er in
in overtalrijke
overtalrijke citaten
citaten
denkers zelf er
ons spreken.
spreken. Waar
Waar de
deschrijver
schrijver
tot ons
de moderne
moderne socialistische
socialistische partijen
partijen
de
behandelt
hij ons in een
een klein
klein
andelt bezorgt hij
beh
bestek
zeer veel
veel waardevolle
waardevolle gegegegebestek zeer
vens.
Is in
in het
het boek
boek ontzettend
ontzettend veel
veel mamatoch moeten
moeten we
we het
het
teriaal verwerkt, toch
betreuren
leer der
der kakabetreuren dat
dat de
de sociale leer
tholieke kerk
kerk en de
de door
door haar
haar geingeïntholieke
spireerde
karig bebespireerde bewegingen
bewegingenzo
zo karig
deeld
als variante
deeld worden
worden: : als
variante vvan
het
an het
socialisme
krijgt de
de katholieke
katholieke leer
leer
socialisme krijgt
ongeveer tien
tien bladzijden
bladzijden in dit
dit lijvige
lijvige
geïnspireerde polipoliboek, de katholiek geinspireerde
boek,
partijen en sociale
sociale organisaties
organisaties
tieke partijen
worden
worden „vermeld".
"vermeld". De
De consequent
consequent
socialistische
echter in
in zozosocialistische auteur
auteur is
is echter
verre
objectief dat
hij de
de lezer
lezer niet
niet
verre objectief
dat hij
vergast op
op de
de gebruikelijke
gebru~kelijke schamschamvergast
pere
kritiek dienaanga
dienaangaande.
Wat lilipere kritiek
ande. Wat
uiteenteraire vorm en systematische uiteenzetting betreft
betreft evenaart
evenaart de
de schrijver
schrijver
zeker niet de
de gedeeltelijk
gedeeltelijk para
parallel
loll el lopende werken vvan
pende
Dolléans en
en GideGidean Dolléans
Rist.
Wie zich snel oriënteren
oriënteren wil,
wil, vooral
vooral
dan
indedemarxistisch-socialistische
marxistisch-socialistische
d an in
gedachten, zal
boek met veel
veel nut
nut
gedachten,
zal het boek
raadplegen en
de vijftig
vijftigbladzijden
bladzijden
raadplegen
en de
lange, systematisch
systematisch ingedeelde,
ingedeelde, bibilange,
bliografie
hem een
een nuttige
nuttige wegwegbliografie zal
zal hem
wijzer zijn
zijn in
in de
de uitgebreide
uitgebreide angelwijzer
an gelsaksische literatuur.
Mey
J. de Mey

GESClUEDENIS
GESCHIEDENIS
kapitaal belang
alleen om
om de
de
kapitaal
belang niet
niet alleen
kerkelijke maar
om de
de profane
profane
kerkelijke
maar zelfs om
an die
geschiedenis
van
die twee
twee eeuwen
eeuwen te
te
geschiedenis v
begrijpen.
toe kon
kon echter
echter
begrijpen.Tot
Tot nog
nog toe
geen grondige
grondige en
en „definitieve"
"definitieve" studie
studie
ervan
geschreven worden
worden bij
bij gebrek
gebrek
erv an geschreven
aan
catalogus vvan
de duizenden
duizenden
aan een catalogus
an de
geschriften die
die daarover
daarover handelen
handelen of
of
althans
verband er
er mee
mee houden.
houden.
alth an s verband
Daarom
historisch-geschoolDaarom zullen historisch-geschoolden de
an k weten
den
de auteur
auteur ddank
weten voor
voor de
de
lastige taak,
taak, die
hij op
op zich heeft
heeft gedie hij
nomen
tientallen bibliotheken
bibliotheken en ararnomen tientallen
chieven en
en honderden
honderden bibliographieën
bibliographieën
Het J
Jansenisme
in de
de XVIIe
XVHe en catalogi
catalogi nauwkeurig
nauwkeurig te
te hebben
hebben ononansenisme heeft in
aldus bij
bij de
de 15.000
15.000 gegederzocht en
en aldus
en zelfs nog
nog in
in de
de XVIIIe
XVme eeuw
eeuw het
het derzocht
en
over 't
't JJansenisme
schriften over
an senisme te hebben
godsdienstig leven in
in de
de Nederlanden
Nederlanden schriften
hij dan
dan volvolDeze heeft hij
en
Frankrijk beheerst
beheerst en
heeft de
de aangetekend.
en Frankrijk
en heeft
aan getekend. Deze
gens het jaartal
jaartal vvan
hun verschijnen
verschijnen
an hun
andere
sterk beenvloed.
beïnvloed. Deze
Deze gens
andere llanden
anden sterk
een namennamengecatalogiseerd, terwijl
terwijl een
is ddan
rigoristische beweging is
an ook van gecatalogiseerd,

L.
L. WILLAERT,
W1ILLAERT, S.J. Bibliotheca
Bibliotheca JanJansediaoa
Belglca.. Répertoire
Répertoire des
des
senlana Belgica.
imprimés concernant
concernant les controcontroimprimés
verses
théologiques en
en relation
verses théologiques
avec Ie
jansénisme ddans
les
ans les
le jansénisme
Pays-Bas
catholiques et le
Ie Pays
-Bas catholiques
Pays
de Liège
Liègeaux
XVIIe et
etXVIIIe
XVHIe
de
aux XVIIe
siècles. Tomes H-m:
II-III : Années
1680-1738
- Bibl.
Bibl.
1680-1738en
en1739-1950.
1739-1950.
de
Fac. de
de philos.
philos. et
et lettres,
lettres,
de la Fac.
1950 en
en 1951,
1951, 442 en
en 467
467
Namen, 1950
pp.,
Fr. 450
450 en 550
550 (de
(de drie
drie dedepp., Fr.
len: Fr.
Fr. 1250).
1250).
len:
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register, dat
de tweede
tweede helft van het
het
register,
dat de
derde
omvat, de
de werken
werken gemakgemakderde deel
deel omvat,
kelijk
terugvinden.
kelijk laat terugvinden.
De inhoud
inhoud is
heel wat
wat rijker
rijker dan
dan
De
is heel
de bescheiden
bescheiden ondertitel laat
laat vermoevermoeden.
Gezien het nauwe
nauwe verb
verband
tusand tusden. Gezien
sen
Jansenisme in de
de Katholieke
Katholieke
sen het Jansenisme
Nederlanden met
dat van de
de NoorNoorNederlanden
met dat
delijke
van Frankrijk,
Frankrijk, geeft
dit
delijke en
en van
geeft dit
repertorium
de grote
grotemeerderheid
meerderheid
repertorium de
der
geschriften over
over deze
deze beweging
beweging
der geschriften
in
die drie
drie landen.
landen. Verder
Verder treft
treft bij
bij
in die
doorbladeren wat een
een rijke
rijke keuze
keuze
het doorbladeren
publicaties worden
worden opgegeven
opgegeven
van publicaties
over
onderwerpen als
genade en
en
over onderwerpen
als de
de genade
de praedestinatie,
praedestinatie, de
en laxe
laxe
de strenge en
moraal,
en H.
H. Communie,
Communie, mamamoraal, biecht en
riologie en quietisme,
quietisme, de
de verhouding
verhouding
riologie
van Kerk
Kerk en
en Staat,
Staat, enz.
enz. Zo
Zo zal
zal men
men
ook een
een uitvoerige
uitvoerige bibliographie
bibliographie
hier ook
vinden over
over dedeoud-bisschoppelijke
oud-bisschoppelijke
vinden
Utrecht, vvanaf
1723, toen
toen
clerecie
clerecie te Utrecht,
anaf 1723,
zij
zich van Rome
Rome afscheidde,
afscheidde, tot op
op
zij zich
onze dagen.
dagen.
Dit repertorium
Dit
repertorium moet
moet ddan
ook
an ook
voorhanden zijn
zijn in alle
alle grote
grote bibliobibliovoorhanden
theken
en alle
allewetenschappelijke
wetenschappelijke
theken en
centra,
is een
eenonmisbaar
onmisbaar werkinwerkincentra, en is
strument voor
de kerkgeschiekerkgeschievoor al wie de
denis
en de
de geestelijke
geestelijke stromingen
stromingen
denis en
van de
de XVIIe
XVIle en de
de XVIIIe
XVIlle eeuw
eeuw wil
wil
bestuderen. M. Dierickx
bestuderen.
M. Dierickx

nood,
zijn opgaan in de godsschougodsschounood, en zijn
wing
nabij volgen.
volgen. En
En telkens
telkens
wing van nabij
weer treffen
treffen zinnen
zinnen als
als:: „Ich
"Ich aber
aber bin
bin
gebunden,
zeitliche Leben
Leben hinzuhinzugebunden, das
das zeitliche
geben, urn
um den
den Brildern
Brüdern zu
zu helfen,
helfen,
geben,
das
ewige Leben
Leben zu
zu finden"
finden" (p.
(p. 94)
94)..
das ewige
Deze brieven
brieven laat
laat de
de uitgeefster
uitgeefster
Deze
ten
ten volle
volle tot
tot hun
hun recht
recht komen
komen door
door
haar inleiding over Xavier
Xavier en
en zijn
zijn tijd
tijd
(pp.
11-29) en
en de
de korte
korte typeringen
typeringen
(pp. 11-29)
van
de acht
acht perioden
perioden in
in Xaviers
Xaviers lelevan de
ven,
waarmee zij
zij telkens
telkens een
een nieuwe
nieuwe
ven, waarmee
groep
brieven inleidt,
inleidt, terwijl
terwijl de uituitgroep brieven
voerige commentaar
commentaar achtera
achteraan
(pp.
voerige
an (pp.
269-349)
interessante details
details geeft
geeft
269-349) interessante
over
personen en
de
over personen
en zaken
zaken die
die in
in de
brieven vermeld
vermeld staan.
staan.
brieven
Een paar
paar kleine
kleine fouten
fouten zijn
zijn in
in de
de
Een
tekst geslopen.
geslopen. Ignatius
Ignatius was
was geen
geen
tekst
commandant van
van de
de vesting
vesting te
te PamPamplona in
1521 (p.
(p. 19)
19),, maar
maar had
had als
als
plona
in 1521
vrijwilliger zijn
vrijwilliger
zijn diensten aaangeboden.
angeboden.
Francisco
een Bask
Bask
Francisco de
de Xavier
Xavier is niet een
(p.
11) maar
maar een
eenNavarrees,
Navarrees, ofof(p. 11)
schoon van een
een Baskische
Baskische moeder,
moeder, en
en
Navarra
behoort niet
niet tot de
Navarra behoort
de BaskiBaskische
provincies.
sche provincies.
Mochten deze brieven,
brieven, die
die destijds
destijds
Mochten
Europa een
een algemeen
algemeen enthousiasenthousiasin Europa
me voor de
de verre
verre missieën
missieën opwekten,
opwekten,
ook
in onze
onze tijd
tijd tenvolle
tenvolle weerklank
weerklank
ook in
vinden.
M. Dierickx
vinden.
M. Dierickx

Die
Briefe des
des Francisco
F'raIlclsoo de
de Xavier.
Xavier.
Die Briefe
1542-1552,
ausgewähIt, iibertraübertra1542-1552, ausgewåhlt,
gen und
und kommentiert
kommentiert von
von ElisaElisabeth Grffin
Gräfin VITZTHUM.
VITZTHUM. —
- KdKösel-Verlag,
Mlinchen, 1950,
1950, 365
365
sel-Verlag, Miinchen,
pp. met
met uitsi.
uits!. kaart,
kaart, geb.
geb. DM.
DM.
pp.
14.50.
heeft erge
ergens
gezegd, dat
dat
ns gezegd,
Newman heeft
men de
de grote
grote mannen
mannen uit het
het verleverlemen
den
alleen uit
uit hun
hun brieven
brieven eigenlijk
eigenlijk
den alleen
leren kennen.
kennen. Nu wij
wij dit jaar
jaar het
kan leren
vierde eeuwfeest vvan
Xaverius' dood
dood
vierde
an Xaverius'
vieren, was
dan ook
ook een
een goede
goede
vieren,
was het dan
gedachte een
keur v
van
zijn talrijke
talrijke
an zijn
gedachte
een keur
brieven met de
de nodige
nodige commentaar
commentaar
brieven
te publiceren.
publiceren. Gravin
Gravin Elisabeth
Elisabeth VitzVitzthum heeft zich
zich uitstekend
uitstekend van
van haar
haar
thum
taak gekweten.
gekweten.
54 hier
hier volledig
volledig of
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk
De 54
uitgegeven brieven
brieven beperken
beperken zich tot
tot
de
eigenlijke missiejaren
missiejaren vvan
Xavier.
de eigenlijke
an Xavier.
Wij lezen er interess
interessante
dingen over
over
Wij
ante dingen
het verre
verre Oosten
Oosten van
van vier
vier eeuwen
eeuwen
het
geleden, en
en over
over Xaviers
Xaviersmoeilijkhemoeilijkhegeleden,
den en missiemethoden.
missiemethoden. De
De hoofdverhoofdverdienste van deze
deze publicatie
publicatie bestaat
bestaat
dienste
echter in,
in, dat
dat wij
wij in
in de
depersoonpersooner echter
lijkheid van de heilige
heilige binnendringen,
binnendringen,
lijkheid
zijn
totale overgave
overgave aan
aan God
God in
in de
de
zijn totale

J. H.
H. J.
J. van
van der
derPOT,
POT, De
DePeriodisePeriodiseJ.
ring der
der geschiedenis.
geschiedenis. Een
Een overoverzicht der theorieën.
theorieën. —
- van StocStockum en
en Zoon,
Zoon,'s Gravenhage,
's Gravenhage,
kum
1951, XV
XV-307
1951,
-307 pp., geb.
geb. ff 12,50.
Onder
Prof. RoRoOnder de
de stuwing
stuwing van Prof.
mein
mein begint
begint men
men zich
zich in
in Noord-NeNoord-Nederland
meer bezig
bezig te
te houhouderland meer
meer en
en meer
den
de problemen
problemen van de
de theotheoden met de
retische geschiedenis.
geschiedenis. Een erv
ervan
en
retische
an en
een
der belangrijkste
belangrijkste is de
de periodiperiodieen der
sering van de
sering
de geschiedenis.
geschiedenis. In
dit
In dit
werk
nu geeft
geeft de
de auteur
auteur een
een overoverwerk nu
zicht
de pogingen
pogingen der
der historici
historici
zicht van de
om
de geschiedenis
geschiedenis der
der mensheid
mensheid in
in
om de
één
blik te
te overzien
overzien en
en dus
dus haar
haar in
in
één blik
delen in
inperioden.
perioden. Velen
Velen stelden
stelden
te delen
zich op
standpunt van
de godsgodszich
op het
het standpunt
van de
dienst,
de wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing, de
de
dienst, de
kunst, de
de sociale
sociale of
of de
de ecoecokunst,
de staat, de
nomische
de techniek:
techniek:
nomische structuur
structuur of
of de
naar deze endoculturele periodiseringnardezocultpidserng
gaat de
de voorkeur
voorkeur van
van de
deschrijver.
schrijver.
Anderen deelden
geschiedenis in
in
Anderen
deelden de
de geschiedenis
volgens de geografische omgeving,
omgeving, de
de
biologische of
depsychologische
psychologische
biologische
of de
eigenschappen
de mens.
mens. Anderen
Anderen
eigenschappen van de
weer steunden op
wetop zg. historische wetten,
zoals Spengler
Spengler en
en Toynbee
Toynbee bij
bij
ten, zoals
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hun cyclische periodisering.
periodisering. Dan wawahun
tenslotte die
die perioden
perioden maakten
maakten
ren er tenslotte
van gelijke
gelijke duur,
duur, één
één generatie
generatie of
of
van
één
eeuw b.v.
b.v. Naast
Naast deze
deze algemene
algemene
één eeuw
beschouwingen
de auteur
auteur ook
ook
beschouwingengeeft
geeft de
een
kijk op
op de
de redenen
redenen voor,
voor, en de
de
een kijk
kritiek op
kritiek
op de
de indeling
indeling der
der geschiegeschiedenis
in Oudheid,
Oudheid, Middeleeuwen
Middeleeuwen en
en
denis in
Nieuwe Tijd,
Tijd, een
indeling die
die nog
nog
Nieuwe
een indeling
slechts weinigen
weinigen voldoet.
voldoet.
De in zekere
zekere zin
zin nog
nog interessanter
interessanter
"Inleiding"
behandelt het
het
„Inleiding" (pp.
(pp. 11 -36) behandelt
probleem
theoprobleem der periodisering van theoretisch standpunt
dit een
een
retisch
standpuntuit.
uit. Dat
Dat dit
kernprobleem
blijkt wel
wel hieruit
hieruit
ke rnprobleem is,
is, blijkt
dat elke
elke geschiedschrijver
geschiedschrijver de geschiegeschiedenis volgens
volgens zijn
zijn eigen
eigenwereldbewereldbedenis
schouwing
moét indele
indelen,
schouwing indeelt
indeelt en moét
n,
zo zegt Dr van der Pot zijn professorzoegtDrvandPijpofesr
Romein
Een periode
periode moet
moet men
men
Romein na.
na. Een
doen aanvangen,
hij verder,
verder, niet
doen
aanvangen, zegt hij
wanneer "het
„het nieuwe"
nieuwe" begint of
of wanwanneer
het zijn
zijnhoogtepunt
hoogtepunt bereikt,
bereikt,
neer het
maar wanneer
dit de
de overhand
overhand neemt.
neemt.
w anneer dit
Bij
de periodisering
periodisering moet
moet men
men één
één
Bij de
aspect
der cultuur,
cultuur, dat men
men het
het bebeaspect der
langrijkst
acht, consequent
consequent volgen.
volgen.
langrijkst acht,
Het boek
boek wekt
wekt voortdurend
voortdurend de
de bebelangstelling,
beter het
het stimuleert
stimuleert
langstelling, of beter
tot nadenken.
nadenken. Naast de
de vele
vele elemenelementen die
die wij
wij graag beamen,
beamen, is
één
is er één
waarmee wij
niet accoord
accoord kunnen
kunnen
waarmee
wij niet
gaan.
Dat een
een economische,
economische, een
een polipoligaan . Dat
tieke,
een kerkelijke
kerkelijke geschiedenis,
geschiedenis,
tieke, een
hun eigen
eigen stof
stofanders
andersperiodiperiodienz.
enz. hun
seren,
is vanzelfsprekend
vanzelfsprekend:: zo zal
zal b.v.
b.V.
seren, is
een
katholieke kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis die
die
een katholieke
de
Nieuwe Tijd
Tijd op
op 1517
1517 laat
laat beginbeginde Nieuwe
nen,
noodzakelijk een
een verwrongen
verwrongen
nen, noodzakelijk
kijk op
op de
de katholieke
katholieke reformatie
reformatie gegekijk
ven. Waar
Waar het
echter gaat om
om een
een
ven.
het echter
algemene
geschiedenis, moet men
men de
de
algemene geschiedenis,
verscheidene
cultuurfactoren samen
samen
verscheidene cultuurfactoren
nemen en zien
zien welke
welkeperiodisering
periodisering
nemen
voor het geheel
geheel het
het best
best past.
past. M.a.w.
M.a.W.
voor
een katholiek
katholiek die
die alleen
alleen het
het
zowel
zowel een
godsdienstig
een marxist
marxist
godsdienstig element als een
die alleen het economische
economische op
op het oog
oog
zijn niet in staat
staat een
eenaanvaardaanvaardheeft, zijn
bare
indeling der
der algemene
algemene geschiegeschiebare indeling
denis
geven.
denis te geven.
M. Dierickx
Dierickx
M.

Guido Van DIEVOET,
Guido
DIEVOET, Johan
Jehan BoutilBouWlier
en de
de Somme
Somme Rural
Rural (Univ.
(Univ.
iier en
Leuven. Publicaties op het
het gegete Leuven.
bied der geschiedenis en
en der
der phiphibied
lologie,
reeks, 41e
41e deel).
deel). —
lologie, 3e
3e reeks,
E. Nauwelaerts,
Nauwelaerts, Leuven,
Leuven, 1951,
1951,
Fr. 120.
120.
296 pp.,
296
pp., Fr.
Deze
doctorsdissertatie over
over een
een
Deze doctorsdissertatie
vulgariserende encyclopaedie
encyclopaedie van het
het
vulgariserende
Recht
zoals het
het gedurende
gedurende de
de veerveerRecht zoals
tiende eeuw
eeuw in
inonze
onzeZuid-NederlandZuid-Nederlandse gewesten
gewesten van
van kracht
kracht was,
was, draagt
draagt
bij
bij tot de
de kennis
kennis van
vande
deachtergrond
achtergrond
waarop
Burgerlijk Wetboek
Wetboek bebewaarop het Burgerlijk
rust,
bevordert de historische
historische interinterrust, bevordert
pretatie
an het
pretatie v
van
het Burgerlijk
Burgerlijk Recht
Recht en
en
werpt
een eigenaardig
eigenaardig licht
licht op
op de
de
werpt een
beschaving
beschaving v
van
onze late
lateMiddeleeuMiddeleeuan onze
wen.
De opsporing
opsporing en
de schifting
schifting van
van
De
en de
de
rechtsbronnen die
tot materiaal
materiaal
de rechtsbronnen
die tot
dienden voor
. de
dienden
voor de
de compilatie
compilatie van
van de
Doornikse baljuw
baljuw illustreert
illustreert zeer
zeer
Doornikse
goed
de wirwar
wirwar vvan
rechtsregels die
die
goed de
an rechtsregels
toentertijd golden.
lezer
toentertijd
golden. Zo
Zo wordt de lezer
getroffen door
door het
het samenvoegen
samenvoegen van
van
geschreven Recht
Recht en vvan
de gegehet geschreven
an de
woonterechtelijke
zich
woonterechtelijkenormen
normen die
die zich
steeds a
anpassen aan de
steeds
aanpassen
de wisselende
wisselende
vormen van het
het maatschappelijke
maatschappelijke lelevormen
ven.
Vermeldenswaardig
daarbij dat
dat
Vermeldenswaardig is
is daarbij
deze
rechts-"spieghel" die de
de gebruigebruideze rechts-„spieghel”
ken v
van
een franstalig
franstaligrechtsgebied
rechtsgebied
ken
an een
weergeeft een
een aantal
aantalnederlandse
nederlandse
weergeeft
vertalingen kende
kende waarvan
waarvan sommige
sommige
vertalingen
van een
een„vocabulaer"
"vocabulaer"
voorzien waren van
van
rechtstermen. Zou
niet de
de
Zou het
het niet
van rechtstermen.
moeite geloond
geloond hebben
hebben een staaltje
staaltje
moeite
van
die woordenschat
woordenschat in
in deze
deze studie
studie
v an die
publiceren om
om onze
onzehedendaagse
hedendaagse
te publiceren
rechtsterminologie te voeden?
voeden?
rechtsterminologie
Dit werk
werk van
van Dr.
Dr. G.
G. Van
Van Dievoet
Dievoet
onze bewondering
bewondering af
af door
door de
de
dwingt onze
klare afbakening
afbakening van
van het
hetbestudeerbestudeerklare
de
onderwerp, de
eerlijkheid van de
de
de onderwerp,
de eerlijkheid
onderzoekingen,
overtuigende
onderzoekingen, de
de overtuigende
kracht
van
hetbijeengebrachte
bijeengebrachte mamakracht v
an het
teriaal; deze
deze hoedanigheden
hoedanigheden geven
geven
teriaal;
studie een
een definitief
definitief karakter.
karakter.
aan de studie
P. R.

VARIA
VAIRIA

WALKER: Wialk
Walking
In the alps.
in g in
J. H. WALKER:
-— Oliver
Oliver and
and Boyd,
Boyd, Edinburgh,
Edinburgh,
1951, 274 pp.,
genl. 25/.
1951,
pp., geil!.
25/.
Het isisbekend,
bekend, dat
datde
deEngelsen
Engelsen
Het
verwoede Alpenbeklimmers
Alpenbeklimmers zijn.
zijn. En
En
verwoede
zo verwondert
verwondert het
niet, dat
dat hier
hier een
een
het niet,

Engelsman
een leiddraad
leiddraad schrijft voor
Engelsman een
de echte liefhebbers
liefhebbers van het hooggehooggevooral boven
boven de
de sneeuwgrens.
sneeuwgrens.
bergte, vooral
Een eenvoudige
eenvoudige geologische
geologische inleiinleiEen
ding,
prachtige foto's
foto's en
en aardige
aardige
ding, prachtige
kaartjes maken
boek tot
tot een
een
kaartjes
maken het
het boek
prachtwerk.
J. Gerver
prachtwerk. J. Gerver

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
Ab "ngigkeit and Selbstandigkeit im sozialen Leben. onder redactie van L. von

Wiese. Dl 2. --- Westdeutscher Verlag, Köln and Opladen, 1952, 573 pp.,
D.M. 17.50.
ALBE, Van zaad tot bloei. r K.A.V., Brussel, z.j., 40 pp., Fr. 25.
ANCELET-HUSTACHE, Jeanne, Het leven van de H. Elisabeth van Hongarije.
St-Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1951, 568 pp., Fr. 130.
ARISTOPHANES, De Vrede, metrisch vert. door H. M. Wertheim. Herz. uitg. door
Dr E. De Waele (Klassieke Galerij, 60) . — De Nederl. Boekhandel, Antwerpen,
1952, XII-75 pp., Fr. 25.
BARBET, Dr Pierre, De Passie van 0. H. Jesus-Christus gezien door een chirurg.
Uit het Frans door Zr Dr M. Costanza. --- Brepols, Turnhout, 1951, 243 pp..
24 pl.

BOPPEL, Peter Max, Der Sinn deinen Lebeiis. r Ars Sacra, München, 1951, 312
pp., geb. D.M. 7,60.
BREDERO, Gerbrand Adriaenszoon, Uit het groot Lied-Boeck, uitg. door Dr R. V.
Vanden Bussche, O.P. (Klassieke Galerij, 56) . --- De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1951, XXII.73 pp., Fr. 25.
BROUWERS, L., S.J., Het sociale vraagstuk..-- Vanmelle, Gent, 1952, 130 pp.,
Fr. 40.
BUSENBENDER, Wilfrid, O.F.M., Siehe, ich mache alles neu..-- J. Knecht, Frankfurt A/M., 1951, 84 pp., geb. D.M. 3,50.
Cahiers du Fédéralisme Européen. 1: Ethnies de France (U.F.A.T., 1951) . — H. De
Vroede, Utrecht, 1951, 72 pp., Fr. 70.
CASTELLA, Prof. Dr Gaston, De Geschiedenis van de Pausen..-- Nederl. vert. Piet
van Veen, Afl. 15 en 16. J. J. Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1952, In
20 afl. Per afl. f 2.75.
CHILDE, Gordon, Van vuursteen tot wereldrijk. — Em. Querido, Amsterdam, 1952,
323 pp., f 17.50.
CLAESSENS, Fr., Antoine de Saint-Exupéry (K.V.H.U., verh. 420) .
N.V.
Standaard-Boekhandel, 1952, 48 pp., Fr. 25.
College. Driemaandelijks tijdschrift, 1952, nr 1. — H. Hartcollege, Ganshoren, 1952,
32 pp., Abonn. Fr. 20.
COOMANS, Mia, Wenkende wimpels. — Uitgaven Oranje, Gent, 1951, 47 pp.,
Geïll., Fr. 55.
CRUL, Cornelis, Heynken de Luyere en andere gedichten uitg. door Dr C. Kruyskamp (Klassieke Galerij 48) . — Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1950,
XX-66 pp., Fr. 25.
DAILLIEZ, Paul, S.J., Les rubriques de la Messe: 1, Extraits des rubriques générales
de Misset; 2, Cérémonies de la Messe basse; 3, Cérémonies de la Messe solen
-nel e.
7e éd. -- Desclée De Brouwer, Brugge, 1951, 30-56 en 56 pp.
DANIéLOU, Jean, Les anges et leur mission (Coll. Irénikon, N.S. 5) . --- Edit. des
Bénédictins de Chèvetogne, 1952, 155 pp., Fr. Fr. 350.
DEBROEY, Steven, De Lord-Kanselier. 2de druk. --- Lannoo, Tielt, (1952) , 196 pp.,
ing. Fr. 78, geb. Fr. 106.
DELOBEL, Hil., Enkele aspecten van het schriftelijk rekenen op de Lagere School
(Opvoedkundige Brochurenreeks, 44) .
C.O.V.-Huis, Brussel, 1952, 107 pp.
DENEFFE, Augustinus, S.J., Quaestiones ineditae de assumptione B. V. Mariae.
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Munster, 1952, 84 pp., D.M. 2.75.
DEPAUW, Valère, Hebben alle vogels hun nest .... 2de druk. — Boekengilde
Brederode, Antwerpen, 1951, 212 pp., ing. Fr. 85, geb. Fr. 105.
DOORNIK, Dr N. G. M. van, De kleine Triptiek.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952, 278 pp., ing. f 2,90, geb. f 4,90.
DUFOYER, Pierre, La psychologie des adolescentes expliquée aux mamans (Psychologies expliquées, 3) . — Action Familiale, Brussel; Casterman, Doornik, 1952,
138 pp., geïll.
ELTZ, Sophie Zu, Kleiner Freund. Kommuniongeschichten.
Ars Sacra, München.
z.j., 131 pp., 18 ill., geb. D.M. 7,50.

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETHSCHOQL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent

CAPUCIENENVOER, 63, LEUVEN

Diploma's van verpleegster voor sociale hygiëne, gasthuisverpleegster, vroedvrouw voor sociale
hygiëne, vroedvrouw, verpleegster-vroedvrouw, koloniale hulpverpleegster.
Afdeling St Bernardus voor ziekenoppassters.

Nederlandse en franse sectie.

Inschrijvingen v66r 15 Augustus

Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
af bij de

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
24, MIN DER BROEDER SSTRAAT, LEUVEN

Alle verzekeringen : op het leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 18 81 — H. R. van Antwerpen Nr 1163
Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934

Maatschappelijk Fonds Fr. 131.340.469,2 2
Beheerde Kapitalen : meer dan twee milliard frank
BRUSSEL
Regentlaan, 44

ANTWERPEN
Meir, 24 • Huidevettersstraat, 33

LUIK
Bd. d'Avroy, 40

Spaarkas - Obligatien Leningen op Eigendommen
Agenfschappen in de steden en de voornaamste gemeenten van het land

FROMM, Dr Erich, De angst voor vrijheid. '-- J. Bijleveld, Utrecht, 1952, 223 pp.,
f 7,90.

GERMONPREZ, Fred, Iseland, Iseland .... (Reinaert-Reeks nr 15) . - Arbeiderspers, Brussel, 1952, 242 pp.
GUARDINI, Romano, Oefenschool voor het gebed. r Pax, Den Haag, 1952, 276
PP.,

f 9,75.

HANISCH, Erdmann, Geschichte Sowjetrusslands 1917-1941 (Geschichte Fiihrender
Vólker)
Herder, Freiburg, 1951, XII -306 pp., 1 kaart, D.M. 14,50.
HARTOG, Jan De, Feeste lijke ondergang. Leven en werk van Johan C. P. Alberts.
- Elsevier, Brussel -Amsterdam, 1950, 316 pp., Fr. 125.
JELSMA, S., M.S.C., Profeten in Parijs.
Thymfonds, Den Haag, 1952, 255 pp.,
f 5,90 en voor leden f 2,50.
KERN, Klara, Jesus hei den Kranken. - Ars Sacra, München, 1951, 36 pp., geïll.,
D.M. 0,60.
KOESTLER, Arthur, The Age of Longing.
Collins, Londen, 1951, 448 pp., geb.
sh. 12/6 .
Kramers Woordentolk. Verklarend Woordenboek door DR G. A. BRANDS en R.
W. LIEVE. r Van Goor 8 Zn., Den Haag, 1952, 26ste druk, 924 pp., f 6.75.
LéPéE, Marcel, Sainte Thérèse mystique. Une divine amitié (Les grands mystiques) .
Desclée De Brouwer, Brugge, 1951, 536 pp., Fr. 175.
LUYKX, Dr Theo, Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de
Schone (Davidsfonds- Keurreeks nr 47) . -- Leuven, 1952, 275 pp., 36 pl. en
kaart, ing. Fr. 60, geb. Fr. 88 (leden: 30 en 44) .
MAELE, P. Van de, S.J., Offensief. De Compagnie van Jesus een Missie-orde
(Offensief -reeks) .
Missiesecretariaat, Leuven; Sint-Claverbond, Nijmegen,
1952, 65 pp. geïll., Fr. 20.
MAELE, P. Van de, S.J., Ridder van het recht. Een Lievensroman (Offensief-reeks).
Missiesecretariaat, Leuven; Sint-Claverbond, Nijmegen, 1952, 160 pp. geïll.,
Fr. 25.
Man without God. --- A series of Broadcast Talks given in the Home service of the
British Broadcasting Corporation. r Welbeckstreet, London, 1952, 32 pp.
MARTINS, Mario, S.J., Omonacato de S Trutuoso de Braga.
Coimbra, 1950,
102 pp.
MARTINS, Mario, S.J., Laudes et cantigas espirituais de Mestre Andre Dias. --- Em
Lisboa, Mosteiro de singeverga, Rotiz, Negrelos, 1951, 312 pp.
MENS, Jan, De Witte Vrouw. --- Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1952, 2de druk,
310 pp., f 8,90.
MERTENS, Clément, Initiation à l'économie sociale (Coll. Lesons familières) . --Casterman, Doornik, 1952, 280 pp., Fr. 63.
MOHR, Heinrich, Kreuzwegbiichlein. - Ars Sacra, München, 1951, 32 pp. ge'ill.,
D.M. 0,60.
MOREAU, Ed. de, S.J., Les abbayes de Belgique. VIIe-XIIe siècles (Notre Passé) .
Renaissance du Livre, Brussel, 1952, 164 pp., geïll.
MUNCK, Monda de, Dit is het paradijs (Davidsfonds nr 398) . r--- Leuven, 1952, 309
pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86 (leden: 29 en 43) .
Om te slagen. - Nationale stichting voor Hogere Studiën, Beckersstraat, 66, Brussel,
1950, 224 pp.
PARACELSUS, Sozialethische and sozialpolitische Schriften, hersg. von Kurt
GOLDAMMER (Civitas Gentium) . --- J. C. B. Mohr (P. Siebeck) , Tubingen,
1952, XVI-331 pp., D.M. 17,60.
PEDERSEN, Olaf, God en de techniek. - Het wereldvenster, Amsterdam, 1952,
163 pp.
PHILIPS, G., Het mysterie van ons geloof.
J.V.K.A., Brussel, 1951, 48 pp.
RAEYMAEKER, L. de, Le Cardinal Mercier et 1'Institut Supérieur de Philosophie de
Louvain. - Publications Universitaires, Leuven, 1952, 275 pp., geïll., Fr. 145.
Lannoo, Tielt, 1952, 52 pp., gew. uitg.
RENINCA, Adem der aarde. 2de druk.
Fr. 70, luxe Fr. 110.
SAPONARO, Michel, Jesus, trad. de l'italien par G. Delacroix. - Ch. Dessart,
Brussel, 1951, 355 pp.
SHAKESPEARE, William, Othello, in de vert. van Dr L. A. J. Burgersdijk (Klassieke Galerij nr 75) . - Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1951, 122 'pp.,
Fr. 25.
.

-

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VENNOOTSCHAP
NAAMLOZE

Wenmaekers Si,&toCo
UTellmaokors
LICHTTEGELS
LICHTTEGELS

29, DE
DELEESCORFSTRAAT,
LEESCORFSTRAAT, 29
29
29,
TELEFOON :: 39.23.48
TELEFOON
39.23.48

ANTWERPEN -- Borgerhout
Borgerhout
ANTWERPEN

*

Glasroeden
zonder
stopverf
Glasroeden
zonder
stopverf

All ee nve""eg e nwoo rd lg e rs der
de r
Alleenvertegenwoordigers

40jaren
j are nondervinding
o nd e rv indi ng
40

eVBRRBRIBSNOUVELLES
NOUVBLLBSD'AIGREMONT)
D'AIGRBMONTI
(VERRERIM

GLASBETON
GLASBETON

voor BELGIË
BELGI~ en
en HOLLAND
HOLLAND
voor

SCHEERDERS
SCHEERDERS VAN
VAN KERCKHOVE'S
KERCKHOVE'S
VERENIGDE
VERENIGDEFABRIEKEN
FABRIEKEN N.V.
N.V.

ST-NIKLAAS
ST -NIKLAAS

bieden
bieden UU volgende
volgendealom
alombekende
bekendebouwmaterialen
bouwmaterialenaan
aan

S.V.K.
R N IT»
S.V.K. Decoratieve
Dec:oratlevebekledingsplaten
bekledingapiaten «..O
ORNIT
.. en
en ff.. LAMBRISO»
lAMBRISO"
voor
voor muur
muur en
enzoldering.
zoldering .

S.V.K.
zag stenen
S.V.K. Holle
Holle diagonaal
diagonaal en
en zig
zlg-zag
atenen
-

voor
voor het
helvervaardigen
vervaardigen van
vanprima
primagewapende
gewapendeholle
hollebaksteenvloeren.
baksteenvloeren .

S.V.K.
S .V .K. Geribde
Geribdeholle
holleBlok
Blok- en
en Pluimstenen
Pluimstenen
-

voor
voor lichte
lichtescheidingsmuren.
scheidingsmuren.

S.V.K.
S .V.K. Gevelstenen
Gevelstenen
in
in verschillende
verschillende kleuren
kleuren en
en afmetingen,
afm etingen, en
en ininruime
ruimesortering.
sorlerlng .

S.V .K. Ceramvloeren
Ceramvloeren
in
in een
een rijke
rijke keus:
keus:effen,
effen,gevlamd
gevlamd ofofmet
mettekeningen.
tekeningen.

S.V.K.
cement producten
S.V.K. Esbest
Eabest-c:ement
produc:ten
-

voor
voor dakbedekking
dakbedekking en
enbinnenbekleding,
binnenbekleding, buizen
buizenenenvormstukken.
vorm stukken.

S.V.K.
plavuizen
S.V.K. Granito
Granitoproducten
produc:ten - Speciale
Spec:lale Granito
Granito-plavuizen
-

-

voor
voor wettelijke
wettelijke sanitaire
sanitaireinrichtingen.
Inrichtingen.

HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maat

*

Speciale
Speciale Afdeling
A/deling
voor
voor H.H.
H.H.Geestelijken
Geestelijken
(Togen
(Togen en
en Jassen)
Jassen)

SHULL, A. Franklin, Evolution, 2de uitg. (Mac Graw-Hill Publications in the
Zoological Sciences) . — Londen, 1951, 322 pp., rijk geïll., sh. 44/-.
SIEBERS, Dr P. Bernhard, Der Heilige Geist and der Mensch von hente. --- Ars
Sacra, Munchen, 1951, 36 pp., geïll., D.M. 0,60.
SLEEN, Dr W. G. N. van der, Zuid-Afrika. — Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1952,
264 pp., f 8,50.
SMACKERS, Amandus, O.C.D., Het leven van, de H. Joannes van het Kruis. —
Paul Brand, Bussum, 1952, 319 pp., f 8,90.
SMITS VAN WAESBERGHE, Dr M., S.J., De Godsdienstige oriëntering van de
Academicus.
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1952, 40 pp., f 0,95.
SPAEL, Wilhelm, Das Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromàusverein. --- Bonn,
1950, 403 pp., 16 pl.
SPINKS, G. Stephens, Religion in Britain since 1900. --- Andrew Dakers, London,
1952, 256 pp., 18 S/.
STEINBUECHEL, Theodor, Die Abstammung des Menschen. Theorie and Theologie. --y J. Knecht, Frankfurt AIM., 1951, 185 pp., D.M. 7.80.
STOCKMAN, J., S.J., Handleiding bij het dienen van de H. Mis en het lof. Nieuwe
uitgave door J. Cauwe, S.J. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1951, 46 pp.,
geïll., Fr. 10.
SUENAERT, Amédé, De tweede starveling. — Erasmusgenootschap, Gent, 1952,
46 pp., Fr. 35.
TALPAERT, Roger, Een woord dat boekdelen spreekt: De Film (Het Dagelijks
leven nr 46) . — Ministerie van 'Landsverdediging. Directie Opvoeding bij de
Gewapende Machten, 1952, 66 pp. geïll.
THEUNISSEN, Dr W. P., en Dr J. HARTOG, De Heilige Berg. — N.V. De Forel,
Rotterdam, 1951, 256 pp., f 8.90.
THIELICKE, Helmut, Die erzieherische Verantwortung der Universitàt (Philosophic
and Geschichte, 75) . J. C. B. Mohr (P. Siebeck) , Tubingen, 1952, 28 pp.,
D.M. 1,90.
Casterman, Doornik, 1952, 296 pp.,
THILS, Gustave, Theologie et réalité sociale.
Fr. 96.
THOMA, Richard, Die Lehrfreiheit der Hochschullehrer and ihre Begrenzung durch
das Bonner Grundgesetz (Recht and Staat, 166) . J. C. B. Mohr, Tubingen,
1952, 40 pp., D.M. 1.90.
TOUBEAU, Robert, Responsabilités actuelles des chefs d'entreprise. -- Ed. Universitaire,, Parijs -Brussel, 1951, 114 pp., Fr. 42.
Triomfreeks: BULTHUIS, R., De schildwacht en de roos; ROMIJN, A., Wie zonder
zonde is ....;\ GENT, Jan van, Schepen groeien aan het water; STERKENBURGH, Rob, Ik geloof jé; POORTINGA, Dr Y., Ellrich; GEEST, K. van der,
Reis naar de sterren. --- Uitgaven Jan van Tuyl, Antwerpen, z.j., 240-248-263--

244-256-248 pp., Fr. 70 per deel in reeksverb., afz. Fr. 125.
Sheed & Ward, Antwerpen, 1951, 120 pp., Fr. 35 (in reeks Fr. 30) .
URBAIN, G. en BOLL, M.,La science, ses progrès, ses applications: 1: La science
Universitas- Schriften: 1, Het religieuze leven van de leek.

jusqu'à la fin du XIXe siècle; 2: Les applications et les theories actuelles.

Larousse, Parijs, z.j., 384 en 424 pp., 2.360 gray., 12 gekl. pl., uitgeversband;
Fr. Fr. 8.500.
WARD, Maisie, Return to Chesterton. -- Sheed and Ward, London, New York,
Antwerpen, 1952, 276 pp., 21/, geb. Fr. 180.
WELTE, Bernhard, Gemeinschaft des Glaubens. Gedanken ueber die Kirche.
J.
Knecht, Frankfurt a/M., 1951, 38 pp., geb. D.M. 2,50.
WESTERMAN, Annie, Jans.
Orion, Antwerpen, z.j., 237 pp., geb. Fr. 100.
WOODWORTH, R. S. en MARQUIS, D. G., Psychologie, vert. onder supervisie
van Prof. Dr F. J. J. Buytendijk door P. P. J. Van Ca s pel (Universitaire Bibliotheek voor psychologie) . N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen; Spectrum,
Utrecht, 1951, 693 pp., geb. Fr. 260.
YOUNG, J. Z., The Life of the Vertebrates. --- Oxford University Press, Londen,
1950, XV-767 pp., rijk geïll., sh. 42/-.
ZEY, Jacques, J., S.J., Kind van God door Jezus Hart.
Nat. Bureau van het
Apost. des Gebeds, Nijmegen, 1951, 93 pp.
ZISCHKA, Anton., Het wereldverkeer door alle eeuwen.. Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1951, 287 pp., f 13.50.
Zi RCHER, Josef., Aristoteles Werk and Ge ist. r Ferd Schoningh Verlag, Paderborn, 1952, 315 pp., D.M. 12.

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
HET BESTE DER SPECIALE BIEREN
^

BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

Antwerpsche Verzekerings Maatschappij

S1Qdueita

N.V.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van het land — Gesticht in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - . Wet - Dienstboden - Glasbraak -

ALLE TOEPASSINGEN VAN
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NIEUWE UITGAVEN
PATER LOMBARDI:
Voor een nieuwe wereld
Velen onder onze lezers hebben de schrijver tijdens zijn korte doorreis door
België en Nederland gezien en gehoord. Alleen reeds het feit dat hij in het
vrije Europa, in de Verenigde Staten en Canada met de leidende katholieke
figuren heeft geconfereerd, geven hem het recht, om over de problemen
van deze tijd mee te spreken.
470 blz. Gen. Fr. 165, —; Geb. Fr. 195,
JOS VAN WELY O.P.:
Schaepman
De eerste volledige biografie van Schaepman schetst de groei van zijn
persoonlijkheid en de veelzijdigheid van zijn bemoeiingen in het volle leven
van zijn tijd, zijn betekenis voor zijn katholieke landgenoten en als nationale
figuur, die verschillende volksgroepen nader tot elkaar heeft gebracht.
640 blz. 32 Illustr. Geb. Fr. 365,
KARL STERN:
De vuurzuil
De buitengewone bekeringsgeschiedenis van een Joods psychiater tot het
katholicisme : In deze autobiografie geeft de schrijver een boeiend beeld
van de geestelijke situatie in Duitsland, vooral in academische kringen.
300 blz. Geb. Fr. 145,.-THOMAS MERTON:
De roep der Wonden (Loven van de H. Lutgardis)
Deze biografie werd geschreven door iemand die als historicus volkomen op
de hoogte is van zijn taak, wat hem niet belet het bovennatuurlijke met
dezelfde onbevangenheid tegemoet te treden als de dingen der zogenaamde
positieve werkelijkheid.
(De Standaard 24-2-'52)
318 blz. Geb. Fr. 125, —
ÁMANDUS SMACKERS O.C.D.:
Het leven van de H. Johannes van het Kruis
Johannes van het Kruis heeft gestudeerd aan de beroemde en woelige
universiteit van Salamanca.
Hij leidde een avontuurlijk leven, geraakte zelfs in de gevangenis, waaruit
hij op sensationele wijze ontsnapte. Hij schreef beroemde werken over
mystieke theologie en was terzelfdertijd een groot dichter.
320 blz. Geb. Fr. 145,-J. J. DOODKORTE:
De invloed der vrijmetselarij
op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar
Men verneemt weinig over de invloed der Vrijmetselarij op de politieke en
kerkelijke gebeurtenissen der 19de eeuw. Die invloed was veel groter dan
men veelal meent.
168 blz. Gecart. Fr. 95,-VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
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SPAAR, EN LIJFR,ENTEKAS
-

Under Staatsgarantie

48, WOLVENGRACHT, - BRUSSEL

Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.

HAAR SPAARKAS
Inlagen op spaarboekjes
Intrest: 3% netto 's jaars op de eerste 75.000 fr.
1,50% netto 's jaars op het 2e bedrag van 75.000 fr.
0,50% netto 's jaars op het overige.
IX Spaarkas neemt de taxe van 2,40% op de intresten te
haren laste.

HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS
Die tegen uiterst voordelige voorwaarden alle levensverzekeringen en spaarverzekeringen doet.

HAAR LIJFRENTEKAS die bestaat sinds 1850.
Lijfrenten, dadelijk ingaande of uitgestelde.

GENIET TEN VOLLE
van de nieuwe belastingwet met U een Pensioen te vestigen
of met een Levensverzekering te sluiten.

Alle inlichtingen kunnen, zonder enige verbintenis van uwentwege, vrijblijvend, bekomen worden:
* ten zetel van de Algemene Spaar- en . Lijfrentekas, 48, Wolvengracht,
Brussel;
* op al de postkantoren van het Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.

J

YOOI/ELKE

Tanden
Er is nog een beperkt aantal banden voor het inbinden van
Jaargang V -- Deel I (Oct. 1951 tot en met Mrt 1952) voorradig.
Bestellingen kunnen geschieden:
voor Nederland door storting of overschrijving van f 1.25
op girorekening 128352 t.n.v. Kath. Cult.
Tijdschr. Streven, Amsterdam,
voor België door storting van 20 frs. op Postch. Streven
K.C.T., 884.67, Antwerpen,
in beide gevallen met de vermelding: Voor band Jrg. V - Dl. I.

Alle voorgaande banden zijn reeds uitverkocht.

WIS IIELPT?
Regelmatig komen bij ons aanvragen binnen van en voor Missionarissen op verre,
eenzame posten om gratis-toezending van
K.C.T. STREVEN.
Onze middelen zijn helaas uitgeput.

Stort Uw bijdrage:
Voor Nederland: op giro 128352 t.n.v. K.C.T. Streven, Amsterdam
op Postch. Streven K.C.T., 884.67 Antwerpen
Voor België:
in beide gevallen met de omschrijving: Missiefonds.
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De Zwerver
in moods vrije natuur
Dit blad wendt zich tot alle natuurvrienden in zo breed mogelijke
lagen van ons volk en bedoelt de ogen te openen voor het mooie
dat de levende natuur ons biedt. Meer speciaal: het leven van plant
en dier, gezien in de levensgemeenschap van het hele landschap.
Het richt zich bijzonder tot de jongeren ; daarom is „De Zwerver"
hét aangewezen blad voor school en jeugdbeweging.
„De Zwerver in Gods vrije natuur'' verschijnt de 16e van elke maand.
In Augustus verschijnt het blad niet, doch 'daarvoor zal in Juli een
dubbel nummer worden ingevoegd. De abonnementsprijs bedraagt
voor België Frs. 100. — per jaar. Losse nummers Frs. 10 —
Bestellingen kunnen plaats hebben bij de

N.V. Standaard - Boekhandel
ANTWERPEN — Huidevettersstraat 55 - 59, Postrek. 105248

Wij exporteerden reeds naar verschillende landen
in en buiten Europa.
Mogen wij ook Uw drukwerk eens verzorgen?

PtUAhQtIy Si.-qteyatiu5hui5
Kroostweg 147 - Zeist (Holland) - Telef. 03404-3194 - Giro 547823
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GEBRUIKT U REEDS HET

DAGMISSAAL
M ET VESPERS
uitgegeven
door

DESCLEE • DE BROUWER
Er zijn vele soorten missalen tegen zeer verschillende prijzen.
Waarom wordt het DAGMISSAAL steeds opnieuw geprezell
door de Geestelijkheid en de pers? Om de volgende kenmerken,
eigen aan dit Missaal alleen:

* Volledige en getrouwe vertalJng van al de teksten. En geen fantaserende Interpretatie van enkele hoofdgedachten.
* LogIsche plaat5ing van de onderdelen zonder veel verwijzingen.
* AandUiding In volgorde van al de gebeden voor Iedere dag door
zorgvuldIg opgestelde rubrieken.
* Een opvallend duidellJke druk. met verklaringen In rood biJ bet vaste
gedeelte der H. MIs.
* SierlIjk en stevig bindwerk.
* Gebruik van uiterst fiJn papier dat tevens stevig en niet doorsclllJnend lil. zodat de blJoa 2000 blz. In een handig en sIerlIjk formaat
werden verwerkt.
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Het

Huwelijk als Geloofsmysterie
door DR H. VAN WAESBERGHE S.J.

E minimum-eisen die aan het christelijk huwelijk gesteld worden,
zijn niet gering.
Het moet monogaam zijn in gedachte, woorden en werken.
Het moet alle consequenties dragen van een band, die onverbreekbaar is.
Het moet liever overbevolking en emigratie riskeren dan een kunstmatig ingrijpen in de vruchtbaarheid. Bovendien moet aan kinderloosheid de voorkeur gegeven worden boven kunstmatige bevruchting.
* **
Na kortere of langere tijd stuit ieder huwelijk op de grenzen, door
deze bindende normen getrokken. Wie deze grenzen overschrijdt, verlaat het terrein van het christelijk huwelijk. Wie ze respecteert, ondervindt die weldoende terugslag, die eigen is aan elke disciplinering. De
schoonste vruchten bloeien aan een boom, die resoluut wordt gesnoeid.
Het christelijk huwelijk, dat volgens de normen der Kerk wordt
beleefd, is bestand tegen slijtage, routine en ouderdom. Het is een frisstromende bron van diepe ervaringen. Zij die dit ondervinden en
beleven, kunnen geen woorden vinden, om uit te drukken wat zij in
deze ervaren. Het gaat boven hen uit. Wanneer zij ter kerke gaan en
naar de preek luisteren, koesteren zij de stille hoop, dat bij de verkondiging van Gods woord dingen gezegd zullen worden, die aansluiten
op deze ervaringen.
Want de Kerk van Christus is thuis in alle geheimen des levens.
Haar wijsheid raakt aan de wortel van het leven. Haar licht dringt door
tot in de meest verborgen hoeken van het menselijk hart. Als de Kerk
niets zou kunnen zeggen over die onbestemde ervaringen, die in menselijke taal niet te verwoorden zijn, wie zal het dan wel kunnen?

* **
De Kerk blijft niet in gebreke. Door de eeuwen heen heeft zij over
het huwelijk een geloofsmysterie bewaard, dat op het christelijk huwelijk past als een sleutel op het slot. Maar slechts zeer zelden wordt dit
mysterie verkondigd vanaf de kansel.

* **
Volgens de leer, die de Kerk door alle tijden heen heeft bewaard, is
13
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Kerk nooit verlaten in het verleden en ook in de toekomst zal Hij haar
nooit verlaten, zoals Hij plechtig heeft verzekerd:
„Ik zal met u zijn tot het einde der tijden".
Wij weten, dat ook de Kerk nooit ontrouw zal worden aan Christus.
Zij bezit deze fiere zekerheid niet uit zichzelf, maar uit haar Hoofd, die
gezegd heeft:
„De poorten der hel zullen haar nooit overweldigen".
Als haar afval uitgesloten is, is haar trouw ingesloten.
3. Er is maar één Kerk van Christus en de Kerk erkent slechts één
Christus. Voor ons is de enigheid der Kerk een zaak van geloof: „credo
in unam Sanctam Ecclesiam catholicam", d.i. wij weten het met een
zekerheid, die omfloerst is door duisternis. Christus echter weet dit met
een zekerheid zonder feil.
De Kerk van haar kant weet, dat haar leiding één-hoofdig is. Naast
Hem erkent zij niemand.

Man en vrouw
1. De man is het hoofd van de vrouw; elke echte vrouw laat aan
haar man de beslissing in de verschillende aangelegenheden des levens.
Wanneer men aan een gehuwde vrouw een besluit opdringt, reageert
zij afwijzend; zij wil er eerst met haar man over spreken.
In al die vraagstukken, die de levenswijze van het gezin en de
opvoeding der kinderen meebrengen, heeft de vrouw een zekerheid, die
zij niet uit zichzelf put, maar ontleent aan de omgang met haar man.
2. Man en vrouw beloven elkaar trouw voor de duur van het leven.
Hun verbintenis komt neer op deze zin: „ik zal met u zijn tot het einde
des levens". Zelfs als zij de huwelijksband zouden willen verbreken,
zouden zij dit nog niet kunnen. Wat God verbonden heeft, scheide geen
mens. Noch de paus, noch welke andere verheven instantie ter wereld
dan ook, is bij machte, om het voltooide christelijke huwelijk te ontbinden.
3. Het huwelijk is monogaam, d.i. het bestaat slechts tussen één man
en één vrouw. Wanneer een van beiden bereid zou zijn, om een ander
naast zich te dulden — een der wonderlijkste bedenksels van „moderne" huwelijken ,-- dan is dit geen summum van tolerantie, maar een
summum van onwezenlijkheid. De alleen-zaligmakende Kerk heeft haar
pendant in de alleen-zaligmakende vrouw.
Het Huwe lijk, een afspiegeling van de verhouding
tussen Christus en de Kerk
Wanneer wij de verhouding tussen Christus en de Kerk vergelijken
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drukkers, photographen en kunstenaars past dit procédé voortdurend
toe.
Volgens Paulus moeten wij ook het huwelijk in dit verband opnemen,
zonder echter het eigen karakter van deze zeer bijzondere afbeelding uit
het oog te verliezen. Dit voert ons tot de vraag, waar precies het
onderscheid ligt tussen het huwelijk-als-copie en de photo-copie of
drukkerscopie.
Het eigene en bijzondere van het huwelijk-als-copie komt het beste
uit door te bedenken, dat de copieën van techniek en kunst los staan
van het origineel. Als mijn moeder sterft, blijft haar photo bestaan.
Staan Christus en de Kerk ook zo los van het huwelijk?

***
Deze vraag is te beantwoorden volgens de leer van natuur en genade.
Want het huwelijk is een stuk natuur en de verhouding van Christus
tot de Kerk is de oorsprong van alle genade.
Genade echter is verlossing der natuur. Vandaar dat als de natuur
wegvalt, ook de genade (als verheffing der natuur) onmogelijk wordt.
Omgekeerd is de natuur, zoals zij feitelijk nu is, niet bestaanbaar los
van de genade, die geschiedenis gemaakt heeft in deze geschapen
natuur 2
Wanneer wij deze theologie toepassen op het huwelijk als geloofsmysterie, komen wij tot zeer vérdragende consequenties. Dit voorbeeld
en dit nabeeld staan niet buiten elkaar. Het voortbestaan van de copie
is afhankelijk van het voortbestaan van het model. Zij zijn zo in elkaar
geschoven, dat het terugtrekken van de een de vernietiging van de
ander meesleept. Als Christus zou ophouden de Kerk te beminnen,
zouden alle huwelijksbanden ter wereld knappen. Hetzelfde zou gebeuren als de Kerk zich van Christus zou terugtrekken. Ook het natuurhuwelijk tussen de heidenen zou aan deze ontbinding niet ontkomen.
)

***
Er bestaat in de natuur nog één wijze van nabeelden, waarbij de
copie ook staat of valt met het voortbestaan van het origineel, nl. het
beeld in de spiegel. Maar niemand zal het natuurlijke spiegelbeeld
2 ) Alles, wat is, steunt op Christus. Niet slechts door de genade, maar ook de
eigen natuur van al het geschapene. Paulus zegt: „alles bestaat in Hem" (Col. 1, 17).
We zouden ook kunnen vertalen: alles vindt in Hem zijn steunpunt, zijn samenhang.
P. Poukens vertaalt: „in Hem blijven alle wezens onderling in stand" en commentariëert: „krachtens hun betrekking tot Hem, als het centrum, waar alles samenstreeft".
„Alles", dus ook de gehuwden. Ook zij vinden in Hem samenhang; ook zij worden
door hun betrekking tot Hem in stand gehouden. Buiten Hem zou hun huwelijk
uiteenvallen.
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Dit kan paus, noch duivel, noch Dr Vlimmen. „Ik zal met u zijn tot
het einde der tijden" vindt zijn sacramentele echo in „ik zal met u zijn
tot het einde des levens".
Ten slotte de vruchtbaarheid van het huwelijk. De Kerk verzet zich
in deze tegen een kunstmatige regeling van het kindertal, zonder het
volgen van een natuurregeling als P.O. a-priori uit te sluiten. Heel in
het algemeen gesproken, is haar grondhouding in deze vraagstukken
gekenmerkt door een respect voor natuurlijke grenzen. Ofschoon men
niet mag verwachten, dat een zo veelzijdige aangelegenheid door één
beginsel beheerst wordt, mag men toch ook hier wel enig licht verhopen
van het geloofsmysterie, dat aan het huwelijk ten grondslag ligt.
Zoals alles in het huwelijk gemodelleerd is op de verhouding van
Christus tot de Kerk, zo ook de vruchtbaarheid. Aan de oorsprong van
iedere mens staat het verlangen van Christus naar uitbreiding van de
familie der Godskinderen. De natuurlijke vruchtbaarheid is hiervan
afgeleid. Het is gecopieerd van het origineel. Het spiegelbeeld kan geen
eigen wegen inslaan. Het moet respectvol afwachten wat er gebeurt
tussen Christus en de Kerk. Alleen die mensenkinderen zullen er
komen, die Christus heeft voorbestemd tot Godskinderen. Het doopsel
na de geboorte is de vervulling van de meest eigenlijke bestemming van
het mensenkind.
Anders gezegd: de voortplanting des levens is er ter wille van de
voortplanting des geloofs. Alle kinderzegen is naar diepste wezen een
vervulling van de bede uit het Onze Vader: ,,Uw rijk kome".
Daar het aan man en vrouw niet toekomt te bepalen, hoe groot de
Godsfamilie zijn zal, kunnen zij niet op onafhankelijke wijze de uitbreiding van de mensenfamilie regelen. Een zekere houding van afwachten
is hierdoor gefundeerd.

Soms wordt het huwelijk zo voorgesteld, dat voor de maagdelijke
staat geen waardering meer overblijft. Dit is zowel onkerkelijk als
onbijbels. Het huwelijk is een afspiegeling van de verhouding tussen
Christus en de Kerk, maar niet de enige. Voor „wie het vatten kan", is
de maagd „gehuwd met Christus". Zij hebben als taak en roeping om
de Kerk te personifieren in haar onverdeelde trouw aan Christus. En
hun nakomelingschap zal talrijker zijn dan de kinderen van de gehuwden. Men kan dit aanschouwelijk zien op elke missie-scheurkalender,
waar wij een witte zuster treffen omringd door een troep zwarte
rakkers. Zij dienen de voortplanting des geloofs door af te zien van de
voortplanting des levens.

„Het onuitwisbaar Merkteken”
van E. Langgasser
door P. FRANSEN S.J.

Man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he is most assur'd
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.
Shakespeare

AS op het einde van haar leven nogal gelezen in eigen land, is de
Duitse katholieke schrijfster, Elisabeth Langgásser, eerst sinds
haar dood in 1950 wereldberoemd geworden. Haar voornaamste romans
zij schreef ook poëzie en novellen --- worden overal vertaald 1 ) . Met
Graham Greene, Evelyn Waugh, Stephan Andres en Gertrud von
Lefort schijnt zij het tegenwoordig zo roemrijke Pantheon van de
katholieke romanschrijvers te zijn binnengetreden, en wellicht ook het
arsenaal van onze apologetica.
In een klein „Voortoneel" maakt zij het de lezer onmiddellijk duidelijk, dat hij voor geen gemakkelijke taak zal staan. De leidraad van
Ariadne, die De Lezer moet vasthouden, wil hij niet als De Criticus
„zich oplossen en verdwijnen", is het mysterie van de goddelijke
genade. In de opdracht had zij hem reeds gewaarschuwd. In de Duitse
uitgave althans --- want jammer genoeg heeft de Nederlandse vertaler
dit overbodig geacht 2 ) --- staat een raadselachtige tekst: „Commystis
committo": dit geheim, dit boek vertrouw ik toe aan degenen, die samen
met mij werden ingewijd in hetzelfde geheim, het geheim van de
genade, en van de doop, waarin ons het onuitwisbaar merkteken werd
Utrecht, Het Spectrum, 1951, vertaling door
1 ) Op weg naar het Gulden Vlies,
André Moorbeek van de Márkische Argonautenfahrt 1950; en vooral in dit artikel
Het onuitwisbaar Merkteken uit het Duits Das unauslósliche Siegel vertaald door J.
Roeland Vermeer, Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1951, 488 blz., geb. Fr. 195.
Q) Er zijn nog andere punten, die wij in de vertaling van Roeland Vermeer betreuren. De vertaling was uiteraard zwaar werk. Men mag ze goed noemen, alhoewel niet
zo soepel als die van Op weg naar het Gulden Vlies. Maar onvergeeflijk lijkt het ons,
wanneer de vertaler, waar L. soms door het spatiëren bij een begin van een hoofdstuk
of elders het hoofdthema aangeeft (b.v. in de Duitse tekst het 1 ste Hoofdst.: „der
heute vor sieben Jahren die Taufe empfangen hatte" blz. 28), hij dit eenvoudig over
het hoofd ziet, terwijl hij zelf in de Nederlandse tekst sommige woorden spatiëert, en
dus onderlijnt, waarop in het Duits geen klemtoon valt. Er komen trouwens meer
zetfouten voor dan passend is.
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geschonken, dat in ons leven is gedrongen als een tweesnijdend zwaard
van heil of van verwerping.
Elisabeth Langgasser is katholiek van geboorte, maar schijnt een tijd
haar geloof te hebben verloren. Gehuwd met een bekeerde Jood, zal het
eigenaardige van de Joodse religieuze psyche haar blijven boeien.
Daaruit ontstond het echtpaar Levi-Jeschouwer in Op weg naar het
Gulden Vlies. In Het onuitwisbaar Merkteken is de hoofdpersoon,
Lazarus Belfontaine, eveneens een Jood, die zich liet dopen om met een
rijk katholiek meisje te trouwen. Intussen hebben gedurende de oorlog
deze banden met niet-Arisch bloed aan de schrijfster heel wat zorg en
droefheid berokkend. In Berlijn wordt zij ten slotte meegesleurd in de
finale „ "tterdámmerung" van het Nazisme, in deze totale ontwrichting van een beschaving, van een cultuur, waarin de mens, van alles
beroofd, naakt geworpen wordt voor de voeten van God .... of van
Satan. In een apokalyptisch land vol puinen, ontheemden en doden
strijdt zij om haar geloof. Meteen ontdekt zij de hevigheid van toon en
zegging uit de oude Joodse Apokalyptiek, het profetisch geweld van
haar beelden van waanzin en vernieling, van haar aanklacht ook tegen
de heidense „redelijkheid" van de laatste eeuwen, de Baals uit het
Franse libertinisme, en vooral uit het Protestantse Pruisen.

***
Apokalypse, dat is ontmaskering van de verborgen boosheid van
hart, openbaring ook van ons heil uit God.
Langgasser zoekt dus de verborgen mens. Niet de mens van elke dag.
Deze draagt een masker van onoprechtheid. Evenmin speurt zij naar
zijn psychisch gelaat, naar de motieven van zijn handelen die bewust
voor hem oplichten op het scherm van zijn geweten. Zo verlaat haar
romanstijl radicaal het ons zo vertrouwde vlak van de psychologische
burgerroman. Nog minder moet zij iets hebben van de mens uit de
philosophie, daar het de vloek van onze rede schijnt te zijn elke presentie door de verdunnende analyse van onze abstracties te verjagen.
Niet dat zij nu aan psycho-analyse zal gaan doen, alhoewel de vele
dromen en ten slotte die grenswereld tussen slaap en bewustzijn, waarin
haar verhaal zo dikwijls verwijlt, een meer dan gewone aandacht voor
het onbewuste laten vermoeden. Het diepste in ons is die kern van onze
persoonlijkheid, waar deze onmiddellijk uit de scheppende en behoudende hand van God zelve stroomt. Maar de mens is vrij, en de levenspuls van zijn geschapen-zijn door God en voor God moet hij vrijelijk
beamen. Hij kan deze ook zelfheerlijk tot hoogmoed laten stollen in zijn
handen. Hij kan zich losrukken van het onverbreekbare, en daarom een
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God onze liefde, satan onze haat". De kapitein liet de verrekijker
zakken en keek de koster aan. Een ongewone, benauwende opwinding
scheen deze nuchtere man te overmeesteren terwijl hij aan Francois
vroeg: „En hoe — zijn stem veranderde en sloeg over --- „stelt u zich de
afloop van het drama tussen God en Lucifer voor? Hoe .... , zo van
uit de hoogte gezien, staat de strijd voor het ogenblik?" Zonder een
moment te aarzelen antwoordde de steeds nog vreesachtige oude man
met trotse kalmte: „De strijd zal er tot op de jongste dag slecht voor
God en goed voor Satan voorstaan, ja, als alleen ervaring en verstand
een voorspelling doen ....", hij trok zijn magere schouders en keek in
de diepte. „Wel?" vroeg de kapitein schor. „Dan zou Gods zaak verloren zijn, want Satan is heer van deze wereld". „God houdt het dus
met de overwonnenen?" vroeg de kapitein ruw. (Wij zijn in 1914 in het
verwoeste stadje Senlis, waar voor enkele dagen de burgemeester werd
doodgeschoten) . De ander keek stil voor zich heen. „Wat wij overwinnaars en overwonnenen noemen heeft daar niets mee te maken", zei
hij onbewogen, „maar de gelukkigen dezer aarde staan verder van het
brandpunt af: de rijken, de weelderigen en de overwinnaars met de
lauwerkrans om hun slapen". „Van welk brandpunt?" De oude zweeg
en scheen naar een trommelgedreun te luisteren dat luid en dreigend
van beneden opklonk en de lucht deed beven. „Van het brandpunt ... .
van de liefde", zei hij eindelijk en kruiste zijn perkamenten handen
berustend over de borst 3 ) .
***
.

Dit is de inhoud, de theologische thematiek van deze roman, enig in
zijn soort. De techniek echter is al even verwonderlijk. De gewone
middelen worden resoluut over boord geworpen: psychologie, verhaal
geplaatst in het kader van ruimte en tijd, normale typering der personen. Wij betreden hier het domein van de mythe. Wij staan immers
voor een bij uitstek „sacrale" kunst. Wij bedoelen een kunst, die alle
menselijke middelen gebruikt van beeld, verhaal en stijl om ons in de
onmiddellijke tegenwoordigheid te stellen van het Onbeschrijflijke. Het
is een kunst, die niet beschrijft, niet betoogt, niet vertelt, maar existentieel getuigt van een presentie buiten en boven zich zelf.
Wij denken, als wij dit schrijven, aan de fijnzinnige analyses van
André Malraux in zijn Psychologie de l'Art 4 ) . De hellenistische, een
3) Cfr. Op. cit., blz. 258. Wij cursiveren.
4) Deze aesthetica, die tevens een metaphysiek wordt van de kunst, verscheen eerst
in drie delen: La création artistique, 1947, Le musée imaginaire, 1949, en La monnaie
de l'absolu, 1950, bij Albert Skira, Paris-Genève. Zo pas verscheen het bewerkt en
met nieuwe illustraties verrijkt in één deel: Les voix du silene, Paris, Gallimard,

204 „HET ONUITWISBAAR MERKTEKEN" VAN E. LANGGAESSER

bij uitstek humanistische kunst, verheerlijkte de goden in de mensen.
Een sacrale kunst als die van Byzantium verheerlijkt de mens in God.
De techniek van een zodanige kunst steunt essentieel op een fundamentele stilering, d.i. het meedogenloos verbreken van de gangbare onderlinge verhoudingen om het menselijke gelaat vast te leggen in een
buitenmenselijke, soms gebroken harmonie, die gespannen staat en
strak onder de druk van Gods tegenwoordigheid. „Ou que ce soit, à
quelque époque que ce soit, les styles du sacré sont d'abord destruction
du monde de l'apparence; ils n'imitent pas mal la vie (zoals de Renaissance dacht over Byzantium of de Middeleeuwen) , ils se refusent à
l'imiter, exigent de la métamorphoser ou de la transcender. Ils sont un
des moyens de fiction les plus puissants que connaissent les hommes,
parce qu'ils imposent à tout ce qu'ils figurent un invincible monde
légendaire. Ils sont aux pauvres arts religieux qui les suivent ce que
sont les Prophétes aux romanciers" 5 ). Een dergelijk plastisch waagstuk
wordt in een gelovige gemeenschap teken van God. Zij bereikt echter
de adel van het symbool, telkens wanneer een artistiek hoogtepunt
wordt geschapen in een volmaakt samentreffen van inhoud en vorm.
Daarom lijkt ons ook Langgassers kunst bij uitstek bepaald door de
wet van de stilering. Alle gewone, gangbare verhoudingen van de mens
met zich zelf, van de mensen onderling en met de natuur worden verloochend. De hoofdpersoon Lazarus Belfontaine blijft schematisch
getypeerd, en al worden wij dikwijls ingewijd in zijn dromen, er wordt
ons weinig gezegd over zijn temperament. Trouwens wij maken slechts
twee dagen van zijn leven mede: de zevende verjaardag van zijn doop,
waarop zijn geloofsafval plotseling rijp blijkt te zijn, en elf jaren later,
dag voor dag, de even plotselinge bekering bij de totale verwoesting
van zijn zelfheerlijk „humanisme". Terloops horen wij nog iets over zijn
lijden en boete. De lezer staart in 't eerst verwezen rond als een
reiziger, die plotseling ontwaakt in een maanlandschap. Hij leest en
verstaat de woorden, maar herkent de melodie niet. Wij kennen daarom
geen schrijver, waarmee Langgásser kan vergeleken worden, tenzij, en
dan nog in beperkte mate, met P. Claudel in Le Soulier de satin. Claudel echter zingt in majeurtoon, Langgásser meest in mineur.
Zo treft ons deze roman door een echt mythische herschepping van
de natuur. Het is iets als Bosco, en toch weer iets heel anders. De
natuur is voor alles het rijk van Satan. In geweldige orkanen, ijzige,
1951. Deze vroegere communist en verzetsman heeft nu schijnbaar dit alles voorbijgestreefd in een soort personalistisch existentialisme en een humanistische religie van
de kunst, waarin een diep heimwee natrilt naar het verloren geloof van het Christendom.
5) La création artistique, blz. 36.
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eenzame maanverlichte nachten, ook in de zwoele, broeiende zomerhitte
voelen wij zijn nabijheid. Ook haar mensen, de zondaren, zijn geen
mensen meer van deze tijd. Het diner in de raadskelder, de nachtelijke
dans van Mosiger, de man met het vuurwerk, zijn als getekend naar de
doeken van Jeroen Bosch. Door het hele verhaal van Hortense de
Chamant in het tweede deel vaart de inspiratie van een Goya. Wanneer
zij opgedirkt en vol wellust uit het huis de nacht insluipt met achter
haar op het balcon de sinistere gedaante van haar vader, worden de
Maya's uit de Capricios van Goya weer ten leven gewekt; achter hen
de duistere begerige soldatenschimmen, die evengoed duivels hadden
kunnen zijn.
Heel de Griekse mythologie, die Langgasser zo goed kent, wordt
voortdurend opgeroepen, en meestal als het masker van de zonde. De
Eryniën, de Chimaera, de Medea, de wellustige nymphen waren weer
rond tussen de wijngaarden van het Rijnland en in de parken van
Frankrijk. Op het avondfeest van het eerste deel zal het zwoele thema
van de verkrachting van Leda door Zeus, die zich in de gedaante van
een zwaan veranderd had, in een obsederend appassionato Helene
Gitzler begeleiden tot haar zelfmoord, en aan Belfontaine openbaren de
existentiële leugen van zijn leven.
Het hele wereldgebeuren ten slotte balt zich samen in het drama van
deze éne gedoopte ziel. Troja, Griekenland en Rome, de aartsvaders en
propheten uit de Bijbel, de hele geschiedenis omspookt de eenzame
gestalte van Lazarus Belfontaine, de Jood, die gedoopt was maar zijn
geloof en meteen de genade verliest, door halfslachtigheid eerst, weldra
door zinnelijkheid en genotzucht, om ten slotte op te gaan in de zelfheerlijke, stoische „apatheia" van de man van de wereld en van de
„verlichte rede". Hij gaat door het leven in voornaamheid en weelde,
maar als omgeven door een doordringende lijklucht. Rondom verschijnen en verdwijnen, telkens weer anders en toch weer dezelfde, de saters
van zijn lusten en hoogmoed: Grandpierre, Tricheur en de blonde
matroos, alsook de zichtbare belichaming van zijn begeerte, het naakte
boerenmeisje als Diana aan de Loire, Helene Gitzler in het zwanenpaviljoen en Susette Bonmarché in Senlis. De schrikkelijke monotonie
van de zonde. En nochtans zijn doopsel, „het onuitwisbaar Merkteken"
blijft hem volgen tot midden in deze woestenij.
De mythische incarnatie van de zonde, zeker voor wie gelooft dat
deze wereld in haar zichtbaarheid vooral het onverloste domein blijft
van de duivel, is literair niet zo moeilijk. Veel lastiger echter wordt het
om met dezelfde techniek de nog dieper verborgen wereld van de genade
uit te beelden. Dieper verborgen, maar daarom niet minder werkelijk;
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integendeel! Hier grijpt Langgasser soms onbewust naar de stilering
der Byzantijnen, of naar de mystische, meer menselijke gestalten uit de
Middeleeuwse mysteriespelen. Zo in het onvergetelijk gebed van de
kleine H. Teresia en in het verhaal van de blinde
,,het blinde geloof"
heet hij
die, in Lourdes genezen, van Onze Lieve Vrouw zijn blindheid terug vroeg en ook verkreeg. Nochtans moet men wel bekennen
dat speciaal in Het onuitwisbaar Merkteken de geestelijke werkelijkheid
en de weelde van de genade ons meer worden geschilderd in gesprekken en nogal abstracte bespiegelingen dan in concrete uitbeeldingen.
Zo heeft ook de heilige priester Mathias iets van het onwezenlijke
van een Russische ikoon, alhoewel hij elders weer verschijnt met de
smartelijke lijdzaamheid van een starets bij Dostojewsky. Hij vertoont
evenwel, o.i. een euvel, dat hij trouwens deelt met de meeste priesterfiguren van onze moderne literatuur. Voor het mysterie van zwakheid
en uitverkiezing, dat de priester draagt, zullen onze moderne romanschrijvers — neem b.v. G. Bernanos, G. Greene of C. Cociolli — deze
spanning verplaatsen tot aan de grenzen van zijn persoon, waar de
goddelijke tragiek schuil gaat in de onrust van het psychisch abnormale.
Is het niet een symptoon van geestelijke bijziendheid, dat wij het
inwendige drama van de priester — zoals trouwens van elke christen
dat getekend wordt van uit de twee coördinaten van genade en zonde, moeten vergroven en abnormaliseren om het te kunnen beschrijven?
Het blijft in ieder geval het bewijs van onze diepe verlorenheid, van
onze behoefte aan God, daar er uit blijkt dat de taal van de Satan ons
nog beter ligt dan het woord van God.
Tegen het werk van E. Langgasser worden evenwel nog andere
bezwaren geuit, en wel theologische. Zij zou een zeker gnosticisme
voorstaan, en in de voorstelling van geloof en genade de orthodoxie te
kort doen.
Het ontgaat ons geenszins, dat het uiteraard nogal duistere werk van
Langgasser velen van onze intellectuelen, die toch al zo weinig weten
en zelfs wensen te weten over hun godsdienst, niet veel wijzer zal
maken, en hen zelfs van de wijs kan brengen. Wij denken hier niet aan
enkele, soms nogal sterke beschrijvingen van sexuele perversiteiten, die
Het onuitwisbaar Merkteken niet tot een geschikte lectuur maken voor
onvolwassenen; wij bedoelen vooral de dogmatische orthodoxie in haar
voorstelling van genade en zonde.
Daar zij zo weinig aandacht schenkt aan het psychologische, is er
natuurlijk wel een gevaar, dat het belang van de menselijke medewerking in deze orde over het hoofd wordt gezien. Belfontaine schijnt af te
glijden naar zonde en ongeloof vóór hij er zich eigenlijk bewust van
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wordt. Zijn uiteindelijke terugkeer heeft ook veel weg van een Damascusbekering. Wij denken niet, dat Langgasser dit bedoelt, wat trouwens blijkt uit de boven geciteerde samenspraak.
Niemand mag natuurlijk het genadeleven, en evenmin de zonde tot
een supernaturalistisch determinisme herleiden, een onvermijdelijk
noodlot dat de mens overvalt. Maar van de andere kant worden de
geheimen van zonde en van begenadiging weer niet zo vanzelfsprekend
uit onze kleine, klaar omschreven daden geboren, als handboeken in
moraal het wellicht laten veronderstellen, en het ook doen moeten, daar
zij allereerst het oog hebben op het dagelijks gebruik van onze vrije wil.
Zonde en geloof wellen eerst op in een existentiële diepte, uit het
„hart" van de mens, waarvan wij niet altijd en onmiddellijk aan de
oppervlakte van onze dagelijkse ervaring een zo duidelijk beeld hebben,
ook bij ons zelf niet. De zonde en de bekering, waar men het gewoonlijk
over heeft, zijn meestal niets anders dan het aan het daglicht komen van
een existentiële keuze, een overgave of weigering; een uitdrukking van
die keuze dus in tijd en ruimte, in gangbare doordeweekse vormen,
waardoor en waarin ons dieper persoonlijk leven zich nu eenmaal moet
uitbeelden. Daarbij komt nog, dat men veel te weinig, vooral in deze
tijd, aandacht schenkt aan de menselijke solidariteit zowel in het kwaad
als in het goede. Wij spreken over de erfzonde, over het mystiek
Lichaam; maar hoe weinig integreren we dat in de practische beleving
van onze christelijke levensbeschouwing. En hierbij mogen wij toch
weer niet vergeten dat elke mens persoonlijk over zijn eeuwigheid zal
moeten beslissen. Maar het zou al te simplistisch zijn, als wij, naar de
atomiserende denkwijze van onze tijd, ons deze persoonlijke taak zouden voorstellen als totaal onafhankelijk van de zonde en de heiligheid
van anderen. De betekenis die Langgasser hecht aan heiligenfiguren,
als aan Moeder Cabrini in de Argonautentocht, aan Onze Lieve Vrouw
van Lourdes, de kleine Teresia en aan andere figuren in haar roman,
b.v. de pastoor Matthias en de Witte Pater Lucien Benoit, is o.i. theologisch totaal gefundeerd.
Er is nog een ander punt, waarop wij hier noodzakelijk de aandacht
dienen te vestigen. Wij moeten de hemel verdienen door de genade. Dit
is een katholiek dogma. Maar het schijnt toch wel dat er in ons activistische Westen een wijd verspreide, zij het meestal onbewuste religieuze
infectie bestaat die alles — van af een meer gemechaniseerde genadetheologie tot de Zondagse predicatie en onze geestelijke ascese toe
doortrekt met de metastasen van een onverwoestbaar semi-pelagia
nisme, waardoor men in de samenwerking met God zozeer de nadruk
legt op de menselijke inspanning, dat de onaantastbare primauteit van
—

...
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Gods uitverkiezing en initiatief al te zeer wordt vergeten. In de orde
van de genade is alles wat goed is, primair en onvervangbaar goed
allereerst uit en door God. Wij loochenen hiermede geenszins het
bestaan, noch het belang van de menselijke vrije inzet in geloof, hoop
en liefde, maar ook dat is zelf weer allereerst een voor niets geschonken
genade, alvorens het tevens en onaantastbaar onze eigen verdienste
is

6)

Daarom is het, dat de Westerse mens zo moeilijk tot echt bidden
komt. Waarom verzuimen duizenden in onze streken de Zondagsmis?
Is 't niet omdat de besten die er trouw aan bleven, dit niet genoeg doen
omdat God de Heer is, begin en einde van alles, het onvervangbaar en
onomstootbaar Alpha en Omega van ons bestaan en van onze heiliging?
Zal wellicht God deze Westerse cultuur, waaraan wij als kinderen uit
het heidendom ons zo vergaapt hebben, eerst als speelgoed in onze
handen moeten stuk slaan, alvorens wij weer oprecht als één volk naar
Hem opzien? Als dit waar is, dan heeft Langgasser iets gezien, dat van
het grootste belang was voor onze tijd, en zijn haar grootse, duistere
mythen tot een apokalypse geworden van de zelfheerlijke moderne
mens.
6 ) Het Protestantisme, het Jansenisme, en het latere Augustinisme zijn in de genadetheologie ondermeer vertrokken uit dit element van gezond, dus katholiek verzet.
Door een tragisch noodlot echter eigen aan al wie de totaliteit van de waarheid
verbreekt .--- werden zij in feite en historisch telkens teruggedreven naar het menselijke dogma, dat zij daarom telkens weer zo verbeten afzwoereii. Wij denken b.v. aan
de Aufklrung, de onverbiddelijke gestrengheid van het Jansenisme en het moderne
existentialisme. Ook de krampachtigheid waarmee het hele hedendaagse reformatorische front de affirmatie beklemtoont: God is God, en de mens is mens en slechts
zonde, is onder dat opzicht bizonder kenschetsend.

De kern van de sociale kwestie nu
door H. HOEFNAGELS S.J.

ERLEDEN jaar hebben wij in dit tijdschrift een poging gedaan om
een overzicht te geven van de huidige stand der sociale kwestie.
Het bleef echter bij een analytische beschouwing, en de vraag moest
rijzen: wat is nu de kern van het vraagstuk. Het antwoord hierop is
van het grootste belang, want dit alleen kan ons een juist criterium
geven om bij de beoordeling van onderdelen uit te maken, wat wezenlijk
is, en wat accidenteel, wat bijdraagt tot de uiteindelijke oplossing en
wat deze bemoeilijkt. Een tweetal voorbeelden mogen dit illustreren:
Uit de mijnstreek werd ons enige tijd geleden het volgende verschijnsel verteld. De ondergrondse mijnwerkers verdienen beduidend meer
dan hun bovengrondse collega's. Het gevolg hiervan is dat de vrouw
van de ondergronder over een royaler huishoudgeld beschikt dan haar
buurvrouw, wier man bovengronds is te werk gesteld. In het dagelijks
leven betekent dit dat de eerste zich bij de groentekar heerlijkheden
kan verschaffen als sinaasappelen en vroege aardbeien, terwijl de ander
niet verder kan komen dan een begerige blik. Dit leidt in de woningwijken waar beide groepen door elkaar wonen tot grote sociale spanningen.
Hier is iets mis, zo zei men ons. Maar wat is er nu precies mis?
Veelal zal men de situatie aldus horen beoordelen: dit grote verschil is
sociaal verkeerd, want beide groepen hebben dezelfde levensbehoeften;
helaas, de economie dwingt tot deze verhoudingen, er hapert dus iets
aan de economie!
Men kan echter ook een andere positie innemen: het algemeen
welzijn eist dat de beloning voor een dienst zo hoog is dat er genoeg
mensen bereid zijn deze te verrichten. Lonen die volgens deze norm
vastgesteld worden zijn redelijk. Welnu, dat is feitelijk de norm volgens
welke het inkomen der ondergronders wordt vastgesteld. Dit inkomen
is dus redelijk. Volgens deze positie ligt de fout bij de mensen, die
ofwel afgunstig zijn op een hoger inkomen van anderen dat zij toch als
redelijk erkennen, ofwel verkeerde normen aanleggen voor de beoordeling der redelijkheid.
Is deze laatste positie juist, dan zou het in elk geval fout zijn, de
inkomens tussen beide groepen, om der wille van de sociale rust, te
nivelleren: men zou de afgunst steunen en de domme inzichten over het
sociale leven stijven en daardoor verder af geraken van de uiteindelijke
oplossing. Naar gelang men de eerste of de tweede positie inneemt zal
men de moeilijkheden anders beoordelen, doch alleen de juiste positie
zal ook op de lange termijn tot de oplossing der sociale kwestie in haar
geheel bijdragen.
Een ander voorbeeld levert ons de bezitter van een metaalbedrijf, die
ons onlangs vertelde dat hij in staat was zijn bedrijf tot dubbele grootte
14
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uit te breiden. Hij was echter niet van plan hiertoe over te gaan, en wel
uit deze overweging: „Mijn bedrijf", zo zeide hij, „verzekert mij en mijn
arbeiders van een behoorlijk bestaan. Daarmee moet een mens tevreden
zijn. Het feit dat iedereen tegenwoordig naar steeds meer streeft, is
juist de hele oorzaak van de sociale kwestie".
Al is dit soort mensen zeldzaam, hun houding zal toch over het
algemeen instemming vinden en als zeer sociaal beoordeeld worden.
Men kan er echter ook anders tegenover staan, en wel op de volgende
manier: deze man zou veel socialer handelen als hij zijn bedrijf inderdaad uitbreidde. Uitbreiding van zijn zaken immers, betekent uitbreiding van de arbeidsgelegenheid en verhoging van het volksinkomen,
welke thans van uitnemend belang zijn voor de algemene welvaart.
Deze voorbeelden tonen ons dat het zaak is de problemen vanuit de
juiste gezichtshoek te bezien, wil men de oplossing van de sociale
kwestie niet eerder belemmeren dan bevorderen.
Wij menen nu, dat het voortbestaan van de sociale kwestie vooral te
wijten is aan het feit dat de algemeen heersende theorieën een juiste
beoordeling van het soort situaties als wij hierboven gaven, onmogelijk
maken. Daardoor komt een sociale houding tot stand, die in dit soort
gevallen geregeld het verkeerde uitgangspunt neemt, misschien op korte
termijn enig succes boekt, maar voor de lange termijn, juist van de
oplossing af stuurt.

***

De vraag naar de kern van de sociale kwestie nu, is de vraag,
waarom deze blijft voortbestaan, zonder perspectief naar een oplossing.
Wanneer men zich hierop bezint, komt men uit bij de sociale politiek, en
via de sociale politiek bij de heersende sociaal-economische ideeën,
waarvan deze politiek de resultante is.
Wij hebben lang gemeend dat de arbeiderskwestie een zuiver psychologisch-historische was geworden. Historische oorzaken echter kunnen niet het blijven voortbestaan der kwestie verklaren. Historische
oorzaken determineren de mensheid niet eeuwig, zij hebben uit-ebbende
gevolgen. Vandaar dat wij naar actuele oorzaken moeten uitzien, en
hierbij komen wij telkens tot de conclusie: de regeringspolitiek blijkt
niet in staat, ondanks het feit dat zij de steun heeft van de vakbondleiders, om het maatschappelijk vertrouwen der arbeiders te kweken.
Dit is wel zeer merkwaardig bij een politiek die door haar tegenstanders gekarakteriseerd wordt als een „arbeiders-politiek". Terwijl de
regering de arbeiders zoveel mogelijk in alles tracht tevreden te stellen,
bewerkt zij het tegengestelde resultaat: niet alleen ontevredenheid en
wantrouwen bij de arbeiders, maar bij alle groepen.
Toch is dit niet zo verwonderlijk, als men ziet welke indruk de
sociale politiek der laatste jaren vaak maakte. Men veronderstelde wel
eens dat de regering uitging van beginselen als de volgende:
De weinig bekwamen en de luien moeten tevreden gehouden worden:
daartoe vermijding van differentiatie in de lonen der arbeiders. ( Denk
aan de geringe beloning voor vakbekwaamheid! )
De afgunst, onderling en tegenover anderen, moet voorkomen wor-
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Een andere critiek komt uit de min of meer liberale zakenwereld 2 .
Zij vraagt voor alles een economische politiek: hetgeen volgens haar
inzichten wil zeggen, een politiek waarbij de ondernemers vrije ruimte
krijgen om winsten te maken, welke hen prikkelen tot grote inspanning.
De „sociale wenselijkheden" moeten maar opgeschort worden totdat de
ondernemers zelf de mogelijkheid daartoe zien ... .
De publieke opinie denkt er echter niet over de klok terug te zetten,
waardoor ook deze politiek bij voorbaat tot mislukken gedoemd is,
omdat zij het sociale opoffert aan het economische.
Wij staan wel voor een merkwaardige impasse: een sociaal gericht
beleid ondermijnt de economie, benadeelt het nationale welzijn, en blijft
daardoor ontevredenheid en wantrouwen voeden. Een economisch
beleid brengt sociale onrust en verzet, en is daardoor niet in staat het
algemeen welzijn te bevorderen.
Men ziet het, noch de regering noch de oppositie is in staat de weg
aan te geven die uit de moeilijkheden zal voeren omdat elke sociaaleconomische politiek volgens de heersende begrippen in zich zelf de
disharmonie draagt, en niet anders kan zijn dan een compromis. De
vraag die wij al suggereerden is de vraag of de algemeen aanvaarde
begrippen zelf wel juist zijn. Een bezinning hierop geeft ons als merkwaardig resultaat, in plaats van de tegenstelling, de harmonie van
beiden!
Wat is het doel van een sociale politiek? De naam zelf zegt dat zij
zich bezig houdt met het sociale, dit is, met de betrekkingen tussen de
mensen. Uiteindelijk heeft zij dan wezenlijk tot taak de verhoudingen
tussen de verschillende mensen, en vooral tussen de verschillende
groepen van mensen harmonisch te regelen: er moet vrede heersen
tussen de verschillende groepen. En daartoe is nodig dat die verhoudingen zo zijn dat de verschillende groepen vrede daarmee nemen, er
tevreden mee zijn.
Hiermee zal iedereen het in beginsel eens .zijn. De moeilijkheid stelt
zich echter: men kan niet allen tegelijk tevreden stellen. De mensen
stellen niet alleen redelijke eisen, die met de redelijke eisen van anderen
overeen te brengen zijn, maar ook onredelijke, waarmee dit niet het
geval is. Het doel van een sociale politiek kan daarom alleen zijn het
nastreven van „een objectieve tevredenheid", een toestand, waarmee zij,
die redelijke eisen stellen, vrede kunnen nemen. Een politiek, zoals die
van onze regering, probeert alle arbeiders tevreden te stellen en loopt
gevaar daarmee onrecht te doen en de redelijke mensen tot ontevredenheid te brengen.
Wat echter moet de redelijkheid van deze eisen bepalen. In de
argumentaties die men hoort gebruiken, zijn dat op de eerste plaats
historisch gegroeide „sociale" beginselen. Zij zijn in de laatste 50 jaar
als losstaande principes ontstaan in een sociale ethica, die in aller ijl de
2
De beide stromingen van oppositie zijn niet altijd duidelijk onderscheiden. In de
actie Steenberghe-Duynstee waren beide elementen aanwezig.
)
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gevolgen van een liberale economie moest mitigeren. Aan arbeiderszijde
zijn dat de dogma's van 8-urige werkdag, veroordeling van alles wat
aanleiding geeft tot jagen, huiver voor „te grote inkomens", en niet te
vergeten het bewust-zijn dat de arbeider altijd tekort gedaan wordt 3 ) .
Van de zijde der middengroepen beroept men zich op een inkomen naar
staat en stand, en neemt men de traditionele stands-verhoudingen
zonder meer als de juiste.
Aan beide zijden komt het economisch princiep: loon naar prestatie
pas op een ondergeschikte plaats.
Dit is historisch gezien zeer verklaarbaar zoals blijken zal wanneer
wij ons nu gaan bezinnen op het doel van de economische politiek.
De taak van de economische politiek is altijd geweest: de voorwaarden scheppen voor een goede functionering van het systeem van diensten en middelen, hetgeen wij economie noemen. Hetzij men hierbij veel
ordende, ( zoals onder de oorlog ) , hetzij men een ordening schiep
waarbij de willekeur der individuen zo groot mogelijk moest zijn, steeds
was het doel dat men ermee meende te bereiken, het algemeen welzijn.
De economie heeft lang gemeend dat dit algemeen welzijn het best
bereikt zou worden door alle individuen zoveel mogelijk hun eigen
welzijn te laten nastreven. Het gevolg hiervan was inderdaad de verrijking van een bepaalde groep, maar tegelijk de uitbuiting van een
andere, die maar niet tot een menswaardige positie kon komen. Hier
ligt de reden waarom de sociale ethica een correctie moest zijn van de
economie! Nu is men reeds lang van deze opvatting van economische
politiek teruggekomen en men zou de taak van de economische politiek
op het ogenblik moeten omschrijven als het regelen van de voorwaarden dat aan de natie zoveel mogelijk „middelen" ter beschikking
komen.
Nu is een „middel" altijd bepaald door het doel waarvoor het middel
is. Economische politiek zou een zinloze taak zijn, wanneer zij niet wist
tot welk doel zij middelen ter beschikking moest krijgen.
Het doel nu van de economische politiek kan geen ander zijn dan de
voorziening der middelen die nodig zijn voor het algemeen welzijn. De
economische politiek zal dus voortdurend het oog moeten houden op het
algemeen welzijn: wat daartoe dienstig is zal zij bevorderen, wat
daartoe schadelijk is verhinderen.
Om dit te verduidelijken: voor het algemeen welzijn van een staat zal
goud een nuttig middel kunnen zijn; het kan echter ook zijn dat de
gouddelverij op een gegeven ogenblik de nationale economie dreigt te
ontwrichten: in dat geval is de gouddelverij geen middel meer voor het
algemeen welzijn, integendeel; de regering zal haar dus moeten ver3 ) Een sprekend voorbeeld van deze „abstracte" sociale eisen is „De weg naar
Vrijheid": concurrentie, rivaliteit, winstmotief, particulier initiatief worden zoveel
mogelijk uitgeschakeld. Inderdaad al deze krachten kunnen ongunstig werken, maar
dat is geen reden om ze uit te schakelen, maar om ze te richten, te ordenen, want ze
zijn onmisbare levenskrachten voor de economie. Anderzijds maakt de critiek op dit
werk vaak gelijksoortige fouten.

214

DE KERN VAN DE SOCIALE KWESTIE NU

hinderen, wanneer het bedrijfsleven zelf met haar eventuele organisatie
daartoe niet in staat blijkt 4 ) .
Wat het algemeen welzijn inhoudt, wordt niet bepaald door de
economie, maar door de natuur van de mensengemeenschap: het is de
ontplooiïng van die gemeenschap, materieel, maar vooral geestelijk: het
betekent het materiële en geestelijke welzijn, de ontplooiïng der indivi
duen en groepen volgens hun plaats in het geheel, d.i. volgens hun.
sociale verhoudingen. Het doel van de economische politiek, het algemeen welzijn, geeft hier dus meteen een verdeling van het inkomen
aan: die volgens de sociale verhoudingen.
De economie zelf echter stelt ook een eigen norm voor de verdeling.
Om het algemeen welzijn zo goed mogelijk te kunnen verzorgen, vraagt
zij dat het inkomen van de verschillende groepen en individuen, recht
evenredig zij met hun bijdrage voor het algemeen welzijn. Om de
mensen immers tot belangrijker diensten te stimuleren, zullen deze
diensten ruimer betaald moeten worden: het economische leven zal zo
ingericht moeten worden, dat men het best zijn eigen welzijn behartigen
kan door het algemeen belang te dienen.
Hier schijnt de economische politiek in strijd te komen met de sociale.
De sociale politiek immers wil een inkomensverdeling volgens het
beginsel der sociale verhoudingen, het standsbeginsel.
Het grote bezwaar tegen het laatste is echter: wat bepaalt de standsindeling? Wat men daar in het gewone spraakgebruik onder verstaat, is
een samenstel van traditionele en vaak willekeurige groeperingen, waar
moeilijk mee te werken valt. Bovendien zijn de standen zeker gedurende de laatst anderhalve eeuw op zeer sterke wijze in hun onderlinge
verhouding aan het ontwikkelen.
Het lijkt ons nu, zoals wij al in onze vorige artikelen betoogden, dat
de enige norm die op de duur rationeel de standsverhoudingen kan
verantwoorden, niets anders zijn kan dan de betekenis die de dienst van
een groep heeft voor het algemeen welzijn. Zo gezien vallen het sociale
en het economische beginsel voor de inkomenverdeling samen, zodat de
economische en de sociale politiek volkomen in harmonie met elkaar zijn.
Immers, een sociaal economische politiek die erop gericht is de beloning
in overeenstemming te doen zijn met de dienst aan het algemeen welzijn, zal niet alleen economisch zijn, omdat zij het algemeen welzijn
bevordert, maar leidt ook tot inkomensverhoudingen tussen de verschillende groepen die redelijk aanvaardbaar zijn, en is dus ook sociaal.
Het hoeft immers nauwelijks betoog dat de sociale kwestie meteen
opgelost zou zijn als alle inkomensverschillen als redelijk aanvaard
werden. En het eerste wat men dus te doen heeft, is, inkomensverschillen te doen ontstaan, die voor redelijke mensen aanvaardbaar zijn:
dat is de beste manier om op de duur tot een echte sociale vrede te
komen.
4 ) Uit een gedeelte van de critiek op de wet tot beperking van het crediet, blijkt
dat deze waarheid jammer genoeg nog altijd voor het liberale denken versluierd is.
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Men zou ons allicht voor een utopist houden, als wij het hier bij
lieten, en niet zouden aantonen, hoe een dergelijke beloning op een heel
normale manier bepaald kan worden. Het hele systeem van prijzen,
dat wij op dit ogenblik hebben, betekent een bepaling van de beloning
voor alle soorten van diensten. Wat is nu het criterium waaraan wij
kunnen zien of de verschillende functies wel juist gewaardeerd worden
in verhouding tot hun bijdrage voor het algemeen welzijn?
Wanneer in een vrije samenleving de diensten- en middelen--voorziening voor het algemeen welzijn naar wens verloopt, en het zich laat
aanzien dat dit ook voor de toekomst verzekerd is, dan is de beloning
voor de verschillende functies juist, niet alleen economisch, maar ook
sociaal.
Deze situatie immers bestaat alleen wanneer de beloning een stimulans is voor hard en efficiënt werken en de verdeling van de opbrengst
over de verschillende beroepen en diensten zo is, dat de mensen bereid
zijn deze functies in die mate te vervullen en te blijven vervullen, als
voor het algemeen welzijn wenselijk is. De beloning stemt dan overeen
met het belang der functies voor het algemeen welzijn, hetgeen niets
anders is dan de redelijke beloning waarmee allen vrede moeten nemen,
de verdeling die de sociale vrede brengt, de sociaal juiste verdeling.
Het tekort in de voorziening van een dienst, ofwel heden ofwel in de
toekomst te voorzien, bewijst dat de beloning te laag is (het onderwijzerstekort, waar wij in onze vorige artikelen over spraken!) . De juiste
beloning is immers volgens onze redenering juist die welke de waarde
van een dienst als middel voor het algemeen welzijn aangeeft en dat is
niets anders dan de beloning die voor het algemeen welzijn gewenst is.
Van het prijzensysteem dat wij op het ogenblik hebben, kan allerminst gezegd worden dat het nationale welzijn er mee verzekerd is,
integendeel. Hoe het verbeterd zou moeten worden, weet iedereen: door
de belastingpolitiek gezond te maken, door vrijere loonvorming en
opvoering der concurrentie. Maar, druist dat niet in tegen de beginselen
van een verantwoorde sociale politiek? Als daardoor verkregen kan
worden dat alle diensten in vrijheid zo gepresteerd worden als voor het
algemeen welzijn wenselijk is, dan betekent dit dat daardoor een
inkomensverdeling ontstaat, waar de verschillende groepen en individuen redelijkerwijze vrede mee nemen. Dan leidt een dergelijke politiek
juist tot sociale vrede.
Wij geloven inderdaad dat langs deze weg de oplossing gevonden
kan worden, mits men vrije prijsvorming en concurrentie niet op liberale
wijze ziet als het doel, maar als een middel dat voortdurend door het
waakzame oog der overheid dienstbaar wordt gehouden aan het alge
meen welzijn 5 ). De strijd om het aandeel in het nationale inkomen, die
hierdoor ontstaat, mag alleen gestreden worden met het wapen: de
betere dienst aan de gemeenschap.
Om niet van liberalisme verdacht te worden willen wij door een paar
voorbeelden duidelijk maken wat wij bedoelen.
Bij een goed werkende P.B.O. verricht het georganiseerde bedrijfsleven zelf
6
grotendeels deze taakl
)

.
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Het belastingbeleid kan inderdaad gebruikt worden om onbillijkheden in de verdeling der inkomens weg te nemen en om positief de
menselijke waarden te bevorderen. Men bereikt echter het tegendeel,
wanneer desondanks niet behouden blijft het princiep, dat de verdeling
der consumptiemogelijkheden (het netto inkomen) stimulerend blijft tot
hard werken.
Men zal tegen het bovenstaande de opwerping maken, dat dit in
theorie misschien wel klopt, maar dat een dergelijke politiek in de
practijk juist de sociale vrede in gevaar brengt, omdat zo conflicten
geschapen worden.
Wij menen echter dat men dan een verkeerd begrip „vrede" gebruikt.
Vrede is dan iets passiefs, het sussen of in slaap houden van tegengestelde krachten. Maar dit kan nooit het menselijke begrip vrede zijn:
sluimerende krachten kunnen elk ogenblik wakker worden, waardoor
onze sociale vrede iets zeer labiels blijft. Als men terwille van deze
sociale vrede alle conflicten in de kiem smoort of voorkomt door van
boven opgelegde loonregelingen, waarmee geen der partijen eigenlijk
tevreden is, dan blijft het gisten. De atmosfeer blijft broeiend, het hoog
nodige onweer dat de lucht zou moeten zuiveren, wordt kunstmatig
tegengehouden. De verschillende groepen krijgen de kans niet om
elkaars krachten te meten, en zich daardoor bewust te worden van wat
hun ware betekenis is voor het algemeen welzijn. Daartoe zijn conflicten
nu eenmaal nodig, en kunnen zelfs stakingen nuttig zijn! ( Mits de
overheid toeziet dat alleen op het juiste wapen gestreden wordt ) . Men
denke hier aan de U.S.A., waar ondanks herhaalde stakingen de verhoudingen tussen arbeiders en werkgevers veel loyaler zijn dan hier.
Wij sluiten bij dit alles geenszins correcties uit, die gemaakt moeten
worden ten behoeve van grote gezinnen, van invalieden enz. Het lijkt
ons slechts dat de „sociale wetten", die hiertoe gemaakt moeten worden
of bestaan, niet meer dan een onderdeel vormen van de sociale politiek,
die toch in het algemeen de grote lijn moet handhaven dat de inkomensverdeling moet beantwoorden aan het belang van de dienst voor
het algemeen welzijn. De sociale politiek mag het algemeen welzijn niet
schaden, op straffe van niet meer sociaal te zijn!

***
Wij menen hiermee aangetoond te hebben de mogelijkheden van een
politiek, die sociaal is, juist omdat zij economisch is. Als onze gedachtegang juist is, dan is hiermee bewezen, dat men nooit tot een oplossing
komt wanneer men vast blijft houden aan de algemeen aanvaarde
principiële tegenstelling tussen beiden: dan zal men ofwel, op abstract
sociale normen een sociale politiek volgen die de economie verstoort,
ofwel op kortzichtige economische motieven een economische politiek
eisen die niet sociaal is.
In de huidige situatie is het sociale denken overheersend. De kern
van de sociale kwestie ligt daarom vooral in de verkeerde sociale denkbeelden, die ontstaan uit een sociologie die abstractie maakt van de
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eisen der economie. In arbeiderskringen blijft men maar hameren op „te
grote inkomens" en stelt verder allerlei sociale eisen uit „zedelijke
beginselen" 6) , zonder zich te bekommeren over de economische gevolgen; in het kamp der middengroepen blijft men denken uit het princiep
van „inkomen naar staat en stand". Zoals deze eisen nu gesteld worden, zien wij niet hoe zij ooit tot overeenstemming kunnen komen, noch
hoe daarbij een gezonde economie, en dus nationale welvaart, mogelijk
blijft.
Men ziet hier tevens dat het juiste denken over de sociale problemen
niet alleen van belang is voor de sociale politiek van overheid, bedrijfsleven en andere instanties, maar ook, en misschien vooral bij de opvoeding van het sociale denken. Alleen immers een opvoeding die de
mensen leert de dienst aan het algemeen welzijn als norm voor de
inkomens-verdeling aan te leggen, en grote en kleine verschillen uit
deze norm te aanvaarden, zal de nationale welvaart verzekeren, en alle
groepen in beginsel met betrekking tot hun sociale eisen kunnen verenigen. Zo zal de mogelijkheid ontstaan om tot een redelijke verdeling
te komen, die aanvaardbaar is voor allen, een verdeling die „objectieve
tevredenheid" schept en dus sociale vrede.
s Een verhoging van de broodprijs bijvoorbeeld wordt in „De Volkskrant"
onmiddellijk in een grote kop als onrechtvaardig betiteld!
)

Het voedingsvraagstuk
in de wereld I
door ALB. VAN HOUTTE
Lector aan de Universiteit van Leuven
Voorzitter van het Belgisch Nationaal Comité van de FAO

E eerste van de materiële behoeften van de mens is die aan voeding.
D
Ze is van meer fundamentele aard dan die aan huisvesting, kleding en hygiëne. Voeding is niet alleen noodzakelijk voor de instandhouding van de mens. Ze beïnvloedt rechtstreeks zijn gezondheid, zijn
physieke arbeidskracht en weerstand, zijn morele en intellectuele hoedanigheden. Vandaar het belang niet alleen van een kwantitatief voldoende, maar ook van een evenwichtige voeding.
Dit alles maakt het voorwerp uit van waarnemingen die iedereen
dagelijks kan doen, en nochtans toont de publieke opinie in vele landen
weinig belangstelling voor de wetenschappelijke aspecten van het voedingsprobleem, terwijl de openbare besturen veelal hun tussenkomst
beperken hetzij tot de negatieve zijde van het voedingsprobleem: het
bestrijden van het bedrog omtrent de substantie van de te koop gestelde
producten of het verbieden van zekere producten die schadelijk geoordeelde bestanddelen bevatten, hetzij tot de economische zijde ervan: het
bevorderen van de afzet van zekere landbouwproducten, zoals b.v. melk,
waarvan het verstrekken of f iciëel gesubsidieerd wordt in de scholen
van de grote centra, maar niet op het platteland. Zo is de toestand in
België. Anders is het gesteld in Nederland, waar vooral tijdens de naoorlogse periode een positieve voedingspolitiek gevoerd werd, steunend
op de bevindingen van de voedingswetenschap.
Deze afzijdigheid van de overheidsorganen mag verwondering wekken, wanneer men vaststelt dat de voeding toch gemiddeld over de
wereld van 35 tot 65% van het familiebudget bedraagt. Hoe elastisch
ook, het voedingsbudget zal steeds een groot procent van het inkomen
opeisen, en juist deze elasticiteit laat toe het verbruik te beïnvloeden en
te oriënteren, daarbij rekening houdende, enerzijds met de vereisten van
een evenwichtig voedingsregiem en anderzijds ook met de aanpassingsmogelijkheden van de nationale productie of van de invoer die meer en
meer zal moeten gevariëerd zijn naarmate het voedingsregiem „veredeld" wordt. Indien de voedingswetenschap ons leert dat vele ziekten
hun oorsprong vinden in een onvoldoende of onevenwichtige voeding,
leert zij ons ook dat andere het gevolg zijn van een te overvloedige of te
rijke voeding. De beperkingen tijdens de oorlog aan het verbruik opgelegd, hebben ook bij ons bewezen dat sommige ziekten zich uitgebreid
hebben, terwijl andere achterwege gebleven zijn. De voeding heeft dus
een weerslag op de collectieve gezondheid, en de volkswelvaart in 't
algemeen. Om deze en andere redenen, zou de overheid zich op een
meer rechtstreekse wijze met het voedingsprobleem moeten inlaten.
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Het hierboven aangehaalde voorbeeld uit de oorlogstijd, toont ook
het belang aan van de voeding voor de landsverdediging. Kenschetsend
is het verschil in de toestanden die tijdens de oorlog van 1914--1918
heersten en die welke verschillende oorlogvoerende landen gekend
hebben tijdens de oorlog 1940-1945. Waar tijdens de eerste wereldoorlog een totaal onvoldoende begrip bestond omtrent de functies van
de voeding in een moderne oorlog — met als gevolg ondervoeding,
besmettelijke ziekten, verhoogde sterftecijfers, niet alken in de bezette,
maar ook in de oorlogvoerende landen — werd voeding in de tweede
wereldoorlog een belangrijk element van de nationale weerbaarheid. In
Engeland b.v., werd het totaal verbruik van de natie niet verminderd,
maar had een zeer verschillende verdeling per hoofd plaats en werden
ook zekere dure voedingsmiddelen vervangen door minder kostbare,
die even rijk waren aan beschermende bestanddelen. De totale uitgave
van de natie aan voeding verminderde met ongeveer 20%, terwijl een
algemene verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking en
een vermeerderde productiviteit per eenheid 1 ) positief vastgesteld
werd.
Het zijn misschien wel de ongelukkige ervaringen opgedaan tijdens
de oorlog van 1914-1918 die in de daaropvolgende jaren een nieuwe
stuwkracht gegeven hebben aan de voedingswetenschap, maar het is
eerst na 1930 dat het voedingsvraagstuk als een belangrijk nationaal en
internationaal probleem gesteld werd.

De ontwikkeling van de Voedingswetenschap
Lang voordien reeds, hield de voeding de belangstelling van de
wetenschappelijke middens gaande. De eerste wetenschappelijke ontdekkingen dagtekenen van het einde van de XVIIIe eeuw. Nochtans
wordt de voedingswetenschap nog steeds als een „nieuwe" wetenschap
beschouwd, vooral wegens de reusachtige vooruitgang die zij gemaakt
heeft in de laatste 25 jaar en ook wegens de menigvuldige onbekenden
waarmede zij nog steeds heeft af te rekenen.
De onderzoekingen en bevindingen van Lavoisier brachten de eerste
elementen. Hij vond dat mensen en dieren een vaste temperatuur
behouden, dank zij een inwendige verbranding. De brandstof vergaat
stilaan onder de invloed van de geleverde inspanning en van het
klimaat. De voorraad ervan moet regelmatig vernieuwd worden door de
voeding. De mate waarin het voedsel „warmte voortbrengt" — dit heeft
men later „calorieën" genoemd — is de meter van zijn waarde en
hoedanigheid.
Steunend op deze belangrijke ontdekking hebben, tijdens de vorige
eeuw, de onderzoekingen vooral tot doel gehad de „energetische"
waarde van de voedingsmiddelen vast te leggen, alhoewel toen ook
reeds de rol van de proteïnen, zekere minerale zouten, en andere niet
organische stoffen ontdekt werd.
In deze eeuw werd het onderzoek vooral georiënteerd naar de ver1) Nutrition and Food Management, Washington, Aug. 1945.
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schillen in de „hoedanigheid" van de voedingsmiddelen. Alhoewel reeds
vóór 1914 het woord „vitamien" bekend was, is het vooral vanaf 1930
dat de „nieuwe wetenschap van de „dietetiek" vooruitgang maakte.
Waar in de vorige eeuw vooral de nadruk gelegd werd op de
„energetische" waarde van zekere voedingsmiddelen ( graangewassen,
suiker, zekere vetstoffen zijn vooral rijk aan calorieën) , wordt thans het
belang van het verbruik van „beschermende" producten, rijk aan vitamienen en minerale zouten ( zoals melk en haar bijproducten, verse
groenten, fruit, eieren, vette vis, vlees ) vooral onderstreept. Beide
groepen producten zijn echter even onmisbaar.
Practische proefnemingen hebben geleid tot de ontdekking van het
verband tussen bepaalde ziekten en het voedingsregiem, b.v. rachitisme
in het Westen of beriberi in de Oosterse landen, alsook de invloed van
de voeding op de gestalte van de mens, op zijn physieke en intellectuele
eigenschappen, op de levensduur, enz. Van daar dat, waar de physiologen vroeger er naar streefden de „minimum behoeften" van de mens
of van een sociale groep te bepalen, de moderne wetenschap het idee
van de „optimale voeding" ontwikkelt, nl. van die welke de volledige
ontwikkeling van het individu verzekert en tevens zijn weerstand tegen
ziekten vermeerdert.
Dit was het standpunt ingenomen door de Technische Commissie
van het „Comité de l'Hygiène" van de Volkenbond, dat in haar „Verslag van Londen": Les bases physiologiques de l'Alimentation 2 zowel
de quantitatieve als de qualitatieve aspecten van de voeding bestudeert,
en het fundamenteel belang van de „beschermende" voedingsmiddelen
onderlijnt.
Aldus gesteld was het voedingsprobleem niet langer een voorwerp
van louter positieve wetenschap, maar deze werd ook een „sociale"
wetenschap.
) ,

Voeding een internationaal probleem
Dit verslag, alsmede de gevolgen van de algemene economische crisis
en de zware landbouwcrisis die de productie en de afzet bedreigden,
hebben de XVIe Algemene Vergadering van de Volkenbond ( Genève,
1935 ) ertoe aangezet het voedingsprobleem in zijn verschillende aspecten te beschouwen. Ze nam een resolutie aan waarin zij oordeelde: „dat
het ogenblik gekomen was om een diepgaande enquête door te voeren
omtrent de maatregelen die een zeker aantal landen genomen hebben
om de voeding te verbeteren" en zij de wens uitdrukte dat „deze
enquête tegelijkertijd de diëtische en de economische aspecten van het
probleem zou beschouwen".
Deze taak werd aan een „Gemengd Comité voor Voeding", bestaande uit experten inzake landbouw, economie en hygiëne, toevertrouwd.
De bevindingen van dit Comité, en van de verschillende groepen experten die geraadpleegd werden, werden in een omvangrijk en zeer gedocumenteerd eindverslag, waaraan ook het Internationaal Arbeidsbureau
2

) November 1935.
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en het Internationaal Landbouwinstituut hebben medegewerkt, gepubliceerd 3 ) .
De publicatie van dit verslag in 1937 is een datum in het wereldgebeuren. Het is de wetenschappelijke grondslag en een van de hoekstenen geworden waarop tijdens en na de tweede wereldoorlog cie
internationale politiek van „f reedom from want", „bevrijding van de
behoefte" gefundeerd werd. Deze politiek kreeg haar uitdrukking in de
oprichting van de Voedings- en Landbouworganisatie der Verenigde
Naties te Quebec in 1945 en van de Wereld Organisatie voor Gezond held te Genève in 1946. Aangehaald verslag geeft enerzijds wat men
genoemd heeft „de normen van Genève" die het ideale gemiddelde
voedingsrantsoen bepalen voor een gemiddelde persoon op een gemiddelde dag, en anderzijds een economische en landbouwpolitiek die
bepaald wordt door een voedingspolitiek, steunend op de behoeften van
de mens.
De theoretische normen, toen gesteld, waren blijkbaar niet definitief:
de wetenschap der diëtetiek is niet statisch maar heeft sindsdien veel
vorderingen gemaakt, vooral tijdens de oorlog, in de Verenigde Staten
van Amerika. Canada en Engeland, waar de studie van de samenstelling van de voedingsmiddelen en van de wijzigingen die zij in hun
voedende waarde ondergaan tijdens het opslaan, het verwerken en het
bereiden, systematisch voortgezet werd.
De opgedane kennis werd sinds de oorlog gecoordineerd en verspreid, dank zij de werkzaamheden van de Voedings- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Wereldorganisatie voor
Gezondheid. De eerste dezer organisaties heeft, na verschillende technische vergaderingen, zijn uitstekende „Tables de composition des
aliments pour l'usage international" 4 ) uitgegeven, en verder ook een
gezaghebbend verslag omtrent de behoeften aan calorieën 5 ) .
De wetenschappelijke grondslagen van de voedingswetenschap worden aldus steeds breder gevestigd, waardoor het mogelijk is de omvang
van het sociaal en economisch probleem der behoef eenbevrediging ook
beter en juister te beschrijven.
Voedingsenquêtes
Is het voedingsprobleem een internationaal probleem omdat het de
mensheid als een geheel omvat, het wordt toch op een zeer verschillende
wijze gesteld van het ene land tot het andere, onder de verschillende
klimaten en ingevolge de gewoonten, de productiemogelijkheden en de
verworven levensstandaard: kortom het wordt beheerst door een geheel
van biologische, sociale en economische invloeden, die essentieel een
nationaal karakter hebben.
Het Gemengd Comité van de Volkenbond had dan ook de i' geringen
aangespoord Nationale Voedingscomité's op te richten, op dezelfde
3) L'Alimentation dans sel rapports avec l'hygiène, l'agriculture et la politique
économique, Rapport définitif du Comité mixte de la S.B.N., Genève 1937, 4 delen.
4) Washington, Dec. 1949.
5) Besoins en Calories ----Rapport du Comité sur les besoins en calories, Juni 1950.
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Ondervoeding en hongersnood waren een bekend sociaal verschijnsel. Nu werd de werkelijke omvang ervan voor het eerst berekend. Wel
heeft de brutale en zeker spectaculaire conclusie velen afgeschrikt, die
dan ook aan het rapport alarmistische bedoelingen hebben toegeschreven. Ongetwijfeld heeft het ertoe bijgedragen om het wereldgeweten
wakker te schudden en de regeringen van hun verantwoordelijkheid
bewust te maken. Aldus gesteld is het probleem van de ondervoeding
niet alleen meer de nachtmerrie van de landen die er traditioneel op een
permanente of chronische wijze aan onderhevig zijn, maar is het een
collectieve verantwoordelijkheid geworden van allen die geloven dat de
wereldvrede alleen maar zal verzekerd zijn wanneer iedere mens zijn
minimale physiologische behoeften zal kunnen bevredigen. Ondervoeding wordt niet langer meer aanvaard als een onontkoombare fataliteit.
Het probleem is te weten wat er kan en moet gedaan worden om in
de toestand verbetering te brengen.

Het wenselijk voedingsniveau
De „National Research Council" in de Verenigde Staten heeft
tijdens de oorlog, in tabelvorm, het optimaal netto-verbruik per persoon
uitgewerkt. De gegevens ervan zijn vrij algemeen aanvaard, niet alleen
in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland, Canada, Nederland en
België, behoudens zeer geringe afwijkingen 13 Er kan zeker geen
sprake zijn dit „model-regiem" zó maar te veralgemenen. Integendeel,
een groep experten heeft in 1946 voorgesteld dat het einddoel van een
internationale voedingspolitiek trapsgewijze zal moeten nagestreefd
worden. Een eerste mijlpaal daartoe zou zijn aan iedereen een minimum
van 2.600 bruto-calorieën te verzekeren en de voeding zo af te wisselen
dat zij over de nodige beschermende bestanddelen zal beschikken.
Om dit minimum te verwezenlijken is echter een ontzaggelijke uitbreiding van de landbouwproductie nodig, te meer nog daar de wereldbevolking ieder jaar gemiddeld met 1 à 2% aangroeit. In de veronderstelling dat tussen 1940 en 1960 de wereldbevolking met 25 % zal
aangroeien wat waarschijnlijk is — zou de wereldproductie volgenderwijze moeten uitgebreid worden:
) .

graangewassen (voor menselijke voeding alleen
wortel- en knolgewassen
suiker
vetstoffen
droge groenten
fruit en groenten
vlees
melk

21%
27%
12%
34%
80%
163%
46%
100%

Hoe theoretisch de benadering van het probleem ook moge schijnen
toch openen deze cijfers horizonten over de omvang van het probleem
13) Berekend op de bevolking van de Ver. Staten (ouderdom en bedrijvigheid van
de bevolking), bedraagt het aanbevolen gemiddeld dagelijks netto-regiem: calorieën:
2531: proteïnen: 65,2 mg; calcium: 0,94 mg; ijzer: 11,7 mg; vit. A: 4.560 I.V.; thia
mine: 1,45 mg; ascorbine zuur: 70,7 mg; riboflavine: 2,1 mg; niacine: 14,5 mg.
15
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lend volgens de landstreken. In West-Azië brengt iedere benuttigde
arbeidskracht, per ha en per dag slechts 2.750 calorieën voort, tegen
5.250 in West-Europa en 10.000 in Noord-Amerika. Dit geeft een
beeld van de productiviteit van de arbeid en toont aan wat in landen
met lage productiviteit per arbeidseenheid zou kunnen verkregen worden indien de overtollige arbeidskrachten in de landbouw naar andere
activiteiten zouden kunnen overgaan.
Nu is het een feit dat meestal in de landen met een lage productiviteit
per hoofd ook de middelen ontbreken om door invoer het tekort in hun
eigen productie aan te vullen.
Vinden de voorstaanders van het Malthusianisme hierin dan niet een
zeer sterk argument?
Hiertegen zouden wij een van de conclusies, eenparig door de vertegenwoordigers van 67 landen tijdens de VIe FAO Conferentie 17)
aanvaard, willen stellen:
„De Conferentie is overtuigd dat het probleem niet onoplosbaar is.
Integendeel, zij gelooft dat de beschikbare productiemogelijkheden,
zowel te land als in de verschillende wateren, meer dan voldoende zijn
om genoeg voedsel te bezorgen aan al de volkeren van de wereld in de
nabije toekomst, indien deze bronnen gebruikt werden met een beter
gebruik van machines, meststoffen en andere hulpbronnen en tevens
met de toepassing van de technische kundigheden".
Deze overtuiging steekt scherp af tegen sommige uitlatingen en
practijken van de „Wereldorganisatie voor Gezondheid", waar de
pessimistische stelling meer aanhang schijnt te hebben.
Sommigen hebben geschat dat de bodem oordeelkundig en rationeel
uitgebaat tot 3,5 milliard mensen zou kunnen voeden. Anderen hebben
zelfs het cijfer van 13 milliard naar voren gebracht.
Wat er ook van zij, in de laatste 150 jaren heeft de productie zich op
een indrukwekkende wijze uitgebreid en werd het voedingsregiem
gestadig verbeterd, zowel quantitatief als qualitatief, en wel juist in die
streken waar Malthus hongersnood voorspeld had en dit niettegenstaande de ononderbroken aanwas van de bevolking.
Weliswaar hebben zich omstandigheden voorgedaan die Malthus
niet kon voorzien en die zich ook niet zullen herhalen, nl. het in gebruik
nemen van eindeloze nieuwe gebieden in de beide Amerika's en de
uitbreiding van het intercontinentaal verkeer, die de bevoorrading van
Europa uit verafgelegen productiecentra mogelijk heeft gemaakt.
Alhoewel er nog enige mogelijkheden bestaan tot het in gebruik nemen
van nieuwe gebieden, b.v. in Afrika, is het duidelijk dat dit niet meer
zal gebeuren op zulk een grote schaal en dat het grote technische
risico's met zich mee zal brengen en belangrijke kapitaalinvesteringen
zal vereisen. Het failliet van het Britse „peanut-scheme" in Centraal
Afrika is hiervan een sprekend bewijs. Een grote verschuiving van het
productiegebied wordt toch voor mogelijk gehouden. Een Amerikaanse
professor, H. Tolley, schat deze op 20% in de tropen en 10% in de
koude streken.
27

) Gehouden te Rome, 19 November-6 December 1951.
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Mauritius
Z. Afrika
Cyprus
Uruguay
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1
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Brazilië
Duitsland
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Bron: Statistique& agricole& et alimentaires -- Bulletin mensue1, FAO, Januari 1952.

Totale bevolking (in millioenen)
446
1
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Landen in 1949~1950
Ceylon
Indonesië
Philipp.
Indiö

Totale bevolking (in millioenen)
1
199
418

Landen in 1934~1938
Columbië
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Indochina
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19

BelgiëLuxemburg
Nederland

137

Luxemburg
Frankrijk
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
Finland

België~

-- 3.000
1

3.000

267

Zelfde als
boven plus
Finland en
Argentinië

230

Yougoslavië
Canada
Ver. Koninkrijk
Zwitserland
Zweden
Vet. Staten
ijsland
Noorwegen
Nieuw Zeeland
Australië
Ierland
Denemarken

+

BESCHIKBARE VOEDINGSMIDDELEN PER HOOFD VAN DE BEVOLKING 18)

<:

N
N

\Q

-

::0
tI:!

~
S

tI:!

tl

Z

:;:0;:

-

2

Cl

~

C/l

tl

tI:!

-~

0

~

De mysterieuze Gogolj
(1809— 1852)
door JEANNE LIEDMEIER
„Het is immers onmogelijk in de ziel van een mens binnen
te dringen en alles te ervaren wat hij denkt".

Gogolj: De Mantel.

Gogolj eens aan zijn vriend, de dichter Poesjkin, de eerste
T OEN
hoofdstukken van zijn roman: D e Zielen voorlas, begon
ad

Poesjkin steeds somberder te kijken, ofschoon hij anders altijd graag en
gul lachte om Gogoij's humor. Maar nu zei hij bitter: „Mijn God, wat is
ons Rusland toch droevig!" Deze anecdote illustreert enigszins de
eigenaardige „twee-tijdigheid" van Gogolj's werken: zij zijn de uitingen van een spotzucht, die eerst een lach, maar later droefheid wekt.
De argeloze lezer kan zich kostelijk amuseren met zijn groteske figuren
en dolle situaties: in zijn tijd was Gogolj dan ook een van de meest
gelezen en geliefde schrijvers in Rusland. Slechts bij scherper toezien
merkt men de verscholen treurigheid. Het grote publiek echter ging
daaraan voorbij: maar hoe verbaasd ten ontnuchterd waren ze, toen de
vrolijke spotter ineens plaats maakte voor de auteur van „stichtelijke"
brieven, voor de strenge moralist en zedepreker, waartoe hij zich op het
laatst van zijn leven trachtte op te werken! Deze Gogolj werd toen
door bijna niemand meer begrepen. Men geloofde hem niet, toen hij
weigerde nog langer voor clown te spelen: hij had zijn rol te goed vervuld. Nu hij het masker afwierp, noemde men hem een huichelaar en
zag niet, dat dit droevige, gekwelde gezicht zijn ware gelaat was.
Pas na zijn tragische dood begreep men, dat het hem ernst was
geweest. Door de publicatie van zijn brieven en getuigenissen van
tijdgenoten leerde men de mens Gogolj beter kennen yen nu, honderd
jaar na zijn dood, is het wel duidelijk, dat deze ommekeer niet zo plotseling was als toen scheen en allang „ondergronds" werd voorbereid.
De waarde van zijn tevoren geschreven meesterwerken is daardoor niet
aangetast: hij wordt nog steeds druk gelezen, gespeeld en vertaald.
Met de dichter Poesjkin behoort hij tot de grote klassieken uit het
begin van de vorige eeuw, gids en wegbereider voor de na hem komende generaties. Maar overal, waar we in zijn werken op raadsels en
tegenstrijdigheden stuiten, moeten we in zijn leven de oplossing zoeken,
want, zo ooit, dan zijn hier auteur en mens onafscheidelijk met elkaar
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verbonden, zozeer zelfs, dat men de kans loopt zijn werk mis te verstaan (zoals zijn tijdgenoten) , wanneer men niets afweet van de merkwaardige persoonlijkheid van de auteur.
Nikolaj Wassíljewitsj Gogolj werd in 1809 in de Oekraine geboren.
Zijn familie behoorde tot de lage land-adel. Zijn vader stierf jong;
zijn moeder, een goedhartige, maar nerveuze vrouw was zeer bijgelovig
en had vooral een grote angst voor de duivel: deze zelfde mentaliteit
bracht ze ook op de jonge Gogolj over. Als kind kwam hij diep onder
de indruk van haar verhaal over het laatste oordeel, maar het waren
meer de kwellingen der verdoemden dan de hemelse geneugten, die
hij voor zich zag. Deze vrees voor God, de strenge rechter, met angst
voor de listige duivel, blijft één van de grondtrekken van zijn religieus
bewustzijn.
In de brieven uit zijn gymnasiumtijd poseert hij graag als eenzame
dromer, die in stilte lijdt, als miskend genie: hij had de bijnaam „ge
heimzinnige dwerg". Hij wil tot elke prijs later iets groots doen, een
dienst bewijzen aan de mensheid en hij twijfelt niet aan zijn bijzondere
uitverkiezing.
Zijn schrijversloopbaan begint met een mislukking. Zijn eerste product, een sentimenteel jeugdwerk. „Hanz (i) Kiichelgarten" wordt door
de critiek zó gekraakt, dat Gogolj in zijn vertwijfeling alle exemplaren
bij de boekhandels weghaalde, verbrandde en de wijk nam naar het
buitenland. Hij belandde op een Duits schip, dat naar Liibeck voer,
voelde zich in het Duitse stadje nog ongelukkiger dan tevoren en
keerde al spoedig weer naar Petersburg terug. Daar krijgt hij een
betrekking en begint dan in zijn vrije tijd een bundel Oekraïense sagen
en verhalen te schrijven: „Avonden op een boerderij bij Dikanjka"
(1831-'32) . Hierin heeft Gogolj de motieven van Oekraïense volkssprookjes en legenden schitterend verwerkt. Al passen de vele duivels,
tovenaars en bezweringen volkomen bij de romantische mode van die
tijd, de humor kruidt alles, een humor, die voortkomt uit de ongelofelijke expressiviteit van zijn taal en de levendigheid van zijn verbeelding.
Deze verhalen lijken in hun fantastische overdrijving enigszins op een
schelle, moderne tekenfilm, maar ze hebben tevens nog iets bewaard
van de spontaneïteit en de dramatische kracht van het volkslied. Hoe
vrolijk ze ook verteld zijn, hun eigenlijke inhoud is treurig, want bijna
overal is de macht van het boze het sterkste.
Met dit werk wordt Gogolj op slag beroemd, maar zijn eerzucht reikt
nog veel verder. Hij had een grote belangstelling voor het verleden en
maakte allerlei plannen om grandioze geschiedwerken te gaan schrijven. Het lukte hem inderdaad om een leerstoel als professor in de ge-
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spiegel, want de satiricus moet overdrijven om hun belachelijke trekken
te tonen, maar ze zijn nergens te veel verwrongen, want dan wer de n
het plompe caricaturen.
Geen wonder, dat de censuur deze satire als staatsgevaarlijk verbood:
het stuk kon slechts vertoond warden dank zij de persoonlijke tussenkomst van Tsaar Nicolaas I, en wekte overal stormachtige reacties bij
de toeschouwers. Ze zagen hierin een „realistische" uitbeelding van
het toenmalige Rusland en al naar gelang ze vooruitstrevend of conservatief waren, prezen of verketterden ze de auteur, die de corruptie
zo onbarmhartig aan de kaak had gesteld. Gogolj's satire sproot
echter niet voort uit protest tegen een of ander systeem, maar uit
ontevredenheid over de mensen, zoals hij ze zag. Hij was vóór alles
moralist en hield het publiek een spiegel voor, waarin ze zich zelf
konden herkennen.
Het succes van de Revisor overtuigde Gogolj definitief van zijn
talent, maar benauwde hem tevens, omdat niemand de ware bedoeling
van zijn spot begrepen had. Zoals tevoren vluchtte hij nu ook naar het
buitenland, aanvankelijk slechts voor korte tijd en om gezondheidsredenen, maar als hij op zijn rondreis door Europa in Rome is gekomen,
vestigt hij zich daar (1836-'48). Dit is de stad van zijn hart: hier vindt
hij een toevluchtsoord tegen de banale realiteit, hier kan hij naar hartelust mijmeren, dromen en bidden bij en in Rome's vele monumenten en
kerken.
Vanuit deze „schone verte" kijkt hij naar Rusland, peinst over Rusland en werkt aan het eerste deel van zijn Dode Zielen. Evenals voor
de Revisor had Poesjkin hem ook voor dit verhaal de intrige aan de
hand gedaan, want Gogolj gebruikte graag de steun van een of ander
reëel gegeven. Van dit boek had hij de hoogste verwachtingen. Alwat
hij tot nog toe gemaakt had, beschouwde hij als „het kladschrift van
een leerling": hij had alleen maar voor zijn plezier geschreven, maar nu
wilde hij méér dan alleen een humorist zijn. Zijn nieuwe schepping
moet een volledig kunstwerk worden, een „poëem", waarin geheel
Rusland weerspiegeld wordt, de gehele Russische mens met zijn
gebreken, maar ook met zijn goede eigenschappen. De dood van Poesjkin in 1837 versterkte hem nog in deze overtuiging, hij beschouwde zich
zelf als zijn opvolger, het hoofd der Russische letterkunde.
Nog een tweede maal komt hij met de dood in aanraking, wanneer
een van die weinige mensen sterft, van wie Gogolj echt gehouden
heeft, een jonge, begaafde landgenoot, die hij in Rome had leren
kennen. Zijn dood trof hem diep, temeer, daar hij ook zelf zwak van
gezondheid was. In 1840 werd hij gevaarlijk ziek, zo zelfs, dat hij
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meende te moeten sterven. Hij genas tegen alle verwachting en zag
hierin opnieuw een, bewijs, dat de Voorzienigheid hem had uitverkoren om een grootse taak te vervullen. Er voltrok zich in hem een
ommekeer: hij voelde zich steeds minder de literator en steeds meer de
profeet, geroepen om zijn volk naar God te leiden. Dode Zielen zal het
epos worden van de Russische mens op zijn tocht naar Christus. De
titel met zijn symbolische bijbetekenis is in dit opzicht kenschetsend; de
eigenlijke zin was zeer concreet: in het toenmalige Rusland verstond
men onder „dode zielen" lijfeigenen, die sinds de laatste volkstelling
gestorven waren en voor wie de landeigenaars toch nog belasting
moesten betalen. De held Tsjitsjikow tracht ze nu voor een schijntje
op te kopen en er dan geld uit te slaan door ze te verpanden.
Deze Tsjitsjikow is een van Gogolj's meest geslaagde scheppingen:
hij heeft iets van de vrolijke boemelaar Chlestakow uit de „R,evisor":
hij liegt en bedriegt even vanzelfsprekend, maar hij is kennelijk ouder
en meer berekenend. Hij heeft nog de meeste gelijkenis met een gladde
handelsreiziger, die met iedereen weet aan te pappen, omdat hij in
iedereen toekomstige klanten ziet. Zijn reis door Rusland van het ene
landgoed naar het andere geeft Gogolj de gelegenheid om een hele
reeks groteske figuren en situaties uit te beelden. Aan het slot wordt
Tsjítsjikows listig spel doorzien, maar hij ontglipt nog net.
Dit eerste deel was, volgens Gogolj, nog maar „het bordes van het
paleis", dat hij wilde bouwen. Hier kwamen alleen „dode" zielen
in voor: hun geestelijke wedergeboorte moest in de volgende delen
plaats vinden.
In 1841 kwam Gogolj naar Rusland met het eerste boek van Dode
Zielen 4 ) persklaar. Bovendien had hij in de voorafgaande jaren al
zijn vroegere werken aan een strenge revisie onderworpen en een
novelle: De Mantel 5 ) geschreven. Hierin schildert hij opnieuw het
conflict tussen droom en werkelijkheid. Hij vertelt het verhaal van
een arme klerk, die zich zelf heeft doodgehongerd om zijn ideaal te
bereiken, nl. het kopen van een nieuwe mantel. Maar het zuurbijeengespaarde kledingstuk wordt hem meteen ontstolen: de klerk
vat kou en sterft van ellende. De onnozele Akakij, mikpunt van de
spot van zijn omgeving, zou het prototype worden van de vele vernederden en verdrukten, die de latere Russische romans bevolkten:
want de na hem komende socialistisch-humanistische schrijvers
namen dit thema maar al te graag over. Toch begreep men ook hier
Gogolj verkeerd. Want het medelijden met de arme Akakij is bij
4

) Dod e Zielen, uitgeverij L. J. Veen.

S) De Mantel.

Uitgeverij Meulenhoff.
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zijn energie wil forceren, wat alleen maar als genade gegeven wordt.
Na een zeer zware crisis verbrandde hij in 1845 het tweede deel van
Dode Zielen. Hoezeer hij er ook naar snakte om zijn overtuiging
aan de mensheid kond te doen, in de vorm van een roman lukte het
hem niet. Hij zocht een andere mogelijkheid en besloot de meest geslaagde passages uit de brieven aan zijn vrienden tot een boek te bundelen. Het nut van een dergelijke publicatie stond voor hem onomstotelijk vast. Niet voor niets had hij zoveel doorleden en doorworsteld op de weg der zelfvervolmaking: nu had hij ervaring genoeg
opgedaan om anderen vooruit te helpen. Zo zal hij dan eindelijk de
romantische illusie uit zijn jeugd waar maken, dat hij uitverkoren
is om aan de mensheid een grote dienst te bewijzen. Maar ook ditmaal bleek het, dat Gogolj's hooggestemde verwachtingen op geen
enkele basis berustten. Het boek verscheen in 1847 onder de titel:
„Keur van passages uit de correspondentie met mijn vrienden" en
wekte fel protest bij alle partijen. Dat de liberale en socialistische
kringen zich zouden verzetten, was te verwachten: Gogolj roemde
het oude „patriarchale Rusland" en bestreed alle politieke, sociale en
culturele hervormingen met de stelling, dat de mensen alleen maar
„innerlijk" hervormd behoefden te worden met behulp van het Christendom. Maar ook de conservatieven, onder wie hij vele vrienden
en vereerders telde, ergerden zich terdege aan zijn betweterige, opgeschroefde toon en zijn naïef utopisme, ze beschuldigden hem van
huichelarij en van een „zelfvernedering, die erger was dan trots".
Zelfs de kerkelijke autoriteiten namen tegen het boek stelling.
Gogolj verviel van mateloos zelfvertrouwen in even mateloze zelfbeschuldigingen. 1 'ij probeerde met christelijke deemoed alle verwijten
te incasseren en noemde zijn geschrift achteraf toch nog nuttig, omdat
het de auteur in staat stelde zijn zondigheid en onvolmaaktheid te
beseffen. In ieder geval zag hij voortaan van elke leraarsrol af, een
tijdlang meende hij zelfs het schrijven helemaal te moeten staken,
hoe zwaar hem dit ook zou vallen. De twijfels breidden zich steeds
verder uit: wanneer hij aan zijn schrijversroeping zou verzaken, verzaakte hij tegelijk aan zijn God, die hem, zoals hij meende, daartoe
had uitverkoren en voorbestemd.
Alles stortte nu in elkaar: hij kan niet meer bidden en het schijnt
hem zelfs, dat hij niet meer gelooft. Hij forceert zich toch nog tot een
pelgrimstocht naar Jeruzalem, die hij reeds eerder wilde maken, maar
steeds uitstelde: ook deze reis echter brengt hem geen enkele verlichting, geen enkele verlevendiging van zijn geloof.
Begin 1848 keerde Gogolj naar Rusland terug, ditmaal voorgoed.
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Langzamerhand begint hij weer moed te krijgen om verder te gaan
met het tweede deel van zijn D od e Zielen. Niet meer uit een „schone
verte" wil hij nu de Russische realiteit uitbeelden: hij maakt reizen door
het land en tracht met de bewoners in contact te komen.
Intussen gaat zijn gezondheidstoestand achteruit, hij geeft zijn laatste
krachten aan zijn boek. Eind 1851 is hij gereed. Begin 1852 sterft de
vrouw van één van zijn beste vrienden. Toen heeft hij naar het schijnt,
een voorgevoel gekregen van zijn eigen naderende dood: hij verweert
zich niet tegen die gedachte, hij bereidt er zich op voor door onaf ge
broken vasten en gebed. Zijn vrienden wilden hem dwingen om voedsel te gebruiken, maar Gogolj bleef hardnekkig weigeren. Kort voor
zijn dood in de nacht van 12 Februari liet hij zich het manuscript van
Dade Zielen brengen en verbrandde het. Volgens de berichten van
ooggetuigen had hij er meteen spijt van en zei, dat de duivel hier in het
spel geweest was: hij had alleen maar een paar hoofdstukken willen
verbranden, die hij als mislukt beschouwde en niet het gehele werk. De
koorts werd steeds heviger. 21 Februari (4 Maart) 6 ) stierf hij.
Toevallig zijn er toch nog enige brokstukken van het tweede deel
van Dode Zielen bewaard, nl. het begin en het einde. De edele helden
leven te weinig en praten te veel: overtuigender zijn de zondaars en zij,
die nog op weg naar de wedergeboorte verkeren; maar men kan moeilijk
in de mogelijkheid van hun ommekeer geloven. Juist hier treft ons
opnieuw zijn ontstellend gemis aan werkelijk psychologisch inzicht: hij
zag alles te simplistisch en was absoluut niet in staat de gecompliceerde
realiteit van een menselijk wezen met al zijn tegengestelde neigingen
uit te beelden.
Deze laatste periode van Gogolj's leven is een van de meest mysterieuze: men krijgt uit alles de indruk, dat hij de strijd tenslotte moe
was. Hij had geen banden meer, die hem nog aan het leven hechtten,
want hij had niemand tot zijn eenzaamheid toegelaten. „Ik weet niet,
of iemand van Gogolj hield", schreef een van zijn vrienden, Aksakow:
„ik denk van niet, dat was ook onmogelijk". Zoals hij eerst alleen voor
zijn kunst geleefd had, zo had hij na zijn ommekeer alles in dienst
gesteld van zijn „zelfvervolmaking" en zijn profetenrol. Dit laatste
doel ontglipte hem echter na het fiasco van zijn brieven. Waarin kon
hij nu nog geloven, nu zijn leven en zijn werk niet „nuttig" bleken?
Misschien vinden we het antwoord in het enige, werkelijk „nuttige”
boek, dat Gogolj in die laatste jaren nog heeft geschreven, een uitleg
van het Oosters Misritueel: Beschouwingen over de Goddelijke Li-

6 ) 4 Maart volgens de nieuwe Gregoriaanse kalender, die pas na de revolutie van
1917 in gebruik kwam.
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turgie, bestemd voor het gewone volk en tot op de huidige dag in

gebruik. In de Inleiding gedenkt Gogolj vol dankbaarheid, dat de
God van het Christendom zich niet als gestrenge Rechter aan de
mensheid heeft geopenbaard, maar als Christus, onze broeder. De
vrees voor God heeft plaats gemaakt voor liefde.
Hoe men ook over Gogolj oordeelt, men kan slechts eerbied hebben
voor de moed, waarmee hij zijn ideaal: de schepping van een Christelijke kunst --- heeft nagestreefd. Ook al was het hem niet gegeven zelf
dit doel te bereiken, zijn stem heeft niet tevergeefs geklonken. Hij is in
zekere zin de pionier geweest, die voorafgaat om het terrein te verkennen, maar die zelf het beloofde land niet aanschouwt. Wat er subjectief, vals en eenzijdig was in zijn opvattingen, heeft al lang afgedaan. Maar zijn hartstochtelijke queeste naar God, zijn poging om
kunst en leven op elkaar te betrekken en niet alleen de uiterlijke, maar
ook de innerlijke realiteit weer te geven, dit alles is in de Russische
letterkunde voortgezet en uitgebreid. Men behoeft slechts te denken
aan Tolstoj en Dostojewskij, die ieder op zijn wijze dit ideaal hebben
nagestreefd.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

De vrijheid van de Kinderen Gods
door M. VAN CASTER S.J.

ET thema van de „vrijheid" wordt in de hedendaagse literatuur,
H
van niet-katholieke en ook van katholieke zijde zeer dikwijls
besproken. In deze kroniek willen wij op enkele recente boeken wijzen,
waarin dit onderwerp van christelijk standpunt uit bekeken wordt.
Onder de zeer vele aspecten van de vrijheid treedt gewoonlijk de
tegenstelling tussen vrijheid en wet of gezag op de voorgrond. Zo leidt
men het onderwerp b.v. als volgt in: een plant heeft ruimte nodig om te
bloeien; een persoon heeft vrijheid nodig om zich te ontplooien.

Een gevoelde behoefte
Drie belangrijke redenen worden aangegeven, waarom de behoefte
aan vrijheid bijzonder actueel is. Vooreerst heeft de ervaring van de
totalitaire stelsels, waarin alles van hoger hand geregeld wordt, de
menselijke persoon op ondragelijke wijze in de knel gebracht. Daartegen
wordt nu fel gereageerd. Ten tweede dreigt de reactie van het goddeloze subjectivisme ergere schade te veroorzaken dan de eenzijdige
nadruk op het gezag. Ten slotte zoekt de leek, die meer actief in de
Kerk optreedt, naar de juiste verhouding van zijn vrijheid en zijn
gehoorzaamheid in de Christus-gemeenschap: hij vraagt naar de ware
zin en naar de volle erkenning van „de vrijheid der kinderen Gods".
De meest ophefmakende vertegenwoordiger van het goddeloos subjectivisme is: J. P. Sartre. Over hem schreef Prof. Robbers een helder
hoofdstuk in het verzamelwerk: Hed endaagse visies op de mens ( door
Peters, e.a.) . Zeer juist staat er als titel boven deze uiteenzetting:
„Sartre, de vrijheid van een verlatene". Voor Sartre handelt de mens
niet volgens wat hij is en nog veel minder volgens een objectief geldende norm; hij is of wordt wat hij in onbeperkte onafhankelijkheid
doet. In het toneelstuk „Les Mouches" zegt Orestes aan Jupiter: „Ik
ben mijn vrijheid. Pas hadt ge me geschapen, of ik hield op U toe te
behoren". Doordat de mens zo vrij is, d.i. zo los staat, is hij juist zo van
God en mensen verlaten „un délaissé". Die vrijheid brengt ook de
„angst" te weeg, omdat er niets, geen norm, geen reden voor de
komende daad kan worden aangeduid. De mens wil die angst ontvluchten en zoekt toch naar redenen voor zijn handeling; zo belet hij
zelf de uitbouw van zijn vrijheid. Eigenlijk moet de vrijheid de zin van
het leven zijn; maar de vrijheid is onmogelijk en het leven is zinloos. In
de overige hoofdstukken van dit zeer interessant boek tonen andere
auteurs aan, hoe Kierkegaard, Nietzsche, Dostojewsky, Rilke, Heidegger, Jaspers, Claudel, Gabriël Marcel en Blondel telkens een ver-
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schillend aspect van het mens-zijn-in-deze-wereld belicht hebben. Wegens de propaganda voor de zinloze vrijheid is een bezinning op de
zinvolle vrijheid dringend nodig.
Die vraag wordt met betrekking tot het mysterie en tot de structuur
van de Kerk behandeld in het boek van Ida Goerres over De Zichtbare
Kerk, Godsgeschenk en ergernis. Twee hoofdstukken nl. over het
leergezag en de ontwikkeling van de leer en over religie en moraal
tegenover het leidend gezag — gaan radicaal in op de moeilijkheden,
die zich voor de niet-katholiek en voor de katholiek tegenwoordig voordoen. De schrijfster geeft haar antwoord met volledige openhartigheid,
met een fijne zin voor de nuancering en met passende bescheidenheid.
Zij zegt zelf, dat het haar om peilingen en persoonlijke beschouwingen
te doen is en dat zij van dogmatisch meer bevoegden een systematische
uiteenzetting verwacht.
Zulk een systematische behandeling vinden wij nu bij A. Adam in
zijn werk over De Deugd der Vrijheid aangevuld o.m. door dieper
gaande bladzijden van Guardini.
Waarde der vrijheid

Het boek van A. Adam staat duidelijk in het teken van een felle
reactie tegen heel wat gangbare meningen in de voorstelling van de
moraal, in de pastoraal, in de geestelijke leiding en in de opvoeding.
Het heeft al de voordelen van zulke reacties, maar ook enkele nadelen.
Er valt veel meer licht op de aanklacht tegen het verkeerde ni. de
eenzijdige ophemeling der gehoorzaamheid, de bedekte of onbedekte
heerszucht, de lafheid van een onverantwoorde volgzaamheid 4--r dan op
de juiste betekenis van de rechtmatige vrijheid en op de positieve
middelen tot de ontwikkeling ervan.
Zijn standpunt is philosophisch-theologisch, maar vooral historisch.
De critiek op het feitelijk overwicht van de positieve „wet" is zeer
leerzaam. De vergelijking tussen de leer van S. Thomas, S. Ignatius en
S. Alfonsus verdient alle aandacht van specialisten; zij zullen die echter
op sommige plaatsen wel anders nuanceren.
Met klem wijst de schrijver op de redenen om toch vooral de vrijheid
recht te laten wedervaren. Vooreerst op het theoretische plan: de waarheid eist dat de vrijheid als een wezenlijk element in de zedenleer
volledig erkend wordt; de waardigheid van de menselijke persoon
omvat de voorrang van de zelfstandigheid boven de afhankelijkheid van
een andere mens; de geest van Christus is uitdrukkelijk gekant tegen
alle heerszucht. Verder op het practische plan: te veel voorschriften
brengen te veel vrees in het zedelijke leven en beletten de ontplooiing
van de blijde liefde; enkele goede daden, die met echt persoonlijke
vrijheid gesteld worden, ook al blijft de uitwendige orde zeer gebrekkig,
hebben meer waarde dan de doorgedreven uitwendige orde van een
groep, waarin bijna alle persoonlijkheid verstikt wordt; ja zelfs de
technische, sociale en politieke vooruitgang die de mens in de verovering van zijn vrijheid moeten helpen, zijn secundair t.o.v. de gewetens
vrijheid, die de bron en de stuwkracht van alle ware vrijheid is.
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Aldus wordt de waarde van de vrijheid helder in het licht gesteld.
Deze waarde van de vrijheid is eenvoudig een wezenlijk aspect van de
onschendbare waarde van de menselijke persoon. Het Christendom
heeft die waarde niet verminderd maar vermeerderd en verheven. De
eerbied en de liefde voor de persoonlijke zelfstandigheid zijn deugden.
Zij werden maar zelden ten volle gewaardeerd door gezagsbekleders
van allerlei richtingen en door hun al te „brave" volgelingen.
Met zulk een pleidooi voor het erkennen van de waarde der vrijheid
stemmen wij gaarne in, maar slechts onder drie voorwaarden: 1. dat de
juiste betekenis van de vrijheid voldoende duidelijk wordt bepaald; 2.
dat de verhouding tussen vrijheid en wet zuiver behouden wordt; 3. dat
de noodzakelijke vereisten om die vrijheid te beleven verwezenlijkt zijn.
Juiste betekenis
Wat is er eigen aan de vorm en aan de inhoud van de juiste vrijheid?
De persoonlijke vrijheid wordt negatief bepaald door de onafhankelijkheid ten opzichte van iets of iemand anders dan de persoon zelf; zij
bestaat positief in het recht en het vermogen tot zelfbeslissing, d.i. met
bewust inzicht en spontane wil datgene te verwezenlijken wat met het
zich-zelf zijn overeenkomt. Ware vrijheid kan zonder juiste inhoud
niet bestaan. Zij verschilt ook radicaal van willekeur, omdat deze laatste
geen rekening houdt met de objectieve overeenkomst tussen de inhoud
van de wilsakt en de plaats van het subject in de zijnsorde.
De verhouding tussen de spontaneïteit, als vorm van de vrije handeling en de verschillende waarden als inhoud van de vrijheid is uitvoerig
beschreven door Guardini in een studie, die samen met twee verwante
opstellen gebundeld werd: Vr ij heid, Gen ad e, Lot. Het hoogtepunt van
deze uiteenzetting ligt in de beschouwing over het verband van onze
vrijheid met God. Het zedelijk goede, dat de norm van de ware vrijheid
is, wordt in laatste instantie gefundeerd in God. Het vrijheidsgevoel,
dat op dit plan openbloeit, vertoont verschillende kenmerken: door de
plichtsvervulling valt de druk weg, die ligt in het opgele gd zijn van de
verplichting; de mens overwint innerlijke remmingen; hij ademt vrij in
het besef op goede grond te staan, waar orde heerst, in het rijk der
waarheid. God brengt echter nog een vrijheid van een hogere orde, n.l.
het „heil": Hij bevrijdt de mens uit het ingeslotene van diens existentie,
uit het bedrieglijke, het lijden, het minderwaardige en de schuld. Hij
leidt hem binnen in de openheid, de ontspanning, de voltooiïng. Dat
heil wordt ons door en in Christus gegeven.
Het antwoord dat Guardini geeft op het verwijt van z.g. heteronomie
in de zedelijke orde, gaat tot de kern van de zaak: „Heel zeker is God
niet ik ( ...: maar ook niet zonder meer een „ander") . Hij is Diegene
in wie mijn existentie haar grondslag heeft, mijn waarheid haar grondvorm, mijn bestaan zijn zin. Kom ik kennend, beminnend en handelend
tot Hem, dan vind ik in Hem mijzelf" (blz. 83) .
Nu wordt het ons ook duidelijk wat de „vrijheid der kinderen Gods"
betekent, namelijk: de vrijheid, door het heil in Christus geschonken.
Door Christus' licht en kracht en met onze medewerking groeit die
16
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zaamheid is ook een „verruiming" van de vrijheid, die zich verder
uitstrekt dan het individu. Vrijheid, gehoorzaamheid en liefde worden
volmaakter naarmate zij beter samenvallen.
Maar vele wetten en vele bevelen zijn onvolmaakt; welke stelling
moet de vrijheid tegenover die onvolmaaktheid innemen? A. Adam laat
hier met nadruk volkomen recht wedervaren aan de „epikeia". Dit
essentieel element van de persoonlijke vrijheid werd inderdaad al te
dikwijls miskend door de legalisten. Zij is geen uitzonderlijke uitvlucht
in een noodgeval, maar de normale houding, die de letter van de wet
steeds aan de geest van de wet ondergeschikt houdt. De genade van
Christus, meegedeeld aan de kinderen Gods, bevrijdt ze van de onvolmaaktheden, die aan de wet van het Oude Verbond eigen waren.
Christus heeft aan zijn plaatsvervangers niet opgedragen de remmende
bedilzucht van de oude tuchtmeester over te nemen, maar de kinderen
van zijn Rijk te leiden in een geest van vrijmakende dienst aan de liefde.
Waar de mondige christen best zelf kan oordelen over hetgeen hem te
doen staat en in de inwonende genade voldoende aansporing vindt om
dat feitelijk te verrichten, moet hij zonder positieve voorschriften vrij
zijn goede weg kunnen gaan. Daarmede worden ook de vereisten tot de
vrijheid aangeduid.
Vereisten
Het komt er op aan de hindernissen van de vrijheid te overwinnen.
Welnu het persoonlijke inzicht in de juiste inhoud van de vrijheid
wordt door twee hoofdzaken verhinderd. Vooreerst het gebrek aan
ontwikkeling van het persoonlijk oordeel. Iedere mondige persoon heeft
wel zijn geweten en het oordeel van dat geweten is steeds doorslaggevend wanneer het zekerheid bezit; maar het geweten is lang niet
alwetend en moet voor vele gevallen juist door de richtlijnen van het
gezag verlicht worden. Ten tweede en vooral: de zonde. De gehechtheid aan het kwaad en de onbeheerste hartstochten vertroebelen hetinzicht. Wij hebben allen de steun van voorschriften nodig, om onbe
vooroordeeld te erkennen wat wij te doen hebben en om de aansporing
van de plicht duidelijker gewaar te worden.
In vele gedachtenwisselingen over de vrijheid wordt het feit, dat de
mens over een vrije wil beschikt, nogal simplistisch verondersteld. Maar
die wilsvrijheid is aan vele wisselingen onderhevig. De onafhankelijkheid van een louter passief ondergane invloed, die mensen en dingen
op ons uitoefenen, de beheersing van onze instinctieve neigingen is van
nog veel groter belang dan het passende aantal positieve voorschriften,
die aan onze keuze een bepaalde richting aanwijzen.
De vrijheid der kinderen Gods heeft dan ook op de allereerste plaats
betrekking op de bevrijding uit de zonde. De reeds besproken geschriften dienen daarom aangevuld te worden door uiteenzettingen over de
opvoeding tot redelijke wilsvrijheid en via deze tot zelfbeslissing zonder
de aanwijzing van positieve voorschriften.
Dr H. M. M. Fortmann schreef onlangs ( Nov.-Dec. 1951) een vrij
lang artikel in „Dux" over Nieuwe opvattingen omtrent de psychologie
en de paedagogiek van de wil. Ook hij erkent de vrijheid als hoogste
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goed van de persoon, maar hij begint wijselijk met wegen aan te tonen,
om de zwakke wil tot een volwaardige persoonlijke wil op te voeden.
Guardini spreekt de jongeren in deze zelfde zin aan, in enkele fijne
bladzijden uit zijn Brieven over Zelf vorming.
Besluit
De vrijheid van de kinderen Gods is een werkelijkheid „in groei".
Wij zijn kinderen Gods, omdat zijn leven en zijn vrijheid ons meegedeeld worden in Christus. Maar dat leven en die vrijheid bereiken pas
in de hemel hun volle bloei. Die heerlijkheid is het einddoel; zij is de
volmaakte orde in het zijn en in het willen; de zonde is er met al haar
gevolgen uitgesloten; de genade zal ons geheel vervullen en onze wil
zal er in totale vrijheid volledig met Gods wil liefdevol overeenstemmen.
De regerende Paus, Pius XII, heeft in zijn toespraak tot de kardinalen op 20 Febr. 1946 en in zijn rede tot de congressisten van het
Lekenapostolaat op 14 Oct. 1951 heerlijke woorden gesproken over de
taak van de leek in de Kerk en over de vrijheid van iedere christen.
Juiste begrippen daarover en oprechte bereidwilligheid om aan de
volledige groei van ieder en van allen in de Kerk mee te werken zullen
ons helpen om de vrijheid van de kinderen Gods als vrucht van Christus' genade te verwezenlijken.
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Veel romans maar geen helden II
door GABRIEL VENAISSIN

E hedendaagse literatuur zegt niet: de wil van de wereld moet
geschieden. Zij zegt ook niet: Gods wil moet geschieden. Maar is
de uitbeelding van de menselijke verwarring, die zij ons aanbiedt, niet
meer waard dan de z.g. geestelijke leiding welke de grote werken tussen
de beide wereldoorlogen beweerden te geven en waarin elke schrijver
scheen te zeggen: mijn wil alleen moet geschieden. Wij hebben niet
meer te doen met een literatuur die zich de gelijke acht van Gods
schepping, die weer probeert zich een goddelijke macht toe te eigenen.
De tegenwoordige letterkunde heeft het geloof in zich zelf volkomen
verloren en kent zich geen andere zin en betekenis toe dan het vermogen om • het menselijk leven uit te beelden. De hedendaagse letterkundige --- en dat is een man die er niet aan denkt zich de titel van
letterkundige aan te matigen --- pretendeert helemaal niet menselijke
wezens te verzinnen, volmaakter dan die we alle dagen tegen komen,
d.w.z. „iibermenschen", helden genaamd omdat zij hyperbolen zijn van
het menselijk leven. Vooreerst, de hedendaagse schrijver werkt zo
weinig mogelijk met zijn fantasie hij heeft daarvoor noch tijd noch
lust. En zelfs als zijn romanfiguur nog met recht een „held" zou kunnen
genoemd worden, dan heeft dit woord niet meer de betekenis die we in
schoolboeken vinden: deze held beantwoordt niet meer aan onze grootheidswaan, aan onze onwerkelijke dromen, hij maakt ons de vlucht uit
de realiteit onmogelijk. De held in vroegere romans en gedichten was de
projectie van een mensenbeeld, die ons meevoerde buiten de wereld om
haar beter te kunnen beoordelen. Nu stelt de romanheld een werkelijke
mens voor, die ons meteen binnenleidt in het hartje van de huidige
wereld. De hedendaagse romanheld is de afbeelding van de reëel
levende held, van iemand die het Legioen van eer, het oorlogskruis of
een of andere decoratie voor reddingswerk verdient. Wanneer men
onder „lezen" altijd verstaat: kruipen in de huid van een romanfiguur,
dan drukt de roman van vandaag ons wel zwaar op de schouders. Bij
het lezen van een hedendaagse roman (of van welk hedendaags boek
dan ook) krijgt men letterlijk het gevoel onder de last van de huidige
wereld te worden verpletterd.
Men moet het boek van Georges Arnaud 12 maar eens lezen om te
begrijpen wat ik bedoel: deze roman brengt u aan 't hijgen, hij sleept u
mee als een orkaan en laat u pas los als de greep van het noodlot verslapt. En toch is 't maar het simpel verhaal van twee vrachtrijders, die
)

12 )

Georges Arnaud, Le salaire de la pe ur, julliard (III) .
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een ton nitroglycerine moeten vervoeren over onmogelijke wegen. De
figuur die ons hier het meest nabij is, het meest lijfelijk, is de angst, een
angst, die geen grenzen meer kent en voor niets terugschrikt, voor geen
verraad, misdaad, waanzin of welke goddeloosheid dan ook. Het lijkt
wel of deze vrachtrijders niet een lading springstof achter zich slepen
maar de ontzetting van een wereld, waarin de mens zijn meden ens
ontvlucht .
We worden hier althans aanvankelijk — niet geconfronteerd met
een brutale wereld, maar met een synthese van de wereld, een samenvatting van de moderne problematiek, van al het dramatische en tragische, waarvan de hedendaagse samenleving zo vol is. De opzet van het
onderhavige boek is geen andere — en 't is duidelijk dat de schrijver
het zo heeft bedoeld --- dan ons in een equivalent beeld te schilderen
hoe moeilijk het tegenwoordige leven is. Men ziet welk een omkeer er in
de literatuur heeft plaats gehad: vroeger immers stelde zij zich ten doel
de realiteit te ontdoen van de gebreken, het lijden en alle onaangenaamheden die haar aankleefden om ons zo het meest efficiënte middel aan
de hand te doen om het leven weer wat gemakkelijker te nemen. Ik weet
wel, dat elke roman, of die nu van 1520, van 1705, van 1816 of van
1936 dateert, een dramatische spanning in zich bergt en het beeld is van
een heelal, waarvan het oorspronkelijke mecanisme is verstoord en
waarvan het raderwerk, waardoor we, zonder het te beseffen, betrekkelijk gemakkelijk zouden kunnen leven, in z'n geheel niet meer juist
functionneert omdat men vergeten heeft het tijdig te oliën. Maar het is
duidelijk dat de roman van vroeger of van onlangs, van gisteren of
eergisteren te werk ging volgens twee methoden. Ofwel hij nodigde de
lezer uit mee te gaan door een doolhof van tragedies, onverwachte
wendingen en ongerechtigheden, als langs een draad van Ariadne, om
hem binnen te leiden in een nieuwe wereld, in een gebied van vrijheid
en vergetelheid, terwijl de voorafgaande lange tocht in geen enkel
verband stond met de werkelijkheid, noch de lezer in contact bracht met
werkelijke mensen. Ofwel de roman trachtte de echte wereld en het
echte leven zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar toch zó, dat de
weergave slechts berustte op de keuze van bepaalde elementen, zodat
het resultaat was de schepping van een tweede wereld, die met de eerste
-niets meer gemeen had dan wat er in te vinden was aan schoons, goeds,
volmaakts, aangenaams, feërieks, bewonderenswaardigs en bijzonders.
Het was een herwaardering door idealisering. Van af de Princesse de
Clèves tot aan de romans van Giraudoux kan men dit schema terugvinden, tenminste als men blijft letten op de grote lijnen en de opzet.
Men kan hiertegen echter twee argumenten aanvoeren. Vooreerst, is
het wel waar dat er een breuk bestaat tussen de literatuur van vroeger
en de huidige? Natuurlijk, het zou onjuist zijn dit te generaliseren. Met
name de traditionele roman ontmoet men ook nu nog en zelfs meer dan
ooit. Men moet echter de klassieke psychologische roman niet verwarren met elke andere, die ogenschijnlijk los van het historisch gebeuren is
opgebouwd. Nemen we b.v. het oeuvre van Luc Bérimont 13) , van Paul
13) Luc Bérimont, Les loups de Malenfance, Julliard (II) .
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Gadenne 14 ) , André Dhotel 16 ) , en Henri Bosco 16 ) . Ze zijn totaal
verschillend van de romans waarover we tot nu toe spraken; maar het
zou toch een grote vergissing zijn deze schrijvers — die tot de besten
van deze generatie behoren — te willen vastkoppelen aan de literaire
traditie. Luc Bérimont schrijft als een artist; hij bekommert zich niet om
de indruk die de dingen en gebeurtenissen in ons bewustzijn achterlaten; men zou zeggen dat hij een sprookje schrijft. In werkelijkheid is
de plotselinge verschijning van het vreemde circus in een dorpje, ergens
buiten alle plaats en tijd, met zijn nasleep van moorden en dwaasheden
--- dat is het onderwerp van het boek --- niets anders dan een symbool
van het drama der moderne samenleving. Het lijkt ook wel alsof Paul
Gadenne geen andere bedoeling heeft dan op zijn eentje, en geheel
onverschillig voor hetgeen er om hem heen gebeurt, een wereld te
scheppen; alsof hij inwendig bezig is het heelal te herscheppen. In
werkelijkheid wordt hier een schitterende poging gedaan om de mogelijkheid te onderzoeken een werk te scheppen dat even sterk onze
lotsbestemming kan beïnvloeden als het gewicht van de historie dat op
ons rust. André Dhotel wekt aanvankelijk bij zijn lezers de indruk, dat
hij niets weet van de vele brandende kwesties die de samenleving ons
momenteel stelt; hij zoekt het dramatische in de banale alledaagse
dingen, die aangetast tot op de wortel de aanleiding worden tot de
meest vreemde en onbegrijpelijke afwijkingen. Henri Bosco, die helemaal thuis is in de geheimste schuilhoeken der folklore en leeft in de
verborgen krachten van hemel en aarde, keert de sociale structuur van
de werkelijke wereld de rug toe en heeft alleen belangstelling voor de
keerzijde ervan. Maar dat is het nu juist wat Dhotel en Bosco doen: ze
keren zich letterlijk af van de menselijke onevenwichtigheid in de
bestaande orde en fantaseren daartegenover een andere toestand van
gestoord evenwicht met behulp van allerlei duistere dingen, waarmee
we bij gebrek aan tijd ons niet kunnen inlaten. Het zijn grote kunstenaars die iets schoons hebben geschapen, maar hun werk is ontstaan uit
de situatie van de hedendaagse wereld, die zij niet aanvaarden, die zij
ontvluchten; het is de kunst van vluchtelingen die de vergetelheid
zoeken.
Het tweede argument dat men tegen ons schema kan aanvoeren is
het volgende: staan we niet voor een evolutie die ook impliceert een
geleidelijke overgang van de traditionele naar de huidige vormen?
Zonder twijfel. Les Misérables wil de sociale toestand van de wereld
zo zwart mogelijk afschilderen. Maar deze opzet belet juist het bereiken
van het gewilde doel. De schildering is te zwart om waar te zijn. Bij het
lezen van het boek krijgen we nooit de indruk met iets reëels te doen te
hebben. Als we met iets te doen hebben dan is 't met ideeën. Victor
Hugo schreef een realistische roman die als zodanig is mislukt, terwijl
juist een flink aantal hedendaagse realistische romans wel zijn geslaagd.
En George Sand? Haar humanitair streven idealiseert de psyche der
14) Paul Gadenne, L'avenue, julliard (III) .
15) André .Dhotel, David, Editions de Minuit (III) .
16) Henri Bosco, Un remeau de la nuit, Flammarion (IV).
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verbergend in een schuilhoekje tracht de literatuur een uitbeelding te
geven van de uiteengerukte wereld. De literatuur ziet en geeft derge
lij ke revoluties altijd weer van uit een besloten wereldje waarin zij zich
terugtrekt. Zo was 't al in de 18e eeuw. Toen verschool zij zich bij
voorkeur in de mythe van het Eiland, dat een utopia werd van sociale
gerechtigheid in tegenstelling tot onze hedendaagse mythen die pessimistisch zijn. Toch heerste er ook toen reeds een zekere angst in de
opbouw van zo'n hogere menselijke samenleving, afgesneden van elke
verbinding met de gewone mensheid en waarin leefden de eilandbewoners van Jean-Paul, Edgar Poë, Elimir Bourges of Coleridge.
Later zal de verbeelding alleen niet meer voldoende zijn om de werkelijkheid en de druk van een nieuwe beschaving te ontvluchten. Om de
last van het maatschappelijk leven en het daarmee samenhangend
schuldgevoel te ontgaan, trekt Melville zich terug bij de Typeën, Rimbaud in Abyssinië, Laurence zoekt de verborgenheid te Moreton; zij
verlaten de zondige wereld en trachten een hoekje te vinden waar een
onschuldig leven nog mogelijk is. Meestal echter trekt de schrijver zich
terug in zijn „Ivoren toren". Daar is hij meester in eigen huis en maakt
van de mensen wat hij wil. Wie zal het hem beletten? Wie zal hens
andere bewijzen vragen dan die hij geeft? Het Belvedere van Hugo, het
werkcabinet van Valéry, de kamer van Flaubert of van Proust zijn
schijnbaar niet tegen de wereld, en ook niet buiten de wereld, want ze
zijn De Wereld. Intussen wordt de druk van het maatschappelijk leven
steeds groter. Hoe staat de dichter daar tegenover? In zijn ivoren toren
ziet hij voor zich zijn eigen constructie van het heelal. Maar als mens
blijft hij toch voelen de angst voor de werkelijkheid. En of hij zich ook
al verder terugtrekt, of hij, om te kunnen schrijven, zich al opsluit,
evenals Dostojevski, in een kelder, in werkelijkheid daalt hij af in de
akeligheden van de kennis van zich zelf, om ten slotte te vinden datgene wat hij wilde ontvluchten: het gevoel van dat universele schuldbewustzijn. Zijn gesloten wereldje blijkt te zijn een nauwkeurige reproductie van de werkelijke wereld.
Ook de hedendaagse mythen zijn niets anders dan symbolen van de
dreigende chaos: de gevangenis, de strafkolonie, de kamer, de kooi, het
kasteel van Kafka (al beweert hij ook: „ik ben niets anders dan literatuur en ik kan en ik wil niets anders zijn" ) , zij beelden ten slotte
hetzelfde uit: de diep treurige toestand van de mens in het heelal. Bij de
mythe van het besloten wereldje voegt zich nog die van het noodlot,
zoals we dat zo duidelijk constateren bij Faulkner, Steinbeck, Camus,
Queneau, Graham Greene, Dos Passos 19 Dit betekent helemaal niet
dat we hier te doen hebben met een terugkeer tot de klassieke tragedie;
we vinden hier slechts in felle kleuren geschilderd dat het bestaan van
de mens iets absurds is en dat het even klaarblijkelijk is dat we verstikken als dat we kunnen ademhalen.
De karakteristieke jonge Franse roman staat midden in die mythen,
maar 't is belangrijk op te merken dat de eenzaamheid van de mens die
hij afbeeldt een nieuwe kleur krijgt, in tegenstelling tot de vroegere
) .

19)

C. E. Magny, L'age du roman Américain, Ed. du Seuil.

250

VEEL ROMANS MAAR GEEN HELDEN II

roman, en hoe er daardoor ook geen plaats meer is voor de vroegere
romanheld. Deze werd geconcipieerd in grotere afmetingen dan de
doorsnee maat der gewone mensen en om hem nog groter te laten
schijnen, overeenkomstig de wet der contrasten, liet men hem weer zich
terugtrekken in zijn eigen hol. Tegenwoordig kiest de romanschrijver,
om zijn idee uit te ,drukken, een of ander individu uit de grote massa
zonder hem op te smukken en laat hem ook weer ongewijzigd in de
grote massa verdwijnen. De bedoeling is zijn eenzaamheid te laten zien
met betrekking tot de massa en te suggereren dat zijn eenzaamheid niet
een uitzonderingsgeval is, maar dat de menigte zelf bestaat uit de som
van eenzamen.
De beste hedendaagse romans, die allen bezield zijn- met een gevoel
van verantwoordelijkheid, hebben als gemeenschappelijk thema het
schuldbewustzijn, natuurlijk in allerlei variaties. En of zij nu ballingen
schilderen of ontwortelden ---r Claudel, Rilke, Eliot, Joice 20 ) •-- of
gehypnotiseerden en geketenden, ze komen ten slotte samen voor een
spiegel die het beeld weerkaatst van de eenzame mens die gekruisigd
hangt tegen de achtergrond der collectieve eenzaamheid van de gemeenschap.
Zo ontstaat wat Gaëtan Picon 21 ) noemt het metaphysisch naturalisme, waarin het getuigen de plaats inneemt van de overweging, het
onderzoek de vroegere onderwerping aan vaststaande normen vervangt, en wat de stijl betreft, de zakelijke toon het streven naar schoonheid verdringt. Ook in de poëzie, waar het „ik" vervangen wordt door
het „wij" raken we van de subjectieve in de objectieve sfeer. Dichters
als Francis Ponge en Prévert hebben het belang van de werkelijkheid
op 't oog in plaats van het heelal te willen poëtiseren. Zeer juist zegt
Gaëtan Picon: „Het is er ons niet om te doen de realiteit te annexeren
voor het rijk der poëzie, maar om de poëzie weer te integreren in de
werkelijkheid". En de dichter wil vooral zijn werk in overeenstemming
brengen met de collectieve hartstochten en uitbarstingen, die heden ten
dage zo wreed en zo bloedig zijn. Lees Critique de la poésie waarin
Eluard van de dichter eist in de eerste plaats mens te zijn, lees de
catastrofale gedichten van Jouve, de Feuillets d'ypnos van René Char,
waarin de strijd alleen nog van belang is, lees La fin de l'ère du Capital
van Audiberti, L'ode à Londres bombardée van Philippe Soupault, La
prise de Barcelone van Max-Pol Fouchet, lees Fractures van Guillevic,
vol gemartelde lichamen, of de historische profetien van Jean Cayrol,
lees Michaux en Prévert: ziedaar, zegt Picon, „wat de poëzie nog kan
zijn wanneer men het geloof in haar heeft verloren".
Onze poëzie is echter geen gelegenheidswerk, evenmin als onze
roman. Of liever we moeten ons wel realiseren dat we altijd in bepaalde
omstandigheden leven. Onze taak is het aan de gebeurtenissen een
algemeen menselijke zin te geven en de feiten te zien in het licht van de
christelijke opvatting van het lijden. Anders zullen we onder de omstandigheden bedolven worden als onder dode blaren. Alleen door zelf20) C. E. Magny, Histoire du roman frangais depuis 1918, Ed. du Seuil.
21) Gaëtan Picon, Panorama de la nouvelle littérature frangaise,

Gallimard.
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vertrouwen kunnen we ons boven de gebeurtenissen verheffen, en niet
door te beweren dat historie en gebeurtenissen te zwaar op ons drukken
en onverbiddelijk onze literatuur en onze poëzie bepalen. Er zal wel
weer een dag komen dat we nieuwe helden in onze boeken zullen
begroeten, helden waarvoor we bewondering en liefde kunnen koesteren, aan wie we niet behoeven te vragen ons duidelijk te maken wat zij
willen. Zij zullen komen wanneer de mens zich zal hebben teruggevonden. Het is zeker dat er geen helden zullen zijn zolang de christenmens
niet hernieuwd is.
Hoe staat de critiek tegenover dit verwarde letterkundig landschap?
Staande voor het feit dat er historisch, sociologisch noch wijsgerig meer
sprake kan zijn van een algemeen en universeel aanvaarde opvatting
van de mens en er van uitgaande dat de literatuur niet meer kan uitbeelden wat niet bestaat, is de houding der critiek zoals te verwachten
is. De literatuur roept de mens ter verantwoording op, en de critiek van
haar kant vraagt rekenschap aan de held 22) . Zij eist dat er overeenstemming zal zijn tussen de mens zoals hij in onze dagen in de wereld
leeft en de mens zoals hij in roman of poëzie artistiek wordt uitgebeeld.
Met de literaire techniek bemoeien critici zich alleen maar om er op te
wijzen hoe radicaal zij veranderd is; feitelijk is zij niet meer esthetisch
maar gaat in de richting van een literaire sociologie. Door jacht te
maken op alle plagiaat, op alle literaire trucjes en leugens, door de
geschiedenis van de vroegere heldenfiguren te analyseren ( eerst waren
het halfgoden, zonen van de goden der antieke wereld, vervolgens
geleken ze op het Prometheus-type, om ten slotte samen te vallen met
het beeld van de gefolterde mens) suggereren de critici ons wellicht dat
wij heden meer behoefte hebben aan heiligen dan aan helden. Malraux,
Montherlant, Gide en Mauriac waren de laatste schrijvers die ons nog
heldenfiguren brachten. Maar in het werk van Bernanos, Graham
Greene en Jean Cayrol 23 zien we misschien al iets van een heiligenbeeld oprijzen.
)

22
P. H. Simon, L'homme en procès en Procès du héros, Ed. du Seuil. R. M.
Albérès, Portrait de notre héros, Le Portulan, La révolte des écrivains d'aujourd'hui,
)

Correa.
23 ) Jean Cayrol, La couronne du chrétien en Lazare parmi nous, Ed. de la Brar
connière.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

N

AAR aanleiding van het Sovjet-voorstel van 10 Maart om de positie van
Duitsland door hereniging van beide delen te regelen hebben de „Grote Drie"
nadere informaties aangevraagd, waarop een onbevredigend antwoord is binnengekomen. Moskou wil geen vrije verkiezingen toelaten onder toezicht van de UNO,
maar wel onder toezicht van de „Grote Vier", waartussen de samenwerking regelmatig door eindeloos gerekte besprekingen gesaboteerd wordt. Het wenst evenmin
de Oder-Neisse-grens, die bij verdrag van Potsdam slechts voorlopig was aanvaard,
ten nadele van Polen te wijzigen. Met het oog op de sterke eenheidsbeweging in
West-Duitsland hebben de Westerse verbondenen de uiterste behoedzaamheid in acht
te nemen om te voorkomen, dat de Europees-denkende Adenauer ten val zou komen.
Met zijn heengaan immers zou de West-Europese integratie, die geen uitstel kan
dulden, vermoedelijk ten dode zijn opgeschreven. De sterk nationalistisch-gezinde
socialistische partij en andere kleinere partijen, verdoofd door de Russische lokroep
naar eenheid, zien er niet tegen op het behoud van 'Europa in de waagschaal te
werpen om, hoe dan ook, een spoedige hereniging te verkrijgen. Zij verwijten
Adenauer, dat hij geen oog heeft voor dit Duits belang en schrijven het lasterlijk aan
zijn katholicisme toe, dat hij geen haast maakt met de hereniging van het protestantse
Oosten. Sinds de Franse minister van buitenlandse zaken Schuman geweigerd heeft
de Franse leden van de gemengde commissie tot onderzoek naar de democratische
verhoudingen in het Saargebied te benoemen, is de positie van de West-Duitse
kanselier er niet sterker op geworden. In de Bondsdag moest hij mededelen, dat de
hoop op een oplossing van het Saargeschil voorlopig opgegeven was, waarop de
socialistische fractie-leider 011enhauer verklaarde, dat zijn partij niet bereid was deze
prijs voor de Europese integratie te betalen. Daarop aanvaardde de Duitse Bondsdag
de resolutie, dat „over Duits staatsgebied rechtens niet zonder Duitse toestemming
kan worden beslist". De uitslag van de verkiezingen in de Zuid-West-Duitse staat
Baden, was voor de partij van Adenauer niet ongunstig. De overige partijen echter
vormden een meerderheidscoalitie, die tengevolge had, dat het aantal afgevaardigden
der C.D.U. in de Bondsraad 18 zal bedragen tegenover 20 der andere partijen.
Politiek is dit van betekenis, omdat de Bondsraad de wetgeving van de Bondsdag
kan tegenhouden en aldus het regeren bemoeilijken. Adenauer gaat intussen onvermoeid voort met te onderhandelen over de nog openstaande kwesties in de contractuele overeenkomsten om door de opheffing van de bezetting te komen tot de erkenning der Duitse zelfstandigheid, waarvoor als streefdatum 17 Mei genoemd is.
Wanneer op die dag te Bonn de verdragen getekend zijn, kan de kanselier met trots
wijzen op het succes van zijn Europese politiek. Op 9 Mei werd te Parijs het
zesmogendheden-verdrag van de (E) uropese (D) efensie- (G) emeenschap geparafeerd: Dit verdrag heeft een ruggesteun gekregen van de Britse regering door de
garantie, dat ingeval van agressie op de E.D.G. automatisch Britse militaire hulp zal
verleend worden. Om de samenwerking van Frankrijk en Duitsland te consolideren
heeft Acheson verzekerd, dat een dergelijke garantie ook in de V. Staten wordt
overwogen. Bij het naderen van de Amerikaanse presidentsverkiezing concentreert
zich daar de belangstelling minder op Europa dan op deze opwindende binnenlandse
strijdvraag. Het niet onverwachte, maar plotseling bekend gemaakte besluit van
Truman zich niet meer verkiesbaar te stellen heeft verwarring in de gelederen der
democratische partij gebracht. Tegenover Kefauver heeft Truman als candidaat voor
de partij aangewezen W. Averell Harriman, die in Europa zeer gewaardeerd wordt
wegens zijn bemoeienissen met de economische en financiële herstelplannen, maar die
in de V. Staten als afstammeling van een geldmagnaat minder populariteit geniet dan
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een opgekomen krantenjongen zou ten deel vallen. De republikeinse partij staat er
met haar voorlopige candidaten Taft en Eisenhower beter voor. Op de eerste
verjaardag van de SHAPE heeft generaal Eisenhower een overzicht gepubliceerd,
waarin hij van de ene kant wees op de grote vorderingen van de westelijke herbewapening in Europa, maar van de andere kant aandrong op blijvende inspanning
der 14 leden van de NATO, opdat tegen het einde van 1953 het machtsevenwicht
met de Sovjetunie zou bereikt worden. Zwichtend voor de aandrang van zijn politieke
aanhangers heeft hij besloten, in afwijking van zijn vroeger voornemen, actief aan de
presidentsstrijd deel te nemen en het verzoek ingediend te worden ontheven van zijn
huidig militair bevel en op non-actief te worden gesteld. Met ingang van 1 Juni zal
dit verlof ingaan. Zijn plaats zal worden ingenomen door generaal Ridgway.
Sinds in Frankrijk de conservatief Pinay de teugels in handen heeft is de stroming
naar rechts duidelijk waarneembaar. De socialisten zijn naar de achtergrond gedrongen en zowel bij de Gaullisten als bij de F.P.F. is verdeeldheid ontstaan. Zo kon het
gebeuren, dat Pinay in de Assemblée een negental vertrouwensmoties binnenhaalde,
waarbij o.a. amnestie voor belastingontduikers „een geanticipeerde verjaring" ^--,
maatregelen tegen toekomstige belastingontduikers, blokkering van credieten voor de
wederopbouw, verlaging van successierechten en een bezuiniging van 110 milliard
francs op niet-militaire uitgaven werden goedgekeurd. De Raad der Republiek
trachtte deze laatste post door amendementen te verminderen, maar in tweede lezing
handhaafde de Assemblée de oorspronkelijke voorstellen. Had Pinay aldus de wind
mee, zijn collega, M. Schuman, moest in zake Tunis tegen de stroom oproeien. Onder
allerlei voorwendsels onttrok de Bey van Tunis zich aan het nemen van een beslissing. Om van de lastige resident-generaal de Hautecloque af te komen begaf hij zich
naar zijn buitenverblijf. De beëdiging van een met moeite samengesteld ministerie
onder Bakkoesj stelde hij uit in afwachting van het besluit, dat de Veiligheidsraad zou
nemen omtrent een verzoek van Pakistan dit geschil te onderzoeken. Toen echter
bleek, dat de meerderheid in deze Raad Frankrijk niet voor het hoofd wilde stoten en
de kwestie dus niet in behandeling kwam heeft het Tunesische nieuwe kabinet zijn
functie kunnen aanvaarden.
De nieuwe minister-president van Egypte, Hilaly Pasja heeft de Wafd-partij, die
niet van corruptie vrij is, voorlopig machteloos gemaakt door de verkiezingen uit te
stellen en het parlement te verdagen. Informeel nam hij de onderhandelingen met het
Britse Rijk weer op. Omtrent de verdediging van het Suezkanaal is wel overeenstemming te bereiken. Moeilijker is een accoord over Soedan te sluiten. Want de Britse
regering, gebonden aan de belofte dat de bewoners zelf over hun lot mogen beslissen.
heeft te Londen de kwestie met de Britse gezant te Cairo, sir Ralph Stevenson en
met de Britse gouverneur van Soedan, sir Robert Howe, besproken, zonder totdusver
de kwadratuur van de cirkel gevonden te hebben.
Hetzelfde zou men van Triëst kunnen zeggen. Als propaganda tegen het communisme was aan Italië bij gelegenheid van de verkiezingen van 1948 door de „Grote
Drie" teruggave van het door hen bezette Triëst in het vooruitzicht gesteld (Zone
A) . Zone B, de andere helft van dit gebied, wordt beheerd door Tito. Toenmaals
(1948) was Yougo-Slavië een satellietstaat van de Sovjet. Maar spoedig daarna
keerde zich Tito tot de geallieerden, die om deze vriendschap hun belofte vergaten
na te komen. Aan het geduld der Italianen is thans een einde gekomen. In verschillende Italiaanse steden werden grootse betogingen voor de bevrijding van Triëst
gehouden. Zij hadden ten gevolge, dat de bezetters een conferentie te Londen en
verkiezingen op 25 Mei beloofden. De Gasperi zal er voorstellen, dat de gehate
Britse zone-commandant, Winterton, een Italiaanse assistent zal krijgen, dat lagere
functies door Italianen zullen worden waargenomen en dat de aanwezige bezettingstroepen met Italiaanse troepen zullen aangevuld worden. Tegen deze eisen heeft Tito
een tegendemonstratie doen houden en verklaard, dat de zone B onherroepelijk bij
zijn staat behoort.
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De dictator Franco, die door Frankrijk en Engeland meer dan de communist Tito
verfoeid wordt, laat zich aan deze achteruitzetting schijnbaar weinig gelegen liggen.
Hij weet, dat de V. Staten, al doen zij wel eens onvriendelijk, hem voor de consolidatie van de NATO onmisbaar achten. Met Portugal heeft hij in een onderhoud met
de eerste minister Salazar de banden hechter. aangetrokken. In een nota aan de lede n
van de internationale Raad, die Tanger bestuurt, heeft hij aangedrongen om de
bevoorrechte positie aan Spanje in 1923 toegekend, maar in 1946 wegens zijn Hitler
gezindheid ontnomen, terug te krijgen. Voorlopig is er geen kans, dat hij zijn zin
krijgt, al zou het alleen maar zijn, omdat ook Rusland een der contracterende
mogendheden is. Gebruikmakend van de anti-Britse en anti-Franse stemming in de
landen langs de Middellandse Zee, heeft de Caudillo zijn minister van buitenlandse
zaken, Artajo, een rondreis door de Arabische landen laten maken, waarbij deze veel
goodwill voor Spanje heeft gekweekt. De zeven eeuwen strijd, die Spanje tegen de
Arabische indringers gevoerd heeft, worden makkelijk uitgewist door het feit, dat een
westerse mogendheid openlijk op Arabische vriendschap prijs stelt.
NEDERLAND
Na drie weken in de V. Staten te hebben rondgereisd is H. M. Koningin Juliana,
vermoeid, maar tevens opgetogen, in het vaderland teruggekeerd. De wijze, waarop
Zij de belangen van Europa en van Nederland in het bizonder heeft blootgelegd
voor de president, voor het Congres, voor de pers en voor zoveel andere autoriteiten,
is zonder precedent. Deze „ambassadrice" heeft meer misverstanden opgeruimd en
meer banden aangehaald in enkele dagen dan we van de beroepsambassadeurs in
jaren mogen verwachten. En Z. K. H. Prins Bernard is daarbij niet achtergebleven!
De Tweede Kamer heeft verschillende wetsontwerpen behandeld. We vermelden
slechts dat op de lichtvaardige echtscheidingen, die men door verzoeningspogingen
zal trachten tegen te gaan en op het vredesverdrag met Japan. Dit laatste werd
noodgedwongen aanvaard, hoewel er van schadevergoeding zowel aan de Staat als
aan de vele duizenden particuliere benadeelden niet in gesproken wordt. Men koestert
de flauwe hoop, dat het nu reeds zo snel opkomende Japan vrijwillig iets zal
bijdragen tot herstel van geleden verlies.
Mr Steenberghe heeft een Verklaring gepubliceerd, waarin hij meededeelt, dat zijn
Groep tevreden is over de afloop van het vertrouwvol beraad en waarin hij onderstreept, dat de eenheid van de katholieken een zo kostbaar goed is, dat daaraan niet
mag getornd worden. Hierin stemt hij overeen met prof. Romme, die „saamhorigheid'
in de eerste plaats stelt. Ook de andere partijen bereiden zich reeds voor op de
verkiezingen. De P. v. Arbeid heeft zich uitgesproken voor een „smalle basisministerie, terwijl mr Oud, als leider van de V. v. V. en D. de voorkeur geeft aan
een „Derde macht", om op die wijze de P. v. A. en, als het kan, ook de K.V.P. tot
„matiging" te brengen.
1-5-'52
K. J. D.
BELGIË
Sinds de aanvang van het jaar is in het Parlement de oppositie van de drie
minderheidspartijen strakker geworden. Kamer en Senaat hebben in het eerste
trimester lange vergaderingen gewijd aan de bespreking van de verschillende begrotingen. Deze besprekingen hebben met de jaren steeds minder betekenis. Zij zijn
meestal een gelegenheid voor parlementsleden van het tweede plan om de aandacht te
vestigen op vraagstukken die meer rechtstreeks hun eigen arrondissement betreffen of
een electorale inslag hebben. Ook is het niet bij die bespreking dat de oppositie zich
doet gelden. De tenoren in iedere partij blijken meer en meer overtuigd van de nutteloosheid van het grootste gedeelte van het parlementaire werk. Op geen enkel
ogenblik slaagde een der oppositiepartijen erin enige breuk of scheuring te verwekken
in de rangen van de Christelijke Volkspartij. En ook bij deze partij zoekt men
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vruchteloos naar de tactici die de gelegenheden zoeken te ontdekken waar de wegen
van socialisten en liberalen een verschillende richting uitgaan. Ondanks de speldeprikken en de kortstondige vlagen van agitatie van enkele rumoerige oppositieleden
was het parlementaire spel dan ook eerder eentonig en loont het nauwelijks de moeite
er veel aandacht aan te wijden.
De bekommernissen van de oppositie blijken, nu de gemeenteverkiezingen voor de
deur staan, zich meer en meer te concentreren rondom twee aangelegenheden: kritiek
op de militaire inspanning van het land; instandhouden van alle gevolgen der repressie. Door gestadige actie op deze plannen zoekt men in het land een gevoel van
onbehagen te scheppen en elk initiatief vanwege de regering in een verdacht daglicht
te stellen.
De actie tegen de 24-maanden dienst waarvoor alle socialistische organisaties zich
hebben ingezet heeft een meer populair en demagogisch karakter gekregen. Handtekeningen werden ingezameld ten einde de volksopinie te beroeren en alle burgers
rechtstreeks bij de actie van de partij te betrekken.
Het is in de grond een zeer pijnlijk geval dat in een periode waarin ieder overtuigd
is van de noodzakelijkheid van een buitengewone inspanning, in het land de indruk
wordt gewekt dat die inspanning doelloos is, dat de militaire uitgaven niet verantwoord zijn, dat alle financiële moeilijkheden met een slag kunnen opgelost worden
indien men snoeit in de defensiebegroting. Men kan de vraag stellen of de regering
een genoegzame inspanning deed om de burgers te overtuigen van het levensbelang
van de bewapening. Het is zeker spijtig dat de regering Pholien van de aanvang af
de oppositiepartijen niet voldoende bij het defensieprogram heeft betrokken. Maar dat
verantwoordt allerminst de geest die door de socialistische partij onder de bevolking
wordt aangekweekt. Sprak niet een socialistische woordvoerder in de Kamer van
„uitzinnige bewapening met het oog op een denkbeeldige oorlog"? Het is te hopen
dat deze taal die ongestraft mocht gevoerd worden, achteraf niet blijkt zelfmoordtaal
te zijn geweest.
*
Als de regering beoogt de normen der rechtvaardigheid te herstellen, daar waar in
de roes van de naoorlogse repressie soms schromelijk daaraan afbreuk werd gedaan,
ontmoet zij de drie oppositiepartijen op haar weg. Zowel op het gebied van de
administratieve epuratie als op dat van de gelijkvormigheid van de straffen en hun
aanpassing aan de zwaarte van het misdrijf waren de initiatieven van de regering
eerder traag en schroomvallig. Dit heeft niet belet dat elke maatregel of zelfs de
aankondiging van een maatregel geweldige reacties in linkse kringen uitlokte.
Een dergelijke houding is onjuist. Men mag hierbij nooit uit het oog verliezen dat
ten 'aanzien van de repressie een zeer verschillende geestesgesteltenis bestaat in het
Vlaams en in het Waals gedeelte van het land. Terwijl men in Vlaanderen bereid is
de spons te halen over het verleden in zover men althans staat voor geen al te erge
gevallen, en terwijl men herstel wil voor de onschuldig of te zwaar getroffenen, geeft
men er In Wallonië de voorkeur aan over het verleden niet meer te spreken. Voor de
meeste Walen moeten de geëpureerden eenvoudig uit de gemeenschap blijven en de
gestraften zonder meer hun straf uitzitten. Men begrijpt dat een dergelijke uiteenlopende en tegenstrijdige opinie het voor elke regering moeilijk maakt een door allen
aanvaardbare politiek te voeren.
Daardoor krijgt dit vraagstuk dan ook spoedig een emotieve inslag en men stelt dit
reeds vast bij de parlementaire behandeling van een zo redelijk als gematigd voorstel
als dat van de Heer Degrijse. Dit voorstel beoogt niets anders dan een gelijke
behandeling tot stand te brengen wat betreft de schadevergoeding die door de krijgsgerechten aan de Staat werd toegekend wegens feiten van incivisme. Terwijl men, bij
wijze van genademaatregelen, zoveel mogelijk de eigenlijke straf in verhouding zoekt
te brengen tot het gepleegde misdrijf, past het dat dit ook met de schadevergoeding,
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die vaak op zeer willekeurige wijze werd vastgesteld, geschiede. Er kan geen spraak
zijn dat een regering daarin geen standpunt zou kiezen en dat zij het voorstel van
dhr Degrijse niet zou doorvoeren. Maar inmiddels zijn reeds maanden verlopen en
men begrijpt dan ook het ongeduld dat vooral in Vlaamse intellectuele kringen heerst.

***
Wanneer men zoekt naar de oorzaken waarom de regering Pholien in Januari 1.1.
aftrad, moet men teruggaan naar de beslissingen die, op 20 October 1951, door de
Algemene Paritaire Raad in sociale aangelegenheden werden genomen.
Deze beslissingen behelsden wetgevende maatregelen van zeer uiteenlopende aard,
zoals de regeling der pensioenen, het bijkomend verlof en zelfs de verlenging van de
huishuurwet. Het feit dat de toezeggingen van de regering herhaalde interventies van
het Parlement uitlokten, veroorzaakten aldaar een gevoel van wrevel en ontevredenheid waaraan de regering Pholien, bezweek. Dit aftreden loste in de grond zeer
weinig op, daar de Minister die men verantwoordelijk achtte voor het uitblijven van
de wet tot taxatie van buitengewone winsten, Eerste-Minister werd, en de Minister
van Arbeid en Sociale Voorzorg, die in de ogen van de meesten de grootste schuld
droeg in de „capitulatie" van 20 October, verder hetzelfde departement bleef beheren.
Dit dubbele feit maakte het de regering moeilijker als scheidsrechter op te treden bij
de sociale moeilijkheden welke in April ontstonden en begin Mei, na moeizame onderhandelingen, opgelost werden.
Ook, deze moeilijkheden hadden hun oorsprong in een beslissing van 20 October,
waarbij de regering op zich nam aan de arbeiders, gedurende zes maanden, een vergoeding uit te keren van 0,50 fr per uur. Op één Mei verviel deze vergoeding. Een
maand tevoren zetten de syndicaten, zowel het socialistisch als het Christelijk Vakverbond zich in beweging om deze premie verder door de patroon te laten uitbetalen
of althans een redelijke compensatie te verkrijgen. Een nieuw feit in onze politiek was
het samengaan van christelijke en socialistische vakorganisaties op een zelfde front.
In de kringen der Christelijke Volkspartij wekte dit samengaan enige ergernis. De
aanleiding tot dit samengaan was voornamelijk het feit dat het Algemeen Christelijk
Vakverbond geen genoegzaam vertrouwen had in de huidige regering en de overtuiging had dat deze andermaal bij de eerste door de socialistische vakbonden
verwekte beroering, tot concessies zou geneigd zijn. Op het ogenblik dat wij schrijven,
wijst alles er op dat een regeling tussen werkgeversorganisatie en vakbonden zal
gevonden worden, en dat voor een korte tijd althans, het land van sociale beroeringen
zal gespaard blijven.
A. VANHAVERBEKE

Forum
Protestantse retraite 1)
Onder bovenstaande titel heeft Dr J. F.
van Royen zijn denkbeelden en ervaringen, zijn plannen en wensen te boek
gesteld inzake het retraitewerk vóór en
dóór Protestanten, dat vooral na de oorlog in ons land systematisch is ter hand
genomen. De uitgeverij Ploegsma te Amsterdam gaf aan dit boek een keurige
verzorging en stak het in een waarlijk
smetteloos kleed.
Het zou ons ten zeerste verheugd hebben als dit werk ook van godsdienstig en
wetenschappelijk standpunt even uitbundig om zijn smetteloosheid kon geprezen
worden. Jammer genoeg biedt het evenwel rijkelijk stof tot ernstige bedenkingen,
die meermalen als een hard verwijt zullen
klinken, ook al doen wij nog zo zeer ons
best er de gelijkmoedigheid bij te bewaren, wanneer wij telkens op onbegrepen
of onbewezen verwijten of aanklachten
stoten, waaraan nu eenmaal in niet-Katholieke milieu's een onsterfelijk bestaan
verzekerd schijnt te zijn.
Dr van Royen is kennelijk remonstrants
predikant, een volgeling dus van de vermaarde „Veteraquinas" of Oudewateraar,
gelijk Jacob Harmensz oftewel Arminius
op de titelpagina van zijn Disputationes
wordt genoemd. Arminius' eerste geestelijke zonen zijn indertijd door de godvrezende Heer Pieter Plancius in de verdenking gebracht dat zij waren omgekocht
door de Jezuïeten om de kerke Gods in
rep en roer te brengen, want waarom
anders reisden zij, zo vroeg de predikantaardrijkskundige zich af, de een voor en
de ander na, naar den vreemde om met
leden dezer orde te spreken? (Vgl. Dr P.
H. Winkelman, Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot,

Nijmegen, 1945, blz. 160-161) .
1)
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Dr J. F. van Royen, Protestantse retraite.

De geschiedenis zijner vaderen is voor
Dr van Royen blijkbaar een waarschuwende leermeesteresse des levens geweest, want voor zijn boek heeft hij aan
Katholieke zijde inlichtingen ingewonnen
o.a. bij de Redemptoristen te Bergen (N.
H.) en bij de Benedictijnen te Egmond,
maar niet bij Jezuleten. Terloops zij
alvast opgemerkt dat eerstgenoemden wel
niet beweerd zullen hebben dat bij hen de
persoonlijkheid van de retraitant meer geeerbiedigd wordt dan bij de Jezuleten,
doordat bij hen meerdere paters leiden en
men vrij is in de keuze van biechtvader
(blz. 63) . Want ook in de retraitehuizen
der Jezuïeten worden de gewone retraites
door minstens twee paters gegeven en
staan er zes ter beschikking als zielzorger
en biechtvader. En Egmond zal wel niet
verantwoordelijk zijn voor hetgeen Schr.
op blz. 37 te zeggen heeft over koorgebed
en breviergebed.
Daar Schr. meermalen verzekert dat de
retraitebeweging onder de Protestanten
haar ontstaan dankt aan de waargenomen
bloei bij de Katholieken, die wederom de
retraite te danken hebben aan de invloed
der Geestelijke Oefeningen van Ignatius,
lag het voor de hand dat hij, met de
traditionele vrijzinnigheid van zijn geloofsrichting, zich ook tot de Jezuïeten
had gewend, of tenminste tot de oorspronkelijke en volledige tekst van de
Geestelijke Oefeningen. Temeer nog daar

ook zijn informatieve tochten in protestantse milieu's hem telkens weer door de
afwijzing van of de instemming met de
G. O. in die richting wezen. Door persoonlijk contact is hem de Communauté
de Grandchamps in Zwitserland bekend,
waar sinds 1931 protestantse retraites
worden gehouden voor hoogstens dertig
Ploegsma, Amsterdam 1952, 240 pp., f 5,90.
,
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personen; eveneens k ent hij de door twee
Zwitserse predikanten in 1942 gestichte
prot. mannenorde (van zes leden) te
Taizé-Cluny, de Iona-Community in Engeland en de Evangelische Michaëlbroederschap in Duitsland (1931) , van welke
laatste hij zijn sympathie voor het herstel
der biecht schijnt gekregen te hebben
(blz. 93 en 169 vv). In de Anglicaanse
kerk maakte hij een retraite mee, geheel
volgens de met meer of mindere strakheid
gevolgde methode van Sint Ignatius, gelijk men daar placht te zeggen, hoewel
Loyola zijns inziens alles behalve een
heilige is geweest (blz. 69) . Trouwens
het is in Engeland regel deze methode te
volgen en er is tenminste één volledig
uitgewerkte retraite verschenen van de
hand van een Anglicaan, die bijna even
goed door een Jezuiet geschreven kon
zijn. Dit alles moest, dunkt ons, een ontwikkeld en academisch gevormd man er
toe brengen om in elk geval niet over de
Geestelijke Oefeningen van Ignatius te
schrijven, zonder ze eerst in een gave en
volledige tekstuitgave gelezen, zo al niet
bemediteerd te hebben. Dat dit er niet
van gekomen is, blijkt op tal van plaatsen. Laten we enkele bewijzen overleggen
voor hetgeen we zeggen.
Eerstens is daar de literatuurlijst. Zeker, schrijver verklaart zelf dat deze niet
volledig is en we willen noch mogen dit
van hem verlangen. Maar als hij verzekert daar tóch materiaal voor diepergaande studie te willen aanwijzen (blz.
10) , dan kan hij toch niet volstaan met
deze verwijzing naar tekstuitgaven:
„Ignatius van Loyola: Exercitia Spiritualia, uitgave in het Nederlands van
1673, Antwerpen; idem in het Duits uit
het Spaans vertaald door R. Handmann
S.J., met de verklaringen van R. P. J.
Roothaan S.J., 1904" (blz. 236) .
De Nederlandse vertaling welke hier
genoemd wordt is die van pater A. De
Boeye in de derde uitgave. Maar deze
vertaling is niet volledig en bevat gedeelten welke door de vertaler aan de

oorspronkelijke tekst zijn toegevoegd; zij
geeft dus geen juist beeld van de Oefeningen. Bovendien ook hierom niet, wijl
ze gemaakt is naar de zogenaamde versio
vulgata van Frusius (1546-1547), die het
in sierlijkheid weliswaar verre wint van
de zogenaamde versio prima, welke wellicht reeds in 1534 gereed was, maar in
getrouwheid bij haar en bij die van Roothaan (1835) achter staat. Men kan al
deze drie vertalingen naast de Spaanse
tekst afgedrukt vinden in de Monumenta
Ignatiana, series secunda, Exercitia Spiritualia Sancti Ignatii de Loyola et eorum
Directoria, Matriti, 1919. De Schr. zal

moeten toegeven dat zijn verwijzing naar
een vertaling, herdrukt in 1673, niet door
de beugel kan, als hij verneemt dat in
1920 een nieuwe en voortreffelijke Nederlandse vertaling uit } de grondtekst is
verschenen van de hand van A. Geerebaert S.J., die sindsdien reeds vijfmaal is
herdrukt; zij werd uitgegeven door J. van
In, Lier, België. De Duitse vertaling door
Dr van Royen genoemd, is te Regensburg
verschenen in 1904, maar zij is geheel
verdrongen door de inmiddels tienmaal
uitgegeven vertaling van Alfred Feder
S.J. Vermelden we hier nog, om van
andere vertalingen te zwijgen, de prachtig gedrukte uitgave der Franse vertaling
van Paul Doncoeur, à l'Orante, Paris,
1945, alsmede de handige uitgave van de
Spaanse tekst naast de vertaling van
Roothaan, welke sinds 1928 bij Marietti
in Turijn verschijnt en een nummering
der passages heeft ingevoerd, die sindsdien algemeen is aangenomen en het verwijzen zeer vergemakkelijkt heeft
Maar- behalve uit deze gebrekkige
literatuuropgave blijkt ook uit hetgeen de
schrijver van dit boek over de Geestelijke
Oefeningen te vertellen heeft dat hij de
volledige tekst ervan niet kent. Op blz.
30 worden de Oefeningen voor de eerste
dag der eerste week aangegeven en daar
zegt Schr. woordelijk:
„Als voorbeeld geven wij de thema's
der 5 dagelijkse meditatie-oefeningen uit

.
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systeem en de drilmethode der Jezuïeten
zijn (blz. 77) , beheerst het gehele werk.
Nu kan inderdaad een niet met parallelteksten, noch door het gehele verband
toegelichte, beschouwing van één der
definities welke Ignatius zelf geeft (nr
21, blz. 25) tot deze opvatting aanleiding
geven. Het ongeluk wil nu dat Schr.
alleen deze ene passage aanhaalt maar
niet de andere begripsbepaling, die we
reeds in nr 1 vinden, nl.:
„ .... gelijk wandelen, gaan en lopen
lichamelijke oefeningen zijn, zo ook noemt
men geestelijke oefeningen elke wijze om
de ziel voor te bereiden en te stemmen tot
het afleggen van alle ongeregelde neigingen en, nadat deze afgelegd zijn, tot
het zoeken en vinden van de goddelijke
wil aangaande de regeling zijns levens,

tot zaligheid der ziel (Geereb. blz. 16) .
Als men dan bedenkt dat iedere oefening begint met een algemeen en een
meer bizonder inleidend gebed, dat iedere
oefening besloten wordt met gebed, dat
Ignatius telkens weer aandringt op edelmoedig gebed vooral ten tijde van de
keuze of de hervorming van het leven,
dan is het duidelijk dat de Geestelijke
Oefeningen de ziel in een deemoedige
luisterhouding tegenover „de Schepper
en Heer" willen brengen; bij dat luisteren
kan men gestoord worden door bekoring
en zelfbedrog, vandaar regels tot onderscheiding der geesten voor de eerste en
voor de tweede week. Maar, zo verzekert
van Royen:
„ .... met de bijbelse verkondiging,
waarin God souverein is in zijn omgang
en gesprek met de mens, die tot het antwoorden geroepen wordt en tot die vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgekocht, is in de E. S. (Exercitia Spiritualia) bitter weinig te bespeuren" (blz.
52) .
Ik moge de Schr. verzoeken aandachtig
de volgende tekst te lezen, die reeds in
het begin van Ignatius' boek, nl. in nr 15
voorkomt onder de aanwijzingen voor de
leider der retraite:

„De persoon, aan wie men de Oefeningen geeft, moet men niet méér tot de
armoede of tot enige belofte aanzetten
dan tot het tegendeel, noch tot een
levensstaat of levenswijze meer dan tot
de andere .... Onder deze Geestelijke
Oefeningen is het voegzamer en veel
beter, met het oog op Gods wil, dat de
Schepper en Heer zelf zich meedele aan
de ziel die hem wil toebehoren, ze omhetze tot zijn liefde en verheerlijking en
ze op de weg brenge, waar zij hem in het
vervolg beter zal kunnen dienen. Wie de

Oefeningen geeft, mag bijgevolg noch
meer naar deze dan naar gene zijde afwijken, maar in het midden blijvend als de
evenaar ener weegschaal, late hij de
Schepper onmiddellijk samenwerken (sy nergisme dus, als bij Arminius!) met het
schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer" (Geereb. blz. 19-20) .

Het wil ons voorkomen dat deze passage alleen reeds voldoende is om de
gewraakte bewering van Dr van Royen
te logenstraffen, en tevens volstaan kan
om zijn telkens terugkerende verzekering
te niet te doen dat de functie van de
leider der retraite van absolute autoriteit
is, dat hij is „de zielszorgen-bevelhebber"
(blz. 31) , aan wie de retraitant verplicht
is zijn gehele innerlijk leven bloot te
leggen (blz. 33). Wat speciaal het laatste
betreft, Ignatius schrijft de leider precies
het omgekeerde voor in nr 17 (Geereb.
blz. 20) :
„Wanneer men aan iemand de Oefeningen geeft, is het zeer nuttig, zonder
nochtans zijn gedachten en zonden te
willen uitvragen noch te kennen, getrouw

te worden ingelicht omtrent de verschillende bewegingen en gedachten, welke de
verschillende geesten in hem verwekken.
Dan kan men hem immers, naargelang
van zijn meerdere of mindere vorderingen, enige passende geestelijke oefeningen
geven, volgens de behoeften ener aldus
bewogen ziel".
Bovendien lezen we onder een aantal
raadgevingen, die van Ig natius zelf af,

FORUM
komstig zijn, ook deze: het is beter dat
een ander zijn biecht hoort en niet degene, die de Oefeningen geeft! (Zie Mon.
Ign. Ser. II, Exercitia, pag. 779).
Dat het hoofdstuk over de Geestelijke
Oefeningen van Ignatius in het boek dat
wij bespreken zo ongelukkig is uitgevallen, heeft nog andere oorzaken. Het is
duidelijk dat de voornaamste, vaak letterlijk, meestal verkort overgeschreven bron
van Dr van Royen is geweest: het pamfletachtige boek van Dr Bernhard Hegardt, dat op een ongelukkig en voor
hem beschamend moment werd ingeleid
bij het Nederlands publiek door Prof. Dr
W. Aalders. De korte, maar vernietigende kritiek, welke door Prof. Dr U. Notebaert op dit „meesterwerk" (van oppervlakkigheid) is geleverd in Studiën, deel
CXXXIII, jg 72 (1940) blz. 85-94, is
aan de Schr. jammer genoeg ontgaan. Zij
had hem kunnen waarschuwen en wellicht weerhouden om de hooghartige onzin van die Zweed voor zoete koek aan
te nemen en aan anderen weer voor te
zetten. Nu tieren de vooroordelen weer
alwelig verder en wordt de liefde
opnieuw geweld aanthans objectief
gedaan.

***

Dat kan, we zeiden het reeds, niet de
bedoeling van Dr van Royen geweest
zijn. Want, hoezeer vele zijner opvattingen over de christelijke openbaring door
haar subjectiviteit en vaagheid teleurstellend zijn voor een Katholieke lezer, deze
zal niet kunnen ontkennen dat door alles
heen uit dit boek de eerlijke bekommernis
spreekt om de mens van heden in nauwer
contact met God te brengen. Het is voor
ons Katholieken varj belang van dit
pogen kennis te nemen, niet uit een soort
van jachtinstinct, maar uit pure vreugde
om elk oprecht gemeend streven naar de
verheerlijking van God. Dr van Royen
geeft ons verder vele waardevolle inlichtingen over de stand van het retraitewerk
in protestantse kringen zowel in verschillende landen als onder verschillende groe-
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pen in ons land. Hij bespreekt verder
wat men zoekt en wat hij, en anderen met
hem, willen en kunnen geven, nl. geestelijke ruimte, waar de ontmoeting kan
plaats vinden met God, de naaste en
zichzelf. De weg wordt gebaand door los
te komen van het gewone leven, door
onthechting, inkeer, opgang, aandacht; de
inhoud der geestelijke; ruimte is de verkondiging van de Bijbel, waarbij zich in
protestantse kringen uiteraard grote
moeilijkheden voordoen in verband met
de grote verscheidenheid van belijdenissen en groepen. Het best is Schr. op
dreef in hoofdstuk VI over Inrichting,
methodiek en inhoud der retraite. Zij
moet plaats vinden in een stille streek, in
een rustig huis waar iedere deelnemer
een eigen kamertje heeft, zij moet liefst
vier volle dagen duren en toegankelijk
zijn voor hoogstens 25 gelijkgeaarde of
door leeftijd of beroep verbonden mensen,
liefst jongere mensen. Het ideaal is dat zij
tenminste twee maal per dag een vol uur
„persoonlijke retraite" doen, of mediteren, na een inleidende voordracht van ten
hoogste een half uur, welke geen preek
noch lezing mag zijn, maar het resultaat
moet wezen van de persoonlijke meditatie
van de leider. Uiteraard is niet iedereen
geschikt om een retraite te doen en daar
de Protestanten biechtvaders missen, die
iemand afraden of verbieden naar een
retraite te gaan, is in de protestantse
huizen het gevaar groter dan bij de Katholieken, dat psychisch-onevenwichtigen
zich melden. In dit verband moet dan
ook beoordeeld worden wat Schr. zegt
over stilte, gewetensonderzoek, schuldbelijdenis, herstel van de biecht, meditatie
en gebed, voorbede en aanbidding. Enkele gedachten verdienen heel bijzonder
de aandacht ook van Katholieke retraiteleiders, zoals hetgeen Schr. opmerkt over
retraites voor echtparen (blz. 150) , over
afzonderlijke retraites voor meergevorderden, over eventuele arbeid, vooral
door jongeren, tijdens de retraite, als

afwassen, groenten schoonmaken e.d.
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(blz. 139) . Misschien heeft Schr. daarbij
evenwel vooral vrouwelijke retraitanten
op het oog, die in tegenstelling met ons,
bij de protestantse retraites het sterkst
vertegenwoordigd zijn, hetzij in afzonderlijke hetzij in gemengde groepen. Mannen
alleen hebben in ons land bij hen --- ik
bedoel: de Protestanten weinig kans,
volgens blz. 150.
Er zijn in dit boek vele teleurstellende
passages. Het laatste hoofdstuk is er weer
rijk aan, vooral daar, waar ter inleiding
op de paragraaf over psychologie en zielzorg een onbegrijpe lijke reeks vaagheden
wordt gedebiteerd over het begrip „ziel",
waar nergens wordt gezegd dat de ziel

geestelijk is, onsterfelijk enz. maar wel
dat nota bene de Bijbel niet de tegenstelling kent tussen een sterfelijk lichaam en
een onsterfelijke ziel (blz. 20). Maar
naast het vele teleurstellende staan er ook
prachtige dingen in dit boek, en daaronder beschouw ik als het allermooiste,
wat te lezen staat op blz. 186:
„Maria bewaarde al deze woorden en
overwoog ze in haar hart" (Luc. 2, 19).
Deze woorden uit het Kerstverhaal duiden op sublieme wijze aan wat het wezen
der meditatie als liefdevolle aandacht en
innerlijke activiteit is.
Prof. Dr J. Tesser S.J.

Twee geschiedkundige Congressen
Zesde Congres van Nederlandse en Belgische Historici
Te Gent werd van 14 tot 16 April 1952
het zesde congres van de Noord- en
Zuidnederlandse geschiedkundigen gehouden. Veertien historici uit het Noorden en twintig uit het Zuiden, het merendeel hoogleraren, waren in de mooie
Paasdagen naar de Arteveldestad overgekomen. 's Avonds was er een begroeting in de Arteveldeclub, opgericht op de
plaats waar de „Wijze Man van Gent" in
1345 zo tragisch de dood vond. De Dinsdag en Woensdag voormiddag werd van
9 tot 13 u. in beslag genomen door de
lezingen en discussies waarover dadelijk.
De Dinsdag namiddag reden wij per
autobus naar Oudenaarde, de tweede
kunststad van Oost-Vlaanderen. Hier
konden de congressisten, onder de deskundige leiding van de conservator Dr
Van de Walle, het merkwaardige stadhuis bewonderen, de lakenhalle van 1250
de oudst bestaande ,---, de statige Sinte
Walburgakerk en -toren, het mooie Renaissance-gebouw in het hospitaal dat als
het zuiverste specimen van Renaissance
ten Noorden van de Alpen geprezen
wordt, en last not least de sobere vroegQothische kerk van O. L. Vrouw van

Pamele. Daarna ging de tocht door de
Vlaamse Ardennen naar de Kluisberg
met zijn heerlijke vergezichten. 's Avonds
verenigde een diner de gastheren en gasten in het Sint Jorishof, een oud hotel dat
tot 1228 opklimt en waar in 1477 het
beroemde „Groot Privilege" door Maria
van Bourgondië werd ondertekend.
Het zwaartepunt, figuurlijk en ook letterlijk, lag echter in de zwaarbeladen
morgensessies. Zoals het vorige jaar te
Amsterdam --- want dit jaarlijks congres
wordt om de beurt in het Noorden en het
Zuiden gehouden waren er ook dit
jaar drie Noord- en drie Zuidnederlandse
sprekers aangezocht. Bij voorkeur treden
die historici op, die zo pas met een publicatie klaar kwamen en aan hun collega's
een of ander aspect van hun werk willen
bekendmaken.
Prof. Dr L. Van der Essen, hoogleraar
te Leuven, zette de eerste reeks in met
een gedegen en op onuitgegeven bronnen
steunende lezing over „De oorlogvoering
van het Spaanse leger in de Nederlanden,
speciaal de bestraffing van opstandige
steden, onder Requesens" (1573-1576).
Wij vernamen er hoe inhumaan de
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Spaanse. landvoogden, zoals trouwens de Dillen toe, dat de emigranten de grootste
invloed hadden in de eerste twintig jaren
rebellen, in het oorlogvoeren optraden,
van de XVIIe eeuw.
en ofschoon Requesens van nature heel
Dr A. L. E. Verheyden, docent aan de
wat milder was en zich b.v. lange tijd
tegen het doorsteken van de Hollandse Luikse universiteit, besloot die morgensessie met een lezing over een nog steeds
dijken verzette omdat dit de bevolking
volledig ten gronde zou richten, toch weinig bestudeerde instelling: „De Raad
kwam hij, noodgedwongen, ongeveer tot van Beroerte". Reeds kort na zijn aandezelfde strenge bestraffing van de op- ' komst in de Nederlanden schakelde de
standige steden als de principieel strenge, hertog van Alva de Raad van State uit,
om niet te zeggen hardvochtige hertog pas veel later de Privé-raad en de Finan
van Alva. Om politieke redenen was men cieraad. De eerste samenstelling van de
soms milder, maar over het algemeen was Raad van Beroerte wijzigde hij zo, dat de
gematigde elementen werden geweerd, en
ook de zachtmoedige Requesens „een gedat de doortastende Vargas en de om zijn
vangene van een gevestigd systeem".
Prof. Dr J. G. van Dillen, van de kennis van het Nederlands zeer bruikbare
Amsterdamse gemeente-universiteit, be- Del Rio de hoofdrol konden spelen.
sprak uitvoerig met een weelde van de- Vooral de twee eerste jaren waren er
tails: „Het aandeel der Noord- en der talrijke doodvonnissen wegens godsdienZuid-Nederlanders in het kapitaal der stige en politieke misdrijven. In het geheel werden 12.145 vonnissen geveld:
Verenigde Oostindische Compagnie (V.
1165 personen werden terechtgesteld en
O.C.), kamer Amsterdam". In de V.O.
C., die pas in 1600 volop van wal stak, zeer velen, die trouwens op het tribunaal
waren er op de 19 bewindhebbers 7 niet durfden te verschijnen, tot verbanZuid-Nederlanders, en in het voorjaar ning veroordeeld, en hun goederen verbeurd verklaard. Toen Alva na zes jaar
van 1602 op de 23 bewindhebbers 11
vertrok waren nog 12 à 15.000 processen
Zuid- en 11 Noord-Nederlanders en 1
Duitser. Bij de inschrijvingen waaraan aanhangig.
De tweede zitting, op Woensdag morheel Noord-Nederland deelnam, schreef
gen, werd ingezet door Prof. Dr J. H.
Amsterdam voor een grote helft van de
f 6.500.000 in: hiervan kwamen Kernkamp, hoogleraar te Rotterdam en te
Leiden, met een lezing over Daniël van
f 1.630.000 van de te Amsterdam gevestigde Zuid-Nederlanders. Van hen, die der Meulen. Deze Antwerpse wijkmeesvoor meer dan f 10.000 inschreven, kwam ter, die zijn vaderstad ontvluchtte vlak
er f 940.000 van Zuid-Nederlanders en voor de inname door Farnese om zich in
het Noorden te vestigen, was een verf 490.000 van Noord-Nederlanders; op de
standige handelsman, kunstzinnig, zelf19 personen die meer dan f 20.000 risstandig en eerzuchtig, met hoge diplomakeerden waren er 13 Zuid-Nederlanders.
En op de assurantie van f 1.800.000 in tieke gaven. Zijn correspondentie die
1613 schreven de Zuid-Nederlanders loopt van 1584 tot 1600, het jaar van zijn
dood, en 10.000 documenten bevat, zal
voor meer in dan de Noord-Nederlanders.
Tot 1620 waren, zegt Prof. van Dillen, binnenkort verschijnen. Ze licht ons in
de Zuid-Nederlanders kapitaalkrachtiger over de van der Meulen's die handel
dan de Noord-Nederlanders, dan begin- dreven vooral met Duitsland, maar ook
met Engeland, Scandinavië, Frankrijk,
nen ze stilaan te versmelten met de Amsterdammers, zodat in 1633 het aandeel Italië, Spanje, Marokko en de Levant. De
van het Zuiden nog slechts een derde be- brieven zijn interessant om de talrijke
draagt. Naar aanleiding van een opmer- gegevens over het zaken- en staatsleven
king van Prof. Jansma geeft Prof. van in die landen, over de familieverhoudin-
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gen en de huwelijksmakelarijen, en ook
omtrent de schakel die Daniël blijkbaar
vormde tussen Noord en Zuid.
De volgende lezing hield Prof. P. Dr
R. Mols, S.J., professor aan de theologische faculteit der Waalse Jezuïeten. Deze
geleerde heeft een werk ter perse over de
ontwikkeling van de bevolking der steden
in West-Europa van 1400 tot 1800. Hieruit lichtte hij enige beschouwingen over
de bronnen voor de bevolkingsgeschleder
nis in de Nederlanden in de XVe en de
XVIe eeuw. De doop-, huwelijks- en
sterfteregisters zijn voor die periode erg
schaars voorhanden. Maar ook op andere
manieren kan men tot een schatten der
bevolking komen, als men tenminste niet
tot zeer nauwkeurige getallen wil besluiten: aldus bieden de stadsplannen met de
opgave van de bebouwde en niet-bebouwde gedeelten, de haardtellingen, de
tellingen van de woningen of van de
gezinnen zeer kostbare gegevens. In de
discussie bleek dat de specialisten onder
de aanwezigen voor wat de bevolking
van Gent, Antwerpen, Middelburg en
Amsterdam aangaat de coëfficiënten en
ramingen van P. Mols, op kleine schakeringen na, volledig onderschreven.
De laatste spreker was de Noord-Nederlander Dr A. J. Veenendaal, die het
aandurfde voor dit overwegend Belgisch
gehoor een lezing te houden over: „Kan
men spreken van een revolutie in de Zuidelijke Nederlanden na Ramillies (23 Mei
1706) ?" Door de overwinning van de
Nederlands-Engelse troepen op de FransSpaanse te Ramillies werden plots de
Fransen uit de Zuidelijke Nederlanden
verdreven. De spreker was van mening
dat de onmiddellijke en spontane medewerking van de inheemse magistraat en
bevolking met de bevrijders ons veroorlooft te spreken niet van een NederlandsEngelse bezetting maar van een binnen-

landse revolutie, in de aard van de Roemrijke Omwanteling in Engeland in 1688.
Tegen de gangbare mening van de meeste
historici in, wist hij steunend op de bronnen zijn opinie zeer plausibel te maken.
Prof. Van der Essen gaf nog een bevestiging, en de opwerpingen van andere
aanwezigen konden zijn stelling niet werkelijk aantasten, al moest hij verduidelijken dat hij door revolutie niet een zo
geweldige actie bedoelde als men doorgaans onder dit woord verstaat.
In het slotwoord wees de Gentse hoogleraar, Prof. Dr H. Van Werveke, de
voornaamste organisator van dit congres,
erop dat alle zes sprekers een probleem
hadden behandeld dat én het Noorden én
het Zuiden aangaat, en dat aan alle discussies Noord- en Zuid-Nederlanders deel
hadden genomen. Wat telkens weer treft
is de eenvoud in de omgang en de onderlinge waardering van deze geleerden van
dan toch zeer verschillende levensopvatting. En ook valt op hoe dit congres nagenoeg de volmaakte formule heeft gevonden: de inleider opent een nieuw gezichtspunt op een belangrijke kwestie die
velen interesseert, en telkens volgt een
drukke discussie waarin iedereen vrijmoedig zijn opinie kan verdedigen. Dat een
dergelijke contactname tussen de vroeger
zo afzijdig staande historici van Nederland en België het samenstellen van een
historisch verantwoord en algemeen aanvaard beeld van ons verleden ten goede
moet komen, zal iedereen inzien. Het tijdschrift Bijdragen voor de geschiedenis
der Nederlanden en het grootse, twaalfdelige werk Algemene Geschiedenis der
Nederlanden die van deze historici uitgaan, leggen getuigenis af van dezelfde
houding. Daarom kunnen wij slechts
wensen dat deze congressen in de huidige
vorm gehandhaafd mogen blijven.
Dr M. Dierickx S.J.

Congres over de geschiedenis der Nederlandse vroomheid
In het kader van de Wetenschappelijke Congressen te Gent op 19 en 20 April
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ijveraar voor 't karthuizerleven in Noord
Nederland, Mr H. J. J. Scholtens, over
de geschiedenis der vroomheid van de
Karthuizers in de laatste 25 jaren. Vóór
de reformatie telde deze Orde twintig
kloosters in de Nederlanden. In de laatste
kwarteeuw zijn daarover een hele reeks
studiën, voor een groot deel van Mr
Scholtens zelf verschenen, maar dan
vooral over Noordnederlandse kloosters.
Voor het Zuiden zijn wij, op een paar
uitzonderingen na, nog zeer pover voorzien.
Na deze spreekbeurt van een leek over
religieuzen, kregen wij een lezing van een
religieus over lekenspiritualiteit. Prof. St.
Axters O.P., algemeen bekend om zijn
talrijke publicaties en vooral om zijn
Geschiedenis van de vroomheid in de
Nederlanden, onderhield ons over de

lekenvroomheid in de Nederlanden van
de dertiende en veertiende eeuw. Aanvankelijk was zij slechts een kopij van de
vroomheid der monniken, maar van af de
veertiende eeuw, met de voortschrijdende
ontvoogding van de leek, kreeg ook zijn
vroomheid een eigen klank. Over de
biecht en de communie der leken, het aanschouwen der H. Hostie en het huwelijk,
wist de geleerde spreker interessante gegevens mee te delen.
Daarop hield Pater Optatus O.F.M.
Cap., professor in de kerkgeschiedenis te
Udenhout N.-B.), een referaat over de
resultaten van het onderzoek in de laatste
25 jaren naar de Franciscaanse vroomheid in de Nederlanden. Het was een der
meest geslaagde lezingen door haar synthetische bouw en door het beklemtonen
van de voornaamste punten. Na een opgave van de bronnen behandelde de geleerde spreker vooral de invloed van de
Franciscaanse schrijvers op de Nederlandse vroomheid. Die van de H. Bonaventura is groter geweest dan men tot
nog toe meende, terwijl Herp.Ruusbroec
tot gemeengoed van de West-europese
vroomheid heeft gemaakt en de grote
bron is geweest voor de Bérulle en de

zeventiende-eeuwse Franse spiritualiteit.
Zr Imelda, Ursuline (Dr M. Meertens)
besloot de morgensessie met een lange
maar interessante lezing over de gebedenboeken der XVe- en XVIe eeuw. Deze spreekster heeft zich naam verworven
door de drie reeds verschenen delen van
de Godsvrucht in de Nederlanden,
waarop nog twee delen moeten volgen.
Het treft ten zeerste hoe onze gebedenboeken, een erfenis van de XIXe eeuw,
merg- en bloedloos zijn vergeleken met
deze laat-middeleeuwse gebeden. Die
oude gebeden zijn uit het hart geweld en
bergen onder een eenvoudige vorm meer
degelijke theologie dan de onze, zij zijn
vol beelden vooral aan de bijbel ontleend,
en vragen meestal geestelijke en slechts
zelden tijdelijke gunsten. Terecht besloot
Zr Imelda haar belangwekkende lezing
met de vraag: Zou de verspreiding van
merkwaardige middeleeuwse teksten geen
ve rn ieuwing bewerken van het hedendaags gebedenboek?
De talrijke toehoorders van dit zeer
gespecialiseerd congres kregen dus heel
wat interessants te horen. Maar allen zullen het er ook over eens zijn, dat het
congres niet volledig bevredigde. Die
overzichten van de publicaties in een
bepaalde sector gedurende de laatste 25
jaren zijn het lezen, of beter het consulteren ten zeerste waard als kroniek in een
tijdschrift, maar voldoen veel minder als
spreekbeurten. De specialist in het vak
kent een hele rij van die studiën, en de
leek in het vak heeft zeer weinig of niets
aan een opsomming van auteurs en titels
van boeken. Dat men ons op een volgend
congres dergelijke nomenclaturen bespare!
Een tweede leemte was dat er na verscheidene lezingen geen tijd voor discussie overbleef, terwijl toch de gedachtenwisseling, het tegen elkaar botsen van
tegenovergestelde meningen of het beantwoorden van gestelde vragen het essentiële van een congres hoort te zijn. Anders
vervallen wij in het genre leergangen.
Als wij een paar desiderata naar voren
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mogen brengen zouden het deze zijn: de
spreekbeurten behoren inleidingen te zijn
tot een gedachtenwisseling. Hun onderwerpen kunnen gaan over zuiver positieve kwesties, zoals P. Axters en P.
Optatus er verscheidene aanraakten, of
over een meer speculatieve kwestie, zoals
P. Reypens er een behandelde. Dan zouden de professoren in de ascese en mystiek en in de kerkgeschiedenis, en ook
vele leken, priesters en religieuzen er baat
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bij hebben, en zouden de specialisten in
de geschiedenis der Nederlandse vroomheid elkaars opinies kunnen toets en en
corrigeren. Indien dan deze congressen
elk jaar of om de twee jaar en beurtelings in het Zuiden en in het Noorden
werden gehouden, zouden zij weldra een
essentiële functie in de Nederlanden vervullen.

Dr M. Dierickx S.J.

Een evenement in het Ruusbroec-onderzoek 1)
Er wordt wel eens beweerd dat de
Nederlandse psyche meer aanleg vertoont
voor artistieke schepping en lyrische
woordkunst dan voor zuiver speculatief
denken en dat slechts weinige denkers uit
de Lage Landen de laatste eeuwen een
ver strekkende invloed op de Europese
cultuur zouden uitgeoefend hebben. Is
deze bewering in haar algemeenheid
reeds betwistbaar, zeker geldt ze niet
voor vroegere tijden en allerminst voor
de grootste onzer Middeleeuwse denkers
en schrijvers Ruusbroec. Hoe meer men
zijn werken bestudeert, en vooral vergelijkt met wat anderen op het gebied van
de mystiek en de theologie gepresteerd
hebben, des te meer staat men verrast bij
de diepgang en ruimte van deze Brabantse geest, die op verzoek van zijn vrienden
„met corte woorden" „de naeste ende de
claerste waerheit" „toenen ende verclaeren" wilde. Dr Alb. Ampe S.J. heeft aangedurfd naar de diepgang van dit mystiek denken te peilen in een driedelig
werk over de „Kernproblemen uit de leer
van Ruusbroec".

van Groenendael bij zijn meer directe en
concrete mystieke beschouwingen en
raadgevingen voor de geest stond, en
waar hij meer occasioneel naar verwees
in het verloop van zijn geschriften. Ruusbroec dacht immers „trinitarisch" met een
consequentie, als weinig mystieken na
hem. Het was voor Dr Ampe zeker een
delicate taak. Maar wie de noeste vlijt
van de schrijver kent, zal er zich niet
over verwonderen dat hij dit werk heeft
aangedurfd tot ons aller nut. Wel zou
men kunnen opwerpen, dat deze nauwgezette studie nog aan reliëf en tevens
ook aan helderheid had kunnen winnen.
De gang van het exposé is soms moeizaam en zwaar, en de achtergrond van
zijn interpretatie, zowel psychologisch als
historisch, lijkt ons nog te wazig, en niet
altijd voldoende verantwoord. Van de
andere kant mogen wij hem niet verwijten, dat hij ons geen „Ruusbroec zonder
moeite" heeft geschreven, want Ruusbroec heeft ons meer te zeggen dan enkele devote gemeenplaatsen, en de aard
zelf van het werk — een vergelijkende

In het eerste pas verschenen deel geeft
hij ons een grondige studie van Ruusbroec's theologische en mystieke leer
over de H. Drieëenheid. Het is een verzorgde, strak volgehouden reconstructie
van de trinitarische visie, die de ziener

studie en interpretatie van teksten eist
ook van de lezer de nodige inspanning en
aandacht.
De inhoud en verdeling van het werk
zijn uitmuntend. Wie Ruusbroec kent, zal
daarmee moeten instemmen. In zijn Drie-

1) Dr Alb. Ampe S.J., De grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer als onderbouw van den
zieleopgang (Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, deel XI), uitgegeven met de steun der
Univrsitaire Stichting van België. -- Drukkerij-Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1950, 227 pp.
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eenheidsleer, zoals Dr Ampe die uiteenzet, herkent men onmiddellijk de .thomistische structuur, maar uitgewerkt op een
wijze, die totaal eigen blijft aan Ruusbroec zelf. Het strakke klassieke schema
wordt immers op een buitengemene wijze
verrijkt en verruimd, en vooral als tot een
nieuw leven gewekt, door geniale grepen
uit de Oosterse traditie, zowel de philosophische, als de theologische en de mystische der Griekse Vaders. Het is een
denken van een uitzonderlijke bewegelijkheid, waarin de begrippen nooit verstarren tot levenloze denkvormen. Zij vloeien
voortdurend dialektisch in elkaar over,
blijven in hun polaire spanning op elkaar
gericht zonder ooit in elkaar op te gaan
in een vervlakkende synthese.
In Dr Ampe's uiteenzetting treft ons
ook telkens weer — wat sommige stilisten
er ook over mogen geschreven hebben
de unieke taalschoonheid, waarin Ruusbroecs doctrine is uitgedrukt. Het is een
stevig, gedrongen en toch rhythmisch bewogen proza, met hier en daar van die
flitsen, waarin met enkele woorden een
hele visie wordt opgeroepen. „So moghen
wij gode met gode ontmoeten ende met
hem ende in hem blijflijcke besitten onse
eeuwighe salicheit" uit de Brulocht is wel
de meest bekende. Maar de typering van
Christus' blijvende en actieve aanwezigheid in ons is al even trefzeker. „Cristus
comt in ons van binnen uutwert, ende
wij comen tot hem van buten intweert".
Zo ook in deze wondermooie Triniteitsleer, waar hij een heel eigen beeld opwerpt over de verbondenheid van de

Vader met de goddelijke „natuere", resumeert hij beslist: „Die natuere es vrochtbaer, vaderlijcheit ende vader".
Het is niet de plaats in dit tijdschrift
om verder in te gaan op de instrinsieke
theologische waarde van Ruusbroec's
leer. Onze bedoeling was allereerst het
Nederlands lezend publiek te wijzen op
verborgen schatten uit eigen cultuur- en
geloofsgoed. Op een tweede plan was het
onze plicht hen tevens attent te maken op
het evenement, dat ook voor het algemeen cultuurleven in ons taalgebied van
belang is, dat n.l. het Ruusbroec Genootschap, na jaren geduldige voorstudie, in
de persoon van Dr Alb. Ampe eindelijk
in staat is om onze wetenschappelijke
literatuur te verrijken met een grondige
studie over de gehele mystieke leer van
een onzer grootste denkers en Godschouwers.
Nog een enkel woord. Na deze publicatie kan het ons alleen maar spijten dat
de taal van Ruusbroec een hinderpaal
blijft voor een verdiende internationale
verspreiding van zijn zo uitzonderlijk
waardevolle theologie. Dr Ampe heeft
wel een kort Latijns summarium toegevoegd aan zijn werk. Zou echter de tijd
niet gekomen zijn om een nieuwe editie
van Ruusbroec voor te bereiden, waarin
met een sober en summier commentaar in
twee kolommen de oude, onvervangbare
tekst van Ruusbroec zou gedrukt worden,
en parallel hiermede een accurate Latijnse
of moderne vertaling in een der wereldtalen?
P. Fransen
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verhaaltrant. Don Alonso, Teresia's
vader, is misschien de enige persoon,
die in dit verhaal niet geheel tot zijn
recht komt. Zijn houding vóór en na
het intreden van zijn dochter blijft
enigszins ondoorzichtig (vgl. blz. 48
73) . Voor het overige verwijzen wij
naar de tekst van de wrapper, die
de lof van dit uitmuntende boek duidelijk, maar niet overdreven verkondigt. M. Smits v. W.
Tijdschrift voor Geestelijk Leven. De
H. Eucharistie. Jaarg ang 7 n. 5
(Juni 1951) . Pax, Den Haag.
Deze gelegenheid grijpen wij aan
om onze waardering uit te spreken
over het tijdschrift, dat sinds de
laatste oorlog aan het Nederlands
sprekende volk ten noorden en ten
zuiden van de landsgrenzen voorlichting en voedsel wil geven op geestelijk gebied. Dit tijdschrift kenmerkt
zich door een prijzenswaardige eerbied voor de geestelijke traditie, belichaamd in de leer van de grote
geestelijke schrijvers, en geeft toch
blijk van een frisse, degelijke, alleszins verantwoorde progressiviteit.
Het is geen „vak-tijdschrift", waarin
de vraagstukken theoretisch belicht
worden. Anderzijds staat de redactie en de school, die zij vertegenwoordigt, er borg voor, dat het geestelijke leven hier vóór alles als een
„leer" wordt voorgehouden. Wij prijzen overigens het ruime standpunt,
dat in bepaalde omstreden kwesties
verdedigd wordt. In deze aflevering,
gewijd aan de H. Eucharistie, komen
uitstekende artikelen voor van J. H.
Wálgrave O.P., H. Schillebeeckx O.P.,
A. Verheul O.S.B. en M. Hensen O.P.
Bovendien een beschouwing over
Pius X en de Eucharistie en de vertaling van een preek van Tauler over
de H. Eucharistie. De lezing van deze
opstellen zoals van het gehele tijdschrift bevelen wij de leken, die hun
godsvrucht willen afstemmen op de
eisen van deze tijd, gaarne en van
harte aan. M. Smits v. W.
Mario GALLI, Maria des Erlisers
Hohe Gefi -- „Orientierung", Zürich, 1951, 80 pp., Fr.
18.
De katholiek en ook de andersdenkende die, zonder in specialistenliteratuur te willen verzeilen, uitziet
naar een beknopte, zakelijke en in-

telligente uiteenzetting over het recente dogma van Maria's lichamelijke tenhemelopneming, k an moeilijk
iets beters ter hand nemen dan deze
brochure. Ze verklaart in een eerste
deel welke de juiste leerstellige
draagwijdte is van de pauselijke uitspraak en haar betekenis voor onze
tijd, in een tweede op welke theologische bewijsvoering het nieuwe dogma steunt. Wij vinden hier enkele bevattelijke bladzijden over de eigen
methodiek der theologie ten overstaan der profane geschiedenis alsook over de natuurnoodzakelijke ontwikkeling der afzonderlijke dogma's
vanuit het globaal aanvaarden van
Christus' Persoon en zijn heilsdaad,
die het hele object uitmaken van de
openbaring. Een derde en laatste deel
schetst de rol welke in die ontwikkeling aan het concreet, levend geloof
van lerende en beleerde Kerk toe•
komt, aan de connaturele intuïtie die
op de leerstellige definitie vooruitloopt, maar slechts door deze als authentiek wordt verklaard. — Tevens
vestigen wij de aandacht op het voortreffelijke Zwitserse blad „Orientierung" waarin de inhoud van deze
brochure eerst verscheen en dat ten
volle de belofte inlost v an zijn ondertitel: „Katholische Blutter fiir weltanschauliche Information".
R. Leys
Peter LIPPERT, S.J., Abenteuer des
Lebens. — Ars Sacra, J. Muller,
Miinchen, 1951, 190 pp., geb. DM.
10.40.
Elk mensenleven kent zijn individuele avonturen. Er zijn echter ook
avonturen die alle mensen gemeen
zijn. Avontuur van wat men is en
wordt: kindsheid, leven thuis en op
school, beroepskeuze. Avontuur van
wat men in het leven ontmoet: liefde,
eenzaamheid, bekoring, vreugde en
leed. Avontuur van het s terven tenslotte en, alle andere overhuivend en
omvattend, hét avontuur van elk
mensenleven : de ontmoeting en het
gesprek met Ø.
Over die avonturen schreef de oude
Lippert dit -- nog onvertaalde —
boek, in het effen glanzende proza
dat zijn laatste levensjaren kenmerkt. Zijn betoog heeft niet de brandende bewogenheid en de belijdenisklank van de ,,Mensch Job"; het
blijft eerder in de trant van de bekende -- ook nog steeds onvertaalde

271

BOEKBESPREKING
— radiotoespraken: didactisch, maar
gedragen door een steeds aanwezige
ondertoon van lyriek, en omgeven
door een sfeer van eeuwigheid en rustig beschouwen, waarin een ongewoon rijke ervaring tot bezinking en
tot tijdeloosheid komt.
Is het lezen van dit boek een weldaad voor het hart, het is ook een
weelde voor het oog, nu Lippert weer
in de smaakvolle, vooroorlogse kunstuitgave van Arc Sacra voor ons ligt.
L. Monden
DANIEL-ROPS, Missa eat. Planhes
photographiques de Laure AlbinGuillot. — Fayard, Parijs, 1951,
78 pp., 34 pl., ing. Fr. Fr. 250,
geb. Fr. Fr. 350.
Onder de vele religieuze boeken
waarmee Daniel-Rops zo wonderbaar
medewerkt aan het godsdienstig renouveau van Frankrijk, is deze publicatie een meesterwerkje.
Het misoffer wordt er fotografisch
voorgesteld en iedere plaat voorzien
van een historisch commentaar dat
inleidt op een gebed in versvorm of
in rhythmisch proza.
De bijna feilloze verwoording van
de gebeden zal ook de intellectuelen
voldoen. Vele priesters zullen hier de
misliturgie nog beter leren begrijpen
en meteen in het sober maar esthetisch zuiver gebaar dat hen tot voorbeeld wordt gesteld, een aansporing
vinden om met steeds meer zorg de
Eucharistie te vieren. Alleen de plaat
die het Memento der overledenen
voorstelt, is niet geheel juist. Op dit
ogenblik is de hostie op het corporale
en niet op de pateen.
J. Beyer
Ida Frederike GOERRES, De last
Gods. Nederl.van P. Damiaan M.
Hendrickx, O.P. — 't Groeit,
Antwerpen, 1951, 100 pp., ing.
Fr. 70, geb. Fr. 90.
Dit bekende gesprek over de verhouding tussen christendom en
schoonmenselijkheid werd geschreven
in het heetste van de strijd tegen het
nieuw-heidendom van de nazi's, en
draagt er kennelijk de sporen van.
Toch blijft het rijke, heldere en overtuigende betoog ook nu nog waardevol en boeiend, al zal de lezer soms
hinderlijk ervaren, hoe geheel anders
het probleem thans gesteld wordt.
De vertaler heeft de sprankelende

wijn van de dialoog zo mogelijk nog
meer willen doen schuimen dan in
het oorspronkelijke. 'Soms slaagt hij
daar ook werkelijk in; maar even
vaak laten taalvaardigheid , maatgevoel en zin voor de gevoelswaarde
der woorden hem in de steek, terwijl
ook de betekenis v an de Duitse tekst
niet altijd geëerbiedigd wordt.
L. Monden
:

Ernst MICHEL, Rettung und Erneuerung des personalen Lebens.
— Verlag J. Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt a/M., 1951,
130 pp., geb. DM. 4.50.
Dit zijn zes netjes uitgegeven
lezingen en artikelen. Zij wijzen op
levensverdieping van uit een philosophische en christelijke anthropologie. „Die goethesche Glaubensgrundlage und Wir" laat uitkomen hoe verschillend de levensinstelling sindsdien is geworden. „Zur Funktionalisierung des heutigen Menschen. Eine
christliche Wegweisung" is een ietwat vaag en situationistisch maar
nochtans inspirerend programma
voor een christelijke anthropologie.
„Die Familie vor neuen Aufgaben"
wijst op de veranderde sociologische
strukturen waar de familie mee af te
rekenen heeft. De beste artikelen zijn
voorzeker de twee volgende: „Anthropologische Deutung seelischer
Krankheiten" en „Tief enpsychologie
als Frage an die Seelsorge". Zij zijn
geschreven in de zin van Victor v.
W'SeisIcker en bedoelen uitdrukkeliji
het natuurwetenschappelijk en materialistische standpunt in de geneeskunde te verlaten om de ziekte als
ziekte van de persoon te vatten. De
laatste bladzijden „Vom Si= des
Krankseins fiir dich und mich" zijn
daar nog een laatste be lichting van.
Bij nadere overdenking van deze
stukjes waardeert men ze met recht
om enkele vruchtbare inzichten.
A. Snoeck
P. VAN DE MATLE, S.J., Ridder
van het recht. Een Lievensroman (Offensief-reeks) . — Missiesecretariaat, Leuven; SintClaverbond, Nijmegen, 1952,
160 pp., genl., Fr. 25.
Hopelijk zal dit in romantrant geschreven levensbeeld van onze groatste Vlaamse missionaris niet het discrediet delen van de „stichtelijke lee-
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tuur". Dit
Dit werkelijk
tuur".
werkelijk mooie
mooie boekje
boekje
verdient iets beters.
verdient
·beters. Vlot
Vlot en
en boeiend
boeiend
is
voor de
de jeugd
jeugdhet
hetmeeslepende
meeslepende
is voor

verhaal van
de epische
figuur van
van de
epische figuur
„Libin Saheb".
Saheb". Ten zeerste aanbevo"Libin
len.
J.
Pauwels
J. Pauwels

WLJSBE GEERTE
WIJSBEGEERTE
Karl HOLZAMER,
Karl
HOLZAMER, Grundriss
Grundriss eiher
elner met Amerikaanse
pracAmerikaanse zin
zin voor het pracpraktischen Philosophie.
prakt1schen
Philosophle. -— VerVer- tische
tische hand
hand in hand
hand gaan.
lag J.
18ig'
J. Knecht
Knecht -- Carolusdruckerei,
Carolusdruckerei,
L.
L. Vander Kerken
Frankfurt
1951, 184
184 pp.,
pp.,
Frankfurt ajM.,
a/M., 1951,
geb. DM.
1.20.
Pierre
FONTAN, Adhésion
Adh6slon et
et dépasd6pasgeb.
DM. 7.20.
Pierre FONTAN,
sement.
Leusement.- —E.E.Nauwelaerts,
Nauwela, LeuIn dit
In
dit deels
deelsvulgariserend,
vulgariserend, maar
maar
ven, 1952,
122 pp.,
ven,
1952, 122
pp., Fr. 45.
45.
niettemin philosophiseh
niettemin
philosophisch zeer verantverantwoord boekje zet de auteur
woordboekje
auteur de
de grondgrondLangs
wegen —
- de
de papaLangs twee
twee steile wegen
principes der
der ethiek
radox van het
principes
ethiek uiteen.
uiteen. Eerst
Eerst radox
het eindige
eindige en
en de
de paradox
paradox
wordt de
de plaats van de ethiek
wordt
ethiek in
in het
het van
het kwaad
kwaad —
- voert
voert dit
dit boekje
boekje v
an het
geheel der
geheel
der philosophie
philosophie bepaald.
bepaald. Wat
Wat tot een
een metaphysische
metaphysische verheldering
verheldering
deze ethiek
ethiek zelf betreft,
deze
betreft, sluit
sluit de
de opop- van het menselijk
menselij·k bestaan en
en tot het
het
vatting van de
vinden van God:
vatting
de auteur
auteur nogal
nQgal aan
aan bij
bij vinden
God: èn
èn tot
tothet
hetweldoenweldoendie van Scheler,
Scheler, met
met dit
ditbelangrijk
belangrijk de
en diepe
diepe inzicht
inzicht dat noch
noch dit
dit vinvinde en
die
onderscheidnochtans,
nochtans,dat
dat hij
hij de
noch deze
deze verheldering
verheldering kunnen
kunnen
den noch
onderscheid
de den
grondslagen der
der ethiek op
grondslagen
op een
een hechte
hechte geschieden
buiten een
een persoonlijke
persoonlijke
geschieden buiten
de zoekende
zoekende geest aan
aan
ontologische basis
basis fundeert
overgave van de
ontologische
fundeert en ook
ook overgave
de overdreven
mysterie zelf
zelf dat
dat hij
hij aanvaaraanvaarhet mysterie
de
overdreven functie,
functie, die
die Scheler
Scheler het
affirmeert, noch
noch buiten
buiten een
een
dend affirmeert,
toekent aan
aan het
toekent
het gevoel,
gevoel, tot
tot haar
haar dend
zichzelf en
en zijn
zijn eindieindiv an zichzelf
juiste
juiste proporties
propor:ties terugbrengt.
terugbrengt. In de
de overstijgen van
beslotenheid. In een sober,
sober, niet
niet alallaatste hoofdstukken
hoofdstukken worden
worden vooral
vooral ge beslotenheid.
steeds uitzonuitzonde aspecten
tijd gemakkelijk,
gemakkelijk, maar steeds
de
aspecten van
vanvrijheid,
vrijheid, verdraagverdraag- tijd
de twee
twee
derlijk rijk
rijk exposé,
exposé, geven
geven de
zaamheid en ressentiment
zaamheid
ressentiment bestudeerd. derlijk
studies, die
die dit
dit boekje
boekje bevat,
bevat,
korte studies,
Tevens zeer onderhoudend geschrevenTevnszrodhugescvn korte
afdoend antwoord
antwoord op
op de
de enkele
enkele
en nogal
een afdoend
en
nogal schematisch
schematisch van voorstelvoorstel- een
vragen, die geheel
geheel het
het philosophilosogrote vragen,
ling, is dit
ling,
dit boekje
boekje geworden
geworden tot een
een grote
soort
beknopte, bevattelijke
bevattelijke en ook
ook phisch
denken en
en zoeken
zoeken beheersen.
beheersen.
phisch denken
soort beknopte,
Een
werkje, dat
dat althans
althans philosophilosoEen werkje,
prettige moderne
modeme handleiding.
zullen lezen
lezen
L. Vander Kerken phisch-gevormden
phisch-gevormden graag
graag zullen
en
Vander
enherlezen.
herlezen. L.L.V
ander Kerken
Ernst DIMNET,
DIMNET, Die Kunst
Kunst des
des DenDenkens, neu hrsg.
kens,
hrsg. von
von Karl
Karl HOLHOL- WilheIm
WEISCHEDEL, Die
Tiafe
Wilhelm WEISCHEDEL,
Die Tiefe
Im
AintHtz der
der Welt.
Welt. Entwurf
Entwurf
ZAMER.-— Verlag
Verlag J.
J. Knecht
hn Antlitz
ZAMER.
Knecht -Carolusdruckerei, Frankfurt
Frankfurt
einer
Metaphysiek der
der Kunst
Kunst
. Carolusdruckerei,
einer Metaphysiek
(Philosophie
und Geschichte,
Geschichte,
a/M., 1951,
alM.,
1951, 243
243 pp.,
pp., geb.
geb. DM.
DM.
(Philosophie und
7.80.
1.80.
13/14).
- Mohr,
Mohr, Tubingen,
TUbingen, 1952,
1952,
73/74) . —
80 pp.,
pp., DM.
DM. 3.80.
3.80.
Een
Een in
in het
het Duits
Duitsvertaald,
vertaald, door
door
een Amerikaan
Een beknopte,
beknopte, maar
maarinhoudrijke
inhoudrijke
Een
Amerikaan geworden
geworden Fransman
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Absolute.
waarin een
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persoonlijk gedachtengedachten- Geïnspireerd
Schelling, Hegel
Hagel
waarin
Geinspireerd door
door Schelling,
leven
leven mogelijk
mogelijk wordt.
wordt. Een
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Heidegger, wil de
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leerrijk en
en onderhoudend
onderhoudend boekje,
boekje, thetische grondideeën
grondideeën van
van deze
deze philophilowaarin
waarin Franse
Franse geest
geest en
engeestigheid
geestigheid sophen
sophen over hun
hun tekorten
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STANKA, Die
Die politische
poHtische PhilosoPhilosoR. STANKA,
phie des Altertums.
Altertums. —
- Verlag
Verlag
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Sexl, Wien.
Wiien. 1951,
1951, 462
462 pp.
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Without God.
God. A Series of
Man Without
ofBroadBroadTalks given
given in
cast Talks
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the Home
Home
Service of
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the British
British BroadBroadcasting Corporation.
Corporation. —
- London,
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H. C. TENHAEFF,
Dr W.
seurs,
8Om mamholen en
gebedsen gebedsseurs, sommambulen
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an hen
met psychologie
psychologiè en
engeneeskunde.
geneeskunde.
met
Hoewel
terrein vvan
de parapsyparapsyHoewel het terrein
an de
chologie menig onderzoeker
onderzoeker afschrikt
zowel
sfeer vvan
sensatie
zowel door
door de
de sfeer
an sensatie
waarin het
van
wonderdokters
an wonderdokters
waarin
het werk v
vindt als
als door
door de
de invloed
invloed
vaak plaats vindt
van quasi-religieuze
quasi-religieuze opvattingen
opvattingen op
op
van
de
paranormale
verschijnselen, toch
toch
de par
an ormale verschijnselen,
is het
het duidelijk
duidelijk dat op
op dit
dit gebied
gebied ook
ook
ernstig wetenschappelijk
wetenschappelijk werk is
is ververricht.
pogingen om
om de
de parapararicht. Door de pogingen
normale
verband
normale verschijnselen in verb
an d te
brengen
brengen met de psychologie en de geneeskunde
doen onderzoekers
onderzoekers als
als
neeskunde doen
Tenhaeff
ongetwijfeld belangrijk
belangrijk
Tenhaeff ongetwijfeld
werk. Het is
is een
een desideratum
desideratum en geen
geen
werk.
verwijt, wanneer
over dit
dit boek
boek
verwijt,
wanneer wij
wij over
opmerken,
dat het
hetoppervlakkig
oppervlakkig
opmerken, dat
blijft, waar
waar perspectieven
perspectieven geopend
geopend
blijft,
worden op
psychologie, biologie,
biologie, ethethworden
op psychologie,
nologie
en philosophie.
philosophie. Grondige
Grondige stunologie en
die
van de
de band
band met
met deze
deze wetenwetendie van
schappen
de medewerking
medewerking eisen
eisen
schappen zal
zal de
van
debeoefenaars
beoefenaars dezer
dezer wetenwetenv
an de
schappen.
de parapsychoparapsychoschappen. Thans
Thans is de
loog
nog te
te zeer
zeer op
op eigen
eigenkrachten
krachten
loog nog
aangewezen.
Een bijzonder
bijzonder probleem
probleem bestaat in
in
verband met
de samenhang
samenhang tussen
tussen
verband
met de
parapsychologie
theologie. Hoewel
Hoewel
parapsychologie en theologie.
wij geenszins
geenszins accoord
accoord ga
gaan
met de
de
wij
an met
gelijkschakeling
van
allewonderen
wonderen
gelijkschakeling v
an alle
parapsychologische verschijnseverschijnsemet parapsychologische
len,
welke Tenhaeff
Tenhaeff voorstaat,
voorstaat, bebelen, welke
grijpen
zijn standpunt
standpunt hiertoe
hiertoe
grijpen wij
wij dat zijn
gemakkelijk
Het
gemakkelijk aanleiding
aanleiding geeft.
geeft. Het
ware
wensen, dat
dat van
vanKatholieke
Katholieke
ware te wensen,
zijde
een eerlijke
eerlijke dialoog
dialoog met
met de
de
zijde in
in een
parapsychologie de
de bijzondere
bijzondere betekebetekenis v
van
de bijbelse
bijbelse wonderen
wonderen werd
werd
nis
an de
aangetoond.
tweede deel
deel vvan
aangetoond.In
In het
het tweede
an
zijn werk "Jésus Christ" heeft L. dezijnwerk„JésuCht"fL.de
Grandmaison
daarvoor reeds een
een
Grandmaison S.J.
S.J. daarvoor
belangrijke
Bij de
de
belangrijke bijdrage
bijdrage geleverd.
geleverd. Bij
voortzetting van
werk zal
zal de
de
voortzetting
van dit
dit werk
phaenomenologisch
georiënteerde
phaenomenologisch georiënteerde
psychologie van grote
grote betekenis
betekenis kunkunpsychologie
nen
zijn, want zowel
zowel het
het wonder
wonder als
als
nen zijn,
het paranormale
paranormale verschijnsel
verschijnsel moeten
moeten
niet alleen
alleen beschouwd
beschouwd worden
worden als feit
feit
maar
ook en
en vooral
vooral als
als gebeuren
gebeuren in
in
maar ook
een menselijke
menselijke levensgeschiedenis.
levensgeschiedenis.
een

Deze studie v
an Tenhaeff
van
Tenhaeff kan
kan bijdrabijdragen tot
tot ruimere
ruimere belangstelling
belangstelling voor
voor
gen
dit
onderwerp, omdat
rustig en
en
dit onderwerp,
omdat het
het rustig
evenwichtig
betoog hiertoe
hiertoe onmisonmisevenwichtig betoog
kenbaar een
een uitnodiging
uitnodiging inhoudt.
inhoudt.
kenbaar
M. Kijm
Kijm
J. M.

W.
M. NIJKAMP,
NIJKAMP, De kleuter
kleu~ en zijn
zijn
W. M.
omgeving. Dl I.
I. Lichamelijke
Lichamelijke opopvoeding.
voeding. Dl II.
Il. Gezin
Gezin en
en kleuterkleuterschool. —
schooL
- Van
Van Gorcum,
Gorcum, Assen,
Assen,
1950,
1 en
en
1950,55
55 pp.
pp. en
en 64
64 pp.,
pp., ff 1

f 1,25.
1,25.

Deze brochuren
zijn ontstaan
Deze
brochuren zijn
ontstaan uit
uit
de
·artikelen, die
die Mej.
Mej. Nijkamp,
Nijkamp, InInde artikelen,
spectrice
der Nutskleuterscholen
Nutskleuterscholen in
in
spectrice der
het Nutsmaandblad
Nutsmaandblad „Volksontwikke"Volksontwikkeling" schreef.
ling"
schreef. Prof. Kohnstamm
Kohnstamm dekt
de
de inhoud
inhoud niet
niet alleen
alleen als
als voorzitter
voorzitter
der
Nutscommissie voor
vooronderwijs,
onderwijs,
der Nutscommissie
doch
vooral als
als paedagoog.
paedagoog.
doch vooral
Het eerste
eerste deeltje
deeltje behandelt
behandelt de
de lilichamelijke
dus een
een
chamelijke opvoeding en kent dus
ruime plaats
plaats toe
ruime
toe aaan
de hygiene.
hygiene. De
De
an de
tuin met
an dbak vormt
tuin
met de
de zzandbak
anvormt het andere
onderwerp.
dere onderwerp.
In het
het tweede
tweede deeltje
deeltje wordt
wordt aanaandacht besteed
dacht
besteed aaan
de twee
twee werelden
werelden
an de
gezin —
- school,
school, de
de kloof,
kloof, die
die beide
beide
gezin
scheidt,
en de
de verschillende
verschillende soorten
soorten
scheidt, en
bruggen,
die beide
beide verbinden.
verbinden. Deze
Deze
bruggen, die
problemen verdienen de aandacht
aandacht van
van
problemen
alle
ouders en
en de
debrochuurtjes
brochuurtjes zijn
zijn
alle ouders
d an ook
dan
ook verdienstelijk.
verdienstelijk. Voor
Voor een seriserieuze
studie grijpt
grijpt de
deontwikkelde
ontwikkelde
euze studie
uitvoeriger en
en grongronlezer beter naar uitvoeriger
diger werken.
A. Schr.
diger
werken. A. Schr.

Fr. S. ROMBOUTS.
ROMBOUTS. Wat
Wat doen
doen we
we met
onze linkse kinderen?
kinderen? R.
R. K.
K. JonJongensweeshuis, Tilburg,
gensweeshuis,
Tilburg, 1950,
1950, 88
88
pp., ff 1,75.
PP.,
Dat het
het linkshandige
linkshandige kind
kind als een
een
buiten"handje" wordt
wordt beschouwd,
beschouwd,
buiten„handje”
ligt meer
an de
ligt
meer aaan
de„Bef
"Befangenheit",
angenheit",
waarin
wij leven,
waarin wij
leven, dan
dan a
aan
het kind
kind
an het
zelf. V
andaar dat heel wat
Vandaar
wat ouders
ouders en
en
onderwijzers nog
nog steeds
steeds op
onderwijzers
op het st
standan dpunt staan dat
dat de
de linkshandige
linkshandige naar
naar
punt
rechts dient
dient over
over te
te schakelen.
schakelen. De
De
rechts
ervaring bewijst,
utiliteitsbewijst, dat
dat dit uit utiliteitsoverwegingen in bepaalde
bepaalde mate
mate wenwenselijk is, doch
selijk
doch het motief
motief van
van„abnor"abnormaliteit"
volledig uit
uit den
den boze.
boze.
maliteit" is
is volledig
Slechts weinigen
weinigen vermoeden
vermoeden hoeveel
hoeveel
v an het
van
hetaanpassingsvermogen
aanpassingsvermogen van
van
deze kinderen
kinderen gevergd
gevergd wordt
wordt en
en
deze
welke
de (neurotische)
(neurotische) gevolgen
gevolgen
welke de
daarv an kunnen
daarvan
kunnen zijn.
zijn. Voor
Voor ouders
ouders en
en
opvoeders is
het daarom
daarom wenselijk,
wenselijk,
opvoeders
is het
kennis maken
maken met
met dit
dit werkje
werkje
dat ze kennis
v
an de
van
de zozobefaamde
befaamde auteur.
auteur. Men
Men
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vindt daarin
daarin niet
niet alleen
alleenconstaterinconstaterinvindt
gen over
over de
deoorzaken
oorzaken der
derlinkshanlinkshangen
digheid en het
het verb
verband
tussen linkslinksand tussen
digheid
handigheid en
en intelligentie,
intelligentie, maar
maar
handigheid
vooral wordt
wordt daarin
daarin een
een llans
gebroans gebrovooral
voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling der
derdubdubken voor
belhandigheid, die
alleen een
een toetoebelhandigheid,
die niet alleen
nadering tussen
tussen de
de beide
beide uitersten
uitersten
nadering
zou zijn
zijn —
- en
endus
dusminder
minderaanpasaanpaszou
singsproblemen bij
bij de
de linkshandigen
linkshandigen
singsproblemen
teweegbrengen —
- maar
maar die
die ook
ook
zou teweegbrengen
wenselijk wordt
wordt geacht voor
voor een
een gegewenselijk
functionerings-vorming en
en
lijkmatige functionerings-vorming
steeds meer
meer gevergd
gevergd wordt
wordt door
door
die steeds
de techniek.
A. Schr.
de
techniek. A. Schr.
A. W.
W. AUSEMS,
AUSEMS, Het
Het grote
grote VerVerDr A.
bond, Het
Het Spectrum,
Spectrum, UtrechtUtrechtbond,
Brussel, 1950,
1950, 3de
3de druk,
druk, 232
232 pp.
pp.
Brussel,
Een boek
boek van
van wijlen
wijlen Dr
Dr Ausems
Ausems
Een
heeft geen
geen aaanbeveling
nodig. Wie
Wie
anbeveling nodig.
heeft
zijn „10.000
.. 10.000 Baby's"
Baby's" heeft
heeft gelezen,
gelezen,
zijn
is ervan
ervan overtuigd,
overtuigd, dat ook
ook dit
dit werk
werk
waardevol en
boeiend is.
Zij, die
die
waardevol
en boeiend
is. Zij,
meestal vooringenomenheid
vooringenomenheid aan
de
meestal
aan de
dag leggen,
leggen, wanneer
wanneer het
het dergelijke
dergelijke
dag
boeken betreft,
hebben hier
geboeken
betreft, hebben
hier geen gemoraliseer of gepreek te vrezen.
vrezen. Deze
Deze
moraliseer
uit een
een levenslange
levenslangepractijkpractijkarts, die uit
laatzijn
zijn gevoel
gevoel voor
voor
ervaring spreekt, laat
humor
hier niet
niet varen;
varen; anderanderhumor ook
ook hier
zijds
toon zo
zo verheven,
verheven, dat
dat men
men
zijds is de toon
het diepste
diepste respect
respect krijgt
krijgt voor
voor zo'n
zo'n
arts.
M.S.C., die een
een
arts. Pater van Mierlo M.S.C.,
goede vriend van de
de overleden
overleden schrijschrijver
zegt in
inzijn
zijnvoorwoord,
voorwoord, dat
dat
ver was, zegt
dit eerlijk en oprecht
oprecht boekje
boekje door
door het
het
koel
an een
koel hoofd
hoofd en
en het warm hart vvan
wijs man van bezonnen ervaring werd
werd
ingegeven
een gezellige,
gezellige, gegeingegeven en
en met
met een
moedelijke
pen werd
werd gegemoedelijkeen
en vlotte
vlotte pen
schreven.
werk wordt
wordt de
de
schreven. Door
Door dit
dit werk
lezer geboeid
geboeid en neemt
neemt hij
hij de
de inhoud,
inhoud,
mede
sympathie voor
voor de
de schrijver,
schrijver,
mede uit sympathie
gemakkelijk,
overtuigd op.
op.
gemakkelijk, maar
maar ook overtuigd
geOgenschijnlijk
Ogenschijnlijklijkt
lijktdit
dit slechts
slechts geschreven
gehuwden of spoespoeschreven voor
voor pas gehuwden
dig
huwenden. Zouden
Zouden reeds
reeds langer
langer
dig huwenden.
gehuwden
met minder
minder vrucht
vrucht
gehuwden het
het met
lezen?
A. Schr.
lezen? A. Schr.
VolksopvoedJng.
Belgisch-N~derlands
Volksopvoeding. Belgisch-Nederlands
tijdschrift
voor sociaal-cultureel
sociaal-cultureel
tijdschrift voor
groepswerk. le
1e Jaargang
Jaargang nr.
nr. 1,
1,
Jan.
J. B.
B. Wolters,
Wolters, GroGroJan. 1952.
1952. --- J.
ningen;
De Sikkel,
Sikkel, Antwerpen,
Antwerpen,
ningen; De
1952,
pp., de Jg. Fr.
110 ((6
Fr. 110
6
1952, 88
88 pp.,
nrs.).
nrs.) .
Onder
Onderde
de hoge
hoge bescherming
bescherming van de
Ministers
Openbaar Onderwijs
Onderwijs
Ministers van
v an Openbaar
van België en
en Nederland
Nederland en
en onder
onder de
de
redactionele
en
redactionele leiding
leiding van
van theoretici en
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practici
practici op
op het
het gebied
gebied der
dervolksopvolksopvoeding
voeding ziet
ziet dit
dit nieuwe
nieuwe tijdschrift
tijdschrifthet
het
licht.
licht.
Deze
Deze eerste
eerste aflevering
aflevering biedt
biedt een
een
overzicht van
van de
de problemen
problemen die
die zich
zich
overzicht
rondom
rondom dit onderwerp
onderwerp stellen. Na
Na een
een
liminair
liminair artikel
artikel waarin
waarin de
denadruk
nadruk
wordt
wordt gelegd
gelegd op
op het
hetgemeenschappegemeenschappelijke
lijke en het
het dynamische
dynamische in
in de
de volksvolksopvoeding,
geeft dhr.
dhr. P.
P. Rock
opvoeding, geeft
Rock een
een
beeld van
van de
de verrassend
verrassend talrijke
talrijke en
en
beeld
gevariëerde
die in
gevariëerde werkzaamheden
werkzaamheden die
in
België
België op
op dit
dit gebied
gebied reeds
reeds bestaan.
bestaan.
Vervolgens
wijst Dr
Dr J.
J. F.
Vervolgens wijst
F. de
de Jongh
Jongh
op de
de huidige
huidige taak
taak van
van een
een„cultuur.. cultuuroverdracht"
in het raam
overdracht" in
raam van
van de
de nieunieuwe verschijnselen
verschijnselen van
van het
het maatschapmaatschaptoont Prof.
leven en.
en· toont
Prof. Dr H.
H. D.
D.
pelijk leven
de Vries Reilingh hoe
hoe het
het sociaal-paesociaal-paedagogisch werk in
in de
de huidige
huidige samensamendient opgevat
opgevatte
teworden.
worden.
leving dient
Een ruim
ruim veld dus
dus dat
dat de
de leefbaarleefbaarheid van het
het tijdschrift
tijdschrift waarborgt
waarborgt en
en
een
een moedig
moedig inzicht
inzicht dat de
de belofte
belofte ininhoudt
dat er nog
houdt dat
nog ernstiger
ernstiger werk
werk zal
zal
gemaakt
gemaakt worden
worden van onze
onze volksontvolksontwikkeling.
de maatschappelijke
maatschappelijke ontwikkeontwikkeIn de
ling van onze
onze volkeren
volkeren is een
een ernstig
ernstig
opgevatte volksopvoeding
volksopvoeding onontbeeronontbeerlijk om
om te komen tot een
lijk
een ware
ware geestegeestelijke democratie.
kan het belijke
democratie. Daarbij
Daarbij kan
bestaan
ieder volk
volk met
met zijn
zijn eigen
eigen
staan van ieder
aard, in
in een
aard,
een wereld
wereld waar
waar het
het maatmaatschappelijk verband
verband de
de hele mensheid
schappelijk
mensheid
gaat omvatten,
omvatten, niet
nietverzekerd
verzekerdblijven
blijven
tenzij door
door een
een intensieve
intensieve volksopvolksoptenzij
voeding. Zulk
voeding.
Zulk een opgevoed
opgevoed volk tentenslotte is op
slotte
op zichzelf
zichzelf reeds
reeds een
een welweldaad voor
daad
voor de
de menselijke
menselijke beschaving
beschaving
in
haar geheel.
geheel.
in haar
Daarom begroeten
begroeten wij
wij gaarne
Daarom
gaarne de
de
eisen die
zich zelf opeisen
die de ontwerpers
ontwerpers zich
opleggen : concrete
concrete inzet, vakkundig beleggen:
beleid en samenbundeling van krachten.
leid
krachten.
P. Ruys
Pierre DUFOYER,
Pierre
DUFOYER, La
La psychologie
psychologie
des adolescents
des
adolescents expliquée
expliquée aux
aux
manrans (Coll.
(Coll. Psychologies
mamans
Psychologies exliale,
pliquées, 2).
2) . -— Action Fami
pliquées,
Familiale,.
Brussel; Casterman,
Brussel;
Casterman, Doornik,
Doornik,
1951, 138
138 pp.,
pp., 66 pl.,
pl., Fr.
1951,
Fr. 42.
42.
Pierre DUFOYER,
Pierre
DUFOYER, La psychologie
psychologie
des adolescentes
des
adolescentes expliquée
expUquée aux
mamans (Psychologies expli- manrs(Pycholgiexpquées, 3).
3) . —
quées,
- Action
Action Familiale,
Familiale,
Brussel; Casterman,
Brussel;
Casterman, Doornik,
Doornik,
1952,
1952, 138
138 pp.,
pp., -geïlI
geill
Zeer veel
veel opvoedingsfouten
Zeer
opvoed1ngsfouten en conconflicten, vooral
flicten,
vooral tegenover
tegenover de
de rijpende
rijpende
jeugd, komen
komen voort
voort ULt
uit een
jeugd,
een totaal
totaal
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onbegripvan
van de
de ouders
onbegrip
ouders ten aanzien
aanzien
van de
van
de puberteitspsychologie.
puberteitspsychologie. Het
Het
verschijnen van
van deze
verschijnen
deze voorlichtingsvoorlichtingsboekjes voor
voor ouders
ouders mogen
mogen we dan
boekjes
dan
ook met
ook
met dankbaarheid
dankbaarheid begroeten.
begroeten.
Uiteraard blijven
Uiteraard
blijven ze bij
bij elementaire
elementaire
gegevens stilstaan.
gegevens
stilstaan. Op
Oponmiddellijke
onmiddellijke
bruikbaarheid afgestemd,
afgestemd, insisteren
bruikbaarheid
insisteren
zij minder
minder op
zij
op de
de diepere
diepere zieleroersezieleroerselen dan op de resonanties
len
resonanties daarvan
daarvan in
de uiterlijke gedragingen.
Nu en dan
de
gedragingen. Nu
dan

wordt
weinig het
het onderonderwordt o.i.
o.i. zelfs
zelfs te weinig
scheid
de wezenlijke
wezenlijke
scheid gemaakt
gemaakt tussen de
trekken
sommitrekken van
van de
de pubescent en sommige
hebbelijkheden van de
de eigentijd
eigentijdse
ge hebbelijkheden
se
jeugd. DitalIes maakt echter de jeugd.Ditalsmkcherd
boekjes
juist uitermate
uitermate gegeboekjes van
van D.
D. juist
schikt
voor het publiek
publiek waarvoor
waarvoor ze
schikt voor
bestemd
De prettige
prettige foto's
foto's
bestemd zijn.
zijn. De
komen
in
komen niet
niet steeds
steeds overeen
overeen met
met de in
de
boekjes beschreven
beschreven leeftijd.
leeftijd.
de boekjes
L.Monden
L. Monden
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Arthur VERTHE,
Arthur
VERTHlll, C.I.C.M.,
C.I.C.M., BevrijBevrijUiteindelijk
trefzekere, bebeUiteindelijk dus
dus meer trefzekere,
ding. —
ding.
- Lannoo,
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1951,
1951, 30
30 heerste nuancering
nuancering clan
dan vitale creaticreatipp.
viteit,
poëzie, die
die zuiver
zuiver is van
van
viteit, poëzie,
ook een
een zelfde
zelfde delicate
delicate
smaak, en
en ook
Een twintigtal
Een
twintigtal gedichten
gedichten en fragfrag- :smaak,
openbaart tegenover
tegenover de
de
schroom openbaart
menten, die
die ons,
ons, evenmin
evenmin als
als het bementen,
be- .schroom
het gemoedsleven:
gemoedsleven:
broze kernen
kernen van het
geleidend schrijven
schrijven van
van E.
E. P.
geleidend
P. Jans- broze
kinderlijke onschuld,
onschuld,
huwelijksliefde, kinderlijke
tenvolle kunnen
sen, tenvolle
kunnen overtuigen
ovel'tuigen van
va.n huwelijksliefde,
dood. Ontbeert
Ontbeert ze
haar
leven en dood.
ze in haar
's dichters
dichters vormkracht.
vormkracht. Wel getuigen
's
getuigen leven
in haar
haar
weemoedigeresignatie
resignatieen
en in
ze dat
ze
dat de
de auteur
auteur bewust
bewust zijn
zijn eigen
etgen weemoedige
zelfbewuste
twijfel
de
speelse
overzelfbewuste
twijfel
de
speelse
overgang gaat
gaat en
envaag
vaageen
eenpraegnant
praegnant
aan Gods
Gods liefdesmysterie,
liefdesmysterie, ze is
gave aan
beeld weet
weet te vinden
beeld
vinden voor
voor zijn
zijn verver- gave
pose, zoals het vers
eerlijk en vrij vvan
an pose,
heffende gedachten
en visies.
heffende
gedachten en
visies. Zijn
Zijn eerlijk
K. Heireman
zelf. K. Heireman
mogelijkhedenliggen
liggen echter
echter nog
nog zelf.
mogelijkheden
vaak naast elkaar en gaan
gaan soms
soms ook
ook
COOMANS, Wenkende
Wenkende wimpels.
tegen elkaar in.
tegen
in. Met
Met meer
meer gevoeliggevoelig- Mia COOMANS,
-— Uitgave
Uitgave Oranje,
Oranje, Gent,
Gent, 1951,
1951,
held voor
heid
voor de
de juiste
juistewoordkeuze,
woordkeuze, door
door
47 pp.,
pp., Fr.
Fr. 55,
55, gem.
47
geill.
een concentratie
concentratie die
het al
al te
te dispadispadie het
rate beeld
beeld weert en
en zich
zichhoudt
houdtaam
a.wn
Deze
bundel maakt
maakt hopelijk
hopelijk geen
geen
Deze bundel
één toonaard
één
toonaard in elk
elk gedicht,
gedicht, m.a.w.
m.a.w. aanspraak
literaire waarde.
waarde. We
We
aanspraak op
op literaire
door
door een doorgezette
doorgezette zelfcontrole,
zelfcontröle, zou
zou hebben
hebben hier eerder
eerder een
een verzameling
verzameling
de
de meditatief-rijke
meditatief-rijke inhoud
inhoud meer
meer tot
tot verzen,
verzen, ontstaan
de drang,
drang, het
het
ontstaan uit
uit de
zijn
rechtkomen.
komen. K. K.
Heireman
zijn recht
Heirema.n eigen leven,
leven, ook
ook in
in zijn
zijn huiselijke
huiselijke en
en
minder dramatische
dramatische momenten
momenten een
een
minder
J. L.
L. DE
DE BELDER,
BELDER, Recitatief.
Recitatief. —
- CoCo- schoner
schoner gestalte te
te geven.
'geven. Verzen
Verzen als
als
librant-Uitgaven,
Lier, 1951,
librant-Uitgaven, Lier,
1951, 32
32 binnenhuiscultuur.
binnenhuiscultuur. Een
gedichEen paar gedichpp.,
50.
pp., Fr. 50.
ten als
als „Dietse
"Dietse Jeugd"
Jeugd" en
en„Maria"Mariaten
Magdalena" ontstijgen
de liefelijke
liefelijke
ontstijgen de
De 18
18 gedichten
gedichten van
van deze
deze plaquette
plaquette Magdalena"
beslotenheid van
va.n het
hetmeisjes-album,
meisjes-album,
vormen
vormen geen cyclus.
cyclus. Ze
Ze hebben
hebben ook beslotenheid
cadans van
van metrum
metrum en vers
vers en
en de
de
niet
niet de
de betekenis
betekenis van
van een
eenpoëtisch
poëtisch de cadans
ihetstrafrijm.
Zij
schoolse wetten vvan
an het
strafrijm. Zij
testament
testament zoals
zoals de onlangs
onlangs hier
hier bebe- schoolse
laten ons
ons vermoeden
vermoeden dat de
de auteur
auteur
sproken Ballade
sproken
Ballade der
derOnzekerheden.
Onzekerheden. laten
degelijk in staat
staat moet
moet zijn
zijn naast
naast
Toch
Toch tekenen
tekenen ze ons
ons met
metimpressioimpressio- wel degelijk
verzen
ook
poëzie
te
schrijven.
verzen
ook
poëzie
te
schrijven.
nistische middelen
middelen heel de
de mens.
mens. Het
Het
K.Heireman
K.
Heireman
materiaal
materiaal waarmee
waarmee de
de auteur
auteur werkt
werkt
is inderdaad
inderdaad uiterst
uiterst traditioneel,
traditioneel, zozo- Cornelis CRUL,
de Luyere
Luyere
wel in
in de
demotieven,
motieven, als
alsde
debeelden
beelden Cornelis CRUL, Heynken de
andere gedichten
gedichten uitg.
uitg. door
door
en andere
(b.v. nachtegaal,
nachtegaal, trekkende
trekkende vogels...)
vogels... )
C. Kruyskamp (Klassieke
(Klassieke. GaGaDr C.
en de versbouw. Zelfs zijn woorden
oordenendvrsbouw.Zlfzijn
lerij
nr
48).
Nederlandse
lerij
nr
48)
.
—
Nederl
andse
en hun
hun gevoelskleur
'gevoelskleur zijn
zijn omgeven
omgeven en
en
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1950,
1950,
Boekhandel,
doortrokken
van een
doortrokken van
een waas
waas van
van
XX-66 pp.,
pp., Fr.
Fr. 25.
25.
XX-66
levensmoeheid.
Dit hoort
levensmoeheid. Dit
hoort zowel
zowel bij
bij
het
het werk
werk als
als bij
bij de
de mens.
mens. Het
Het talent
talent
Een verzorgde
verzorgde en
en goed
goedgecommengecommenEen
van de
de auteur
auteur komt
komt het
het best
best tot
totzijn
zijn teerde
teerde uitgave van
van de
de drie
drie verhalenverhalenrecht
recht in
in die
die grisailles,
grisailles, met
met hun
hun bebein-verzen die Heynken
Heynken de
de Luyere
Luyere uituitheerste
heerste weemoed,
weemoed, die boven
boven de
de felle
felle maken,
maken, en
en van
van een
een paar
paar andere stukstukkleur
ken.
kleur de
de tinten,
tinten, en
en in
in de
desonoriteit
sonoriteit ken.
de monotone
monotone klankwaarden
klankwaarden verkiest.
verkiest.
J. N.
N.
J.
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PLAUTUS, De
Bluffer, vert.
vert. door
door
PLAUTUS,
De Bluffer,
Irène Vertessen (Klassieke
(Klassieke GaleGalerij, nr.
nr. 55)
55).. —
- De
De Nederlandsche
NederLandsche
rij,
Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
1951, 70
70
Boekhandel,
pp.,
25.
pp., Fr. 25.
vertalen isisaltijd
altijdeen
een waagwaagPlautus vertalen
stuk. De
De radde
radde spot
spot en
enlevendigheid
levendigheid
stuk.
van het
het origineel
origineel verdragen
verdragen geen
geen omomzetting in
in een
eenacademische
academische taal,
taal
zetting
evenmin
tot hun
hun recht
rechtkunnen
kunne~
evenmin als ze tot
komen
zonde ontwikkelde
ontwikkelde zin
zin voor
VOOI
komen zonde
en grote
grote taalvaardigheid.
taalvaardigheid. DeDenuance en
vertaling vvan
de Miles
Miles Gloriosus
Gloriosus
an de
ze vertaling
is keurig
keurig en
en vloeiend;
vloeiend; op
op één
één enkele
enkele
dialectische wending na, is
is het
hetnedernederlands
correct. De
Deuiterlijke
uiterlijke verzorverzorlands correct.
ging bevredigt.
bevredigt. Jammer
Jammer vvan
die enenan die
storen.de drukfouten.
drukfouten. Een
Een werkwerkkele storende
de klassieke
klassiekeGalerij
Galerij waardig
waardig is.
is.
je dat de
P.
P. P. Van
Van Nuffel
Nuffel
Dr E.
E. DE
DEWAELE,
WAELE, Helicon.
Helicon. BloemBloemlezing
uit Griekse
Griekse en
en Latijnse
Latijnse
lezing uit
schrijvers,
De
schrijvers,2de
2de uitgave.
uitgave. -— De
N ederlandsche Boekhandel,
Boekhandel, AntAntNederlandsche
werpen, 1951,
pp., Fr.
Fr. 85.
85.
werpen,
1951, 304
304 pp.,
Het nut
nut van
van deze
deze bloemlezing
bloemlezing ligt
Het
hierin dat
in 300
300 pp.
pp. een
een summier
summier
hierin
dat ze in
maar alzijdig
alzijdig overzicht
overzicht biedt
biedt der
der
maar
Grieks-Latijnse
elk
Grieks-LatijnseOudheid.
Oudheid.Dat
Dat elk
'genre
aan een
een expert
expert werd
werd overgelaovergelagenre aan
ten pleit voor
voor de
de degelijkheid
degelijkheid van het
het
geheel.
deze tweede
tweede uitgave
uitgave werden
werden de
de
In deze
dichters
metrische vertaling
vertaling weerweerdichters in metrische
gegeven.
principe kan
niet
gegeven. Dit
Dit principe
kan wel niet
meer betwist
betwist worden
worden sedert
sedert P.
P. C.
C.
meer
met zijn
zijn meesterwerkjes
meesterwerkjes
Boutens ons met
op dit gebied
gebied verraste.
verraste. Zeker
Zeker brengt
brengt
op
dichter bij
bij de
de tekst
tekst en
en kan
kan het
het
het dichter
voor
rhythmisch-fijngevoeligen de
de
voor rhythmisch-fijngevoeligen
beweging van
het origineel
ori·gineel suggesUg1gebeweging
van het
re ren. We
hadden nochtans
nochtans de
de ververreren.
We hadden
taling hier
hier en daar
daar lichter
lichter en
en siersiertaling
lijker
of
lijker gewenst
gewenst en
en vragen
vragen ons
ons af of
men
aan de
de lezers,
lezers, aan Vergilius
Vergilius en
en
men aan
Vondel
dienst bewees
bewees met
met de
de
Vondel een
een dienst
jeugdvertaling van deze
deze laatste
laatste over
over
jeugdvertaling
te nemen.
Van
Nuffel
an Nuffel
te
nemen. P. P.
P.P.V
HORATIUS, Zes satiren,
satiren, vert.
vert. door
H.
Verbruggen. —
- StandaardStandaardH. Verbruggen.
Boekhandel,
1951, 43
43
Boekhandel, Antwerpen, 1951,
pp.,
15.
pp., Fr. 15.
OVIDIUS,
Tien Metamorphosen,
MetaInorphosen,
OVIDIUS, Tien
vert.
door H.
H. Verbruggen.
Verbrug:gen. —
vert. door
Standaard-Boekhandel,
AntwerStandaard-Boekhandel, Antwerpen,
1951, 38 pp., Fr.
Fr. 15.
15.
pen, 1951,
Beide vertalingen
vertalingen zullen
zullen zonder
zonder
Beide
twijfel welkom
welkom zijn
zijn bij
bij de
de humaniorahumaniorastudenten. In
In de
de keuze
keuze der
der stukken
stukken
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hield
hield men
men rekening
rekening met
met de schoolschoolGeerebaert en opzettelijk
opzettelijk
uitgave van Geerebaert
bleef men
men in de
de vertaling
vertaling zo
zo dicht
dicht
bleef
mogelijk
origineel. Toch
het
mogelijk bij
bij het
het origineel.
Toch is het
nederlands
nederlands er
niet stroef
stroef en
en zwaar
zwaar
er niet
bij
vertabij geworden.
geworden. Vooral
Vooral voor
voor het vertalen van Horatius is
is dat
dat verdie
verdienstelijk.
nstelijk.
P. Van
Van Nuff
Nuffel
P. P.
el

Dr H.
H. W.
W. VAN
VAN TRICHT,
TRICHT, P.
C.
Dr
P. C.
Hooft. —
- Van
Van Loghum
Loghum Slaterus,
Slaterus,
Arnhem,
Arnhem, 1951,
1951, 280
280 pp.,
pp., ff 7,90.
In dit boek heeft Dr
Dr vvan
Tricht zijn
zijn
an Tricht
over het lebekroonde verh
verhandeling
leandeling over
bekroonde
an
ven
Hooft tot
tot aan
aan het
het einde
einde vvan
ven van Hooft
an Erp
zijn huwelijk met Christine van
ErpzijnhuwelkmtCrsv
voortgezet, zodat
zodat we
we nu
nueindelijk
eindelijk een
een
an de
wetenschappelijke biografie
de
wetenschappelijke
biografie vvan
Dat de
de schrijver
schrijver hierhierDrost bezitten. Dat
an
mee vooruit
vooruit liep
de Uitgave
Uitgave vvan
mee
liep op
op de
Hoofts volledige werken, is geen be-Hoftsvledigwrkn, bzwaar.
zien nu
nu die
die
zwaar. Integendeel:
Integendeel: we
we zien
met groter
groter belangstelling
belangstelling teteuitgave met
gemoet.
van Tricht
Tricht gaf een
een biobiogemoet. Dr
Dr van
grafie,
geen commentaar,
commentaar, al
al krijgt
krijgt
grafie, geen
terloops menig
menig gedicht
gedicht een
een verklaverklaterloops
ring, die ons
ons begrip
begrip verheldert.
verheldert. Met
Met
ring,
kennelijke
behandelt hij
hij de
kennelijke sympathie behandelt
Nederlandsche
Nederlaadsohe Historien,
Historien: en
wel zo,
zo,
en wel
dat
we verlokt
verlokt worden
worden weer
weer eens
eens
dat we
onder
duiken in
in de
de stroom
stroom van
van
onder te
te duiken
Hoofts rhythmische
rhythmische volzinnen.
volzinnen. TusTusHoofts
sen
de rgels
rgels door
door krijgen
krijgen we
we een
een
sen de
kijkje op
Hoofts werkwijze,
werkwijze, die het
het
kijkje
op Hoofts
edele
schrijversambacht beoefende
beoefende
edele schrijversambacht
met dezelfde
dezelfde vlijt en
en precisie,
precisie, waarwaarChristiaan Huygens
Huygens zijn
zijn lenlenmee een Christiaan
placht te
te slijpen.
slijpen. Maar
Maar voornamevoornamezen placht
lijk
met de
de gebeurgebeurlijk maken
maken we kennis met
tenissen
en bezigheden,
bezigheden, waarmee
waarmee
tenissen en
Hoofts werkzaam
werkzaam leven
leven gevuld
gevuld was.
was.
Hoofts
Hoofts ambtsbezigheden
ambtsbezigheden worden
worden uituitvoerig
geschilderd en,
haast meer
meer
voerig geschilderd
en, haast
nog dan
dan bij
bij Constantijn
Constantijn Huygens, verbazen
ons hier
hier er
er over,
over, dat
dat de
de
bazen we
we ons
Drost nog
tijd vond
vond voor
voor het
het ciseciseDrost
nog tijd
leren
zijn prachtige
prachtige verzen.
verzen. Wij
Wij
leren van zijn
leren
kennen als
man vvan
leren Hooft
Hooft kennen
als een man
an
sobere en eenvoudige levenswijze, te-sobernvudiglswjze,truggetrokken van
grote wereld,
wereld,
ruggetrokken
van de grote
maar vol belangstelling
belangstelling voor
voor binnenbinnenmaar
en buitenlandse
buitenlandse staatkunde.
staatkunde. Aardig
Aardig
zijn bijzonderheden
bijzonderheden als
de corresponcorresponzijn
als de
dentie
met Huygens
Huygens over
over de
de versversdentie met
maat of de
de gefingeerde
gefingeerde brief
brief vvan
maat
an
Barlaeus, die Scriverius op rijm ver-Barleus,diScvoprjmetaalde, terwijl
terwijl Hoofts
Hoofts bewerking
bewerking een
een
taalde,
der
allermooiste verzen
verzen onzer
onzer literaliterader allermooiste
tuur werd
werd:: de Klaghte
Klaghte der Prinsesse
Prinsesse
van Oranje.
Oranje. Interessant
Interessant zijn
zijn ook de
de
bladzijden, die
de verhouding
bladzijden,
die de
verhouding tussen
en Huygens
Huygens behandelen.
behandelen. De rereHooft en
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zou men
men graag uitlaties met Vondel
Vondel zou
zien. Bet
Het kavoeriger ge
an alyseerd zien.
voeriger
geanalyseerd
karakterverschil tussen
tussen de
rakterverschil
de „statische"
"statische"
Hooft en
Hooft
en de
de„dynamische"
"dynamische" Vondel
Vondel
verklaart zeker
zeker iets
iets en
verklaart
en de
de opmeropmerking, dat
dat niet
king,
niet Hooft
Hooft te
te trots
trots maar
maar
Vondel te
te nederig
Vondel
nederig was,
was, moge
moge eenzijeenzijdig zijn,
dig
zijn, ze verdient
verdient toch
toch wel
wel overoverweging.
Na de
Na
de paragrafen,
paragrafen, waarin
waarin de
de
Vrienden afzonderlijk besproken werVrienden
werden, wordt de Muiderkring
den,
Muiderkring als geheel
geheel
met een
met
een halve
halvebladzijde
bladzijde afgedaan,
afgedaan,
waarbij de
de "ongrijpbare
„ongrijpbare sfeer
sfeer die zich
waarbij
zich
door de
door
de veelvoudige
veelvoudige wisselwerking
wisselwerking
om het gezelschap
om
gezelschap spon"
spon" als
als excuus
excuus
geldt. Nu moeten
geldt.
moeten we zelf
zelf maar
maar zien
zien
die sfeer te
die
te grijpen.
grijpen.
Alles te zamen
Alles
zamen gaf Dr
Dr van
van Tricht
Tricht
ons een voortreffelijk
voortreffelijk werk,
werk, dat
dat ieder
ieder
die zich
die
zich met
met de
de studie
studie onzer
onzer letterletterkunde bezig houdt v
an harte
kunde
van
harte welkom
welkom
zalzijn.
zijn. Bern.Bern.
vanvan
Meurs
zal
Meurs
Gerbrand Adriaenszoon
Gerbrand
Adriaenszoon BREDERO,
BREDERO,
Uit het
het Groot
Groot Lied-Boeck,
Lled-BoOOk, uituitgegeven d
oor Dr
gegeven
door
Dr R.
R. V.
V.Vanden
Vanden
Bussche, O.P.
O.P. (Klassieke
(KlassiekeGalerij,
Galerij,
ed erlandse Boek56) .- -- De
56).
De N
Nederlandse
Boek1951, XXII-73
handel, Antwerpen, 1951,
pp., Fr. 25.
25.
Het boekje
boekje bevat
bevat achttien
achttien wereldwereldse en
se
en achttien
achttien geestelijke liederen
liederen
Bredero; het
het isisons
onsniet
nietduidelijk
duidelijk
van Bredero;
waarom onder
onder deze
deze laatste het
het mooie
mooie
„Geestig Liedt"
niet werd
werd opgenoopgeno"Geestig
Liedt" niet
men, en waarom
waarom de
de verklarende
verklarende noten
noten
ruimer uitgewerkt
niet ruimer
uitgewerkt zijn.
zijn. OveriOverigens
verzorgd. J. J.
N.
gens
verzorgd.
N.
Maisie WARD:
Return to
to Chesterton.
Chesterton.
W ARD: Return
—
and Ward,
Ward, London,
London,
- Sheed
Sheed and
1952, 276
276 pp.,
1952,
pp., 21 sh.
sh.

. Dit is
is wat
watsamenstelling
samenstelling betreft
betreft
een
een boek
boek sui
sul generis;
generi8; we
we voegen
voegen er
er
onmiddellijk
aan toe
toe dat wij
onmiddellijk aan
wij hopen
hopen
dat het
het genus
genU8 zich
zich zal
zal beperken
beperken tot
tot
dit ene
ene individue.
individue. De
De schrijfster
schrijfster doet
doet
haar
haar uiterste
uiterste best
best in
in de
deinleiding
inleiding
haar
haar methode
methode aanvaardbaar
aanvaardbaar te mamaken;
ken; maar
maar het resultaat
resultaat is
is toch
toch van
van
dien
dien aard dat we
we een
eennieuwe
nieuwebiograbiographie
phie verkiezen
verkiezen boven
boven deze
deze prentjesprentjesverzameling,
die we
verzameling, die
we naar
naar believen
believen
mogen
mogen inplakken
inplakken in
in de
debiographie
biographie
v
an de
van
de schrijfster
schrijfster die
die enkele
enkele jaren
jaren
geleden
geleden verscheen.
verscheen. Hierbij
Hierbij komt
komt de
de
wens naar
naar voren
voren:: als het eerste
eerste boek
boek
maar met
met wit
witdoorschoten
doorschoten was
was!! Het
Bet
is
an d liggend dat gegevens
is voor;
VOOl'( de h
hand
gegevens
over een
een figuur
figuur als
als Chesterton
Chesterton zich
zich

opstapelen indien men
men oude
oude vrienden,
vrienden,
boven
en benedenburen,
benedenburen, de
de barbier,
barbier,
boven en
de
chauffeur en de
de keukenmeid
keukenmeid om
om
de chauffeur
herinneringen
vragen, vooral
vooral
herinneringengaat
gaat vragen,
indien
oorspronkelijke biographie
biographie
indien de oorspronkelijke
reeds
loswerkte in
in de
de
reeds zovele
zovele reacties loswerkte
vorm v
vorm
van
nooit vergeten
vergeten gevatte
gevatte
an nooit
antwoorden,
van
antwoorden, bon
bon mots
mots en vooral van
ondervonden
naasondervonden hoffelijkheid
hoffelijkheid en
en naastenliefde.
een nieuw
nieuw boek
boek
tenliefde. Om hieruit een
samen
is een
een zeer
zeer moedige
moedige
samen te
te stellen is
onderneming,
zeer precair.
precair.
onderneming, maar
maar ook zeer
Veel
toch van het
het materiaal
materiaal is
is zonzonVeel toch
der
meer onbenullig
onbenullig (het
ergste in
in
der meer
(het ergste
deze:
Chesterton en zijn
zijn vrouw
vrouw
deze : dat
dat Chesterton
veel van
van aardappelen
aardappelen hielden)
hielden),, heel
heel
wat is irrelevant,
irrelevant, maar weinig is vvan
an
an g. Bovendien
direct belang.
Bovendien dreigt
dreigt altijd
altijddirectbl
het gevaar dat
dat we
we door
door alle
alle balletjes,
balletjes,
op zijn
zijn laatst
laatst
engelenhaar
engelenhaar en
en sterren op
niets
meer van
van de
de kerstboom
kerstboom zien.
zien.
niets meer
Naar
onze smaak
smaak komt
komt Chesterton
Chesterton
Naar onze
uit
tweede boek
boek toch
toch wel erg
erg te
te
uit dit tweede
voorschijn
een hopeloos
hopeloos overladen
overladen
voorschijn als een
aan
kerstboom.
kerstboom. We
We twijfelen
twijfelen er
er niet aan
of de
de Schr.
Schr. heeft
heeft zich
zich sterk
sterkbeperkt,
beperkt,
maar
zo demonstreert
demonstreert ze
ze overovermaar zelfs zo
duidelijk
tegenovergestelde vvan
duidelijk het
het tegenovergestelde
an
"In der Beschränkung zeigt sich der„InderBschåkugzitder
Meister".
bijna een
een gemeengemeenMeister". Het
Het is bijna
plaats geworden
geworden om Chesterton
Chesterton naast
naast
Samuel
een ononSamuel Johnson
Johnson te plaatsen; een
vermijdelijke reactie
reactie is ddan,
vermijdelijke
we
an , zoals we
elders
lazen, dat
dat Chesterton
Chesterton geen
geen
elders lazen,
Boswell heeft
heeft gevonden.
gevonden.
Terwijl
jammer vinden
vinden dat
dat
Terwijl we
we het jammer
nieuw materiaal zo
zo onverwerkt
onverwerkt wordt
wordt
a an geboden, en
aangeboden,
eveneens een
een zekere
zekere
en eveneens
sentimentaliteit betreuren
betreuren bij
bij het
het opopdienen
alsook gaarne
gaarne meer
meer
dienen hiervan
hiervan alsook
klaarheid van
stijl hadden
hadden gewenst,
gewenst,
klaarheid
van stijl
heeft dit
dit boek
boek toch
toch zijn
zijn waarde,
waarde, zeker
zeker
heeft
voor
wie v
voor wie
van
Chesterton houdt.
houdt. Op
Op
an Chesterton
Chesterton zelf
zelf aan
aan
menige pagina is Chesterton
woord: en
en het
het blijft
blijft een
eengenot
genotzijn
zijn
het woord:
of de
de versjes
versjes die
die hij
hij
brieven te
brieven
te lezen of
op zijn
zijn manchette
manchette schreef
schreef voor
voor kinkinop
deren,
maar ook
ook voor
voor ouderen.
ouderen. En
En
deren, maar
het horen
horen vvan
het onvervalste
onvervalste cheschesan het
tertoniaans geluid
lezer toch
toch
tertoniaans
geluid zal
zal de lezer
de biographie
biographie ter
ter hand
hand doen
doen neneweer de
zonder twijfel
twijfel weer
weer zetten
zetten
men, en zonder
men,
het leven
leven van
van diens
diens opstellen
opstellen of
of
tot het
boeken. Bovendien
enhiermede
hiermede
boeken.
Bovendien --- en
gaan we even
even terug
terug naar
naar de
de kerstkerstgaan
boom van hierboven
hierboven -— iedere
iedere bal
bal en
en
boom
iedere ster en
en ieder
ieder kerstkransje
kerstkransje op
op
iedere
toch wel
wel aardig;
aardig; maar
maar dit
dit bebezich is toch
dat het
het boek
boek niet
niet tot
totzijn
zijn recht
recht
tekent dat
indien men het
het door-leest;
door-leest; men
men
komt indien
gebruike erv
ervan
met kleine
kleine maat,
maat,. on
on.
an met
derscheide scherp, en savourere hetderschi p,navoureht
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goede. Het zal echter de honger naar
een Chesterton-waardige biographie
niet kunnen stillen.
W. Peters
Fr. CLAESSENS, Antoine de SaintExupéry (K.V.H.U., Verh. 420) .
N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1952, 48 pp., Fr. 25.
Deze kleine verhandeling is een
goede inleiding op het leven en de
werken van A. de Saint-Exupéry. Ze
oriënteert oningewijde lezers in de
goede richting: het voornaamste bij
de Saint-Exupéry is de geestelijke inhoud.
Meer d an een inleiding is het niet.
Wie de werken v an deze auteur aandachtig gelezen heeft kan hier niets
meer leren, omdat de vele elementen
van deze spiritualiteit niet gebundeld
zijn zodat we geenszins de indruk
krijgen A. de Saint-Exupéry werkelijk te „vatten". F. Jonckheere
William SHAKESPEARE, Othello,
in de vert. v an Dr L. A. J. Burgersdijk (Klassieke Galerij nr
75) . — Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1951, 122 pp., Fr. 25.
De bewerkers, Dr F. de Backer en
Dr G. A. Dudok hebben enkele blz.
commentaar toegevoegd aan de nog
steeds zeer leesbare vertaling van
Burgersdijk. J. N.
Em. JANSSEN, S.J., Naar een godsdienstig-literaire vernieuwing
(Logos nr 3) . — Sheed and
Ward, Antwerpen, 1951, 112 pp.,
ing. Fr. 25, geb. Fr. 32.
Heel wat problemen worden in dit
kleine boekje aangeraakt: autonomie
en heteronomie v an de kunst, de verhouding kunst—godsdienst, het dispuut tussen ouderen en jongeren, het
probleem van het humanisme, van
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het literatuuronderwijs, van het doel
van het middelbaar onderwijs in zijn
geheel enz. Te veel bijna, om ze alle
binnen zulk een beperkte ruimte in
al hun aspecten te kunnen behandelen. Om dezelfde reden moesten ook
concrete toepassingen, die vaak een
zoveel helderder inzicht in de begrippen geven, zo goed als geheel achterwege blijven.
Het valt niet te verwachten dat,
op een zo omstreden gebied, alle stellingen van P. Janssen onmiddellijk
instemming zullen vinden. Maar elk
eerlijk en onbevangen lezer zal de
vele rake opmerkingen moeten waarderen en de juistheid van heel wat
inzichten moeten toegeven. Het boekje eist bezinning over belangrijke
vraagstukken, en daar ligt zijn grote
verdienste. J. Noë
Jozef SMEYERS, Taalkennis en
taaltoestanden in en rondom de
XØde eeuwse Keizerlijke en
Koninklijke Academie van Brussel (K.V.H.U., verh. 419) . —
N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1951, 112 pp., Fr. 25.
Alleszins een interessante brochure over deze Académie impériale et
royale ... door Maria Theresia gesticht in 1771. Het licht een tipje op
v an het gordijn waarachter de toestanden alhier in de 18e eeuw nog
steeds verborgen b lijven, als was dat
gordijn van ijzer. En het is niet hartverheffend, maar wel leerrijk — het
toenmalig franskiljonisme aan het
werk te zien, niet het minst in deze
Académie ... Bijzonder interessant
is de langere mededeling over de onderdanig-vleierige Des Roches en
over de ,,vierkante" Mechelse koopman-historicus Willem Verhoeven,
flamingant avant la lettre.
J. Noë

CULTU'URLEVEN
Johan SCHWENCKE: Het Rijk der
grafische kunst. Wereldbibliotheek — Amsterdam, Antwerpen, 1951, 188 pp., 171 ill.
Dit boek getuigt v an een grondige
kennis en veelzijdige ervaring die gegroeid is in een lang en liefdevol contact met de schone producten uit het
rijk der grafische kunst. Op prettige
en zeer instructieve wijze vertelt ons
de auteur veel wetenswaardigheden

over boekillustraties, portretkunst,
ex-libriskunst, gelegenheidsgrafiek
en gebruiksgrafiek. Bovendien wordt
zijn interessant betoog voortdurend
toegelicht door vele en goed-gekozen
illustraties. Minnaars v an de grafiek
vinden in dit boek ongetwijfeld een
nieuwe stimulans voor hun schone
liefhebberij, terwijl het zeker ook
nieuwe verzamelaars, en belangstellenden voor deze kunst zal wekken.
In de bedachtzame stijl van
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Dit boek
Dit
boek is niet
niet het
het eerste
eerste werk
werk
van deze
deze schrijver
schrijver over de
de grafische
grafische
kunst; hij
hij gaf o.a.
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ex-libriskunst in
in Nederland
Nederland
en Italië,
en
Italië, en
en over
over de
de houtgravure
houtgravure in
in
Engeland. Wij
Wij wensen
wensen v
an harte
Engeland.
van
harte dat
dat
het evenmin
het
evenmin zijn
zijn laatste
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berg Athos
AthOS·op
op
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Intussen legt hij zeer goed de nadruk op het feit dat de romantische
Kempen langzaam aan tot het verleden gaan behoren, zonder zich daarom te wagen aan overmoedige voorspellingen. Toch voelt men door alles
heen de optimist, die vertrouwt in
de goedheid, de ijver, de zielekracht
en de godsdienstzin van de Kempenaar. Daarom is dit boekje niet alleen leerrijk - want het bevat een
menigte interessante wetenswaardigheden - , het is tevens hartverkwikkend als een rustig en verstandig gesprek.
A. Van Laere
J. W. KERSSEMAKERS S.J. Eloqueutia, Handboek der algemene
"W:elsprekendheid. - N.V. Dekker en Van de Vegt, Utrecht Nijmegen, 1951, 327 pp., f 8,90
en f 10.50.
J. W. Kerssemakers "Handboek
der
algemene
welsprekendheid",
heeft zijn bruikbaarheid voldoende
aangetoond. Nu is er een nieuwe
druk verschenen van het eerste gedeelte dezer trilogie. Zoals men weet,
bestaat deze cursus in de welsprekendheid uit drie interessante en
boeiende delen.
In deze nieuwe druk is de inhoud
volkomen gelijk aan de eerste uitgave. Dit sluit een waardevol compliment in voor dit werk, omdat het getuigt van een uitstekend debuut,
wanneer men bij een weder-verschijnen zonder correctie weer voor het
voetlicht kan treden. Zo huldigt de
schrijver ook de gulden wijsheid, dat
men iets wat goed is niet zonder zeer
gegronde redenen moet veranderen.
De titel van dit boek heeft een
kleine verandering ondergaan, maar
dat heeft waarschijnlijk zeer weinig
invloed voor de verdere gang van zaken.
Wij wensen ook deze nieuwe druk
veel succes toe.
C. de Groot
ROGER BULIARD, Inuk. Vert. van
Frans van Oldenburg Ermke. Pax, 's-Gravenhage, 1951, 355
pp., geïll. f 10,-en f 12,75.
Wie de Eskimo niet anders kent
dan een goede, vrolijke, gastvrije bewoner uit het hoge Noorden, moet dit
boek zeker lezen. Trouwens, eigenlijk
zou men niet weten, wie het niet met
groot genoegen van a tot z uit zou
lezen. Voor de jeugd is het hier en
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daar wel wat erg rauw. Pater Buliard
heeft de .gave van vertellen en hij
heeft iets te vertellen. Heel het leven
van dit nomadenvolk, zijn gewoonten,
zijn woning van sneeuw, zijn durf en
uithoudingsvermogen, zijn taal en
leugens, moorden en kannibalisme,
dit alles wordt ons zo beschreven, dat
we ons geen ogenblik kUlUlen vervelen. Bepaald meesterlijk is het
hoofdstuk ove,r de visserij en de jacht
op zeehond, beer en kariboe, "ons dagelijks brood". En over de bekende
poolhonden, de "wolven", zal men
waarschijnlijk nooit spannender beschrijving gelezen hebben. Mooi ook
komt uit, hoe de aard van het land,
de "barren grounds", vroeger onder
landijs verborgen, en het koude klimaat met zijn' lange poolnacht zijn
stempel drukt op de levenswijze der
Eskimo's.
Wat het boek op een hoger plan
brengt is het missionarisleven van
de schrijver, dat door dit Eskimoleven heen is verweven. 12 jaar woonde hij daar op het "dak van de
wereld", eenzaam als blanke, eenzamer nog als priester tussen volslagen heidenen. Altijd te zaaien, nooit
te maaien in zulke zware omstandigheden is een haast bovenmenselijke
taak. Alle volkeren te onderwijzen,
dat is de opdracht van Christus en
daarmee meent P. Buliard, en te
recht, dat deze vooruitgeschoven post
van de Kerk gerechtvaardigd is. Zijn
priesterlijk leven onder deze armsten
der armen vormt het meest sublieme
.gedeelte van dit rijke boek.
J. Gerver
Les droits de l'Esprit. Six Etudes sur

les aspects culturels de la déclaration universelle des Droits de
l'Homme réunies par l'Unesco
(Collections Droits de l'Homme).
- Sciences et Lettres, Luik; Librairie du Recueil Sirey, Parijs,
1950, 299 pp., ing. Fr. 100.
Onder deze titel zijn zes studies
vervat die een commentaar moeten
geven op de rechten van de geest die
in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens bevestigd worden.
Terwijl J. Piaget getrouw blijft aan
zijn methode van psychologische en
sociologische analyse van de opvoeding en M. Bedel een historisch overzicht geeft van het menselijk probleem van het auteursrecht, schenkt
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staatsonderwijs. SlordigSlordiggeheel het
Prof.
Prof. Dr
Dr Gaston
Gaston CASTELLA,
CASTELLA, GeGe- geheel
blz. 361:
361: 1930
1930 voor
voor 1830;
1830; blz.
blz.
heden: blz.
schiedenis v
an de
schiedenis
van
de Pausen,
Pausen. vert.
vert. heden:
370:
Ferdinand
IV voor
voor Ferdin
Ferdinand
370: Ferdin
an d IV
an d
door
Veen; J.
J. J.
J. Romen
Romen &
&
door P.
P. v. Veen;
Zonen, Roermond,
Roermond, Maaseik, 1951,
1951, VII.
VII. Er is
is tegenspraak
tegenspraak tussen
tussen „her"herZonen,
schepping
van
Duitsland, met
met uituitschepping v
an Duitsland,
ff 2,75
2,75 per afl. Afl.
Afl. 12
12 &
& 13.
13.
van
Oost~nrijk" (blz.
(blz. 411)
411)
sluiting v
an Oostenrijk"
afleveringen voeren
voeren ons
ons door
door sluiting
Deze afleveringen
"de eis,
eis, dat
dat Oostenrijk
Oostenrijk zich
zich bij
bij de
de
de
periode v
van
1815-1870. Een
Een veelveel- en: „de
de periode
an 1815-1870.
Duitse Bond
Bond (bedoeld
(bedoeld is de
de Noord
Noordbewogen
herstel vvan
de Duitse
bewogen tijd
tijd van
van het herstel
an de
Duitse Bond)
Bond) zou
zou aansluiten".
aansluiten". (blz.
(blz.
kerkelijke Staat tot
tot zijn
zijn einde,
einde, waarwaar- Duitse
kerkelijke
is onjuist.
onjuist.
412) . Dit
Dit laatste is
pausen Pius VII,
VII, Leo
Leo XII,
XII, Pius
Pius 412).
in de pausen
K.J.D.
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beknopte geschiedenis
geschiedenis door
worden. De beknopte
behandeld.
Belangwekkend
wat hij
hij
an deld. Bel
an gwekkend is wat
der regering
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K.J.D.
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Franse „Uni"Uni- Manning:
kunnen vormen
vormen van
van de Franse
Essays by.
by Alphonse
Alphonse Chapeau
Chapeau
Essays
versité".
Hij meent,
an de
versité". Hij
meent, dat aaan
de „uni"unietc.
- Burns
BurnsOates,
Oates,London,
London,
etc. -versiteiten" het
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onderwijsmonopolie
versiteiten"
1951,
Sh.
1951, 160
160 pp.,
pp., 15 Sh.
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van het
het lager
lageronderwijs)
onderwijs) door
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(ook van
Napoleon was
toegekend. Het
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Napoleon
was toegekend.
Het is
Met
Met de
de bekering van
N ewman in
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van Newman
nochtans
algemeen bekend,
bekend, dat
dat 1845
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Manning in
in 1851
1851 verloor
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„1'Université"
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"l'Université" de
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Staatskerk twee van
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grootste mannen.
mannen. Manning's
Manning's carrière
carrière
overschaduwde
Newman van
van
overschaduwde die
die van Newman
meet af
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Waar beiden
beiden uiteindeuiteindemeet
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werk
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Manning
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dominerende
persoon v
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dominerende persoon
Terwijl
en artikelen
artikelen over
over
Terwijl boeken
boeken en
N ewman blijven
blijven verschijnen
verschijnen en
en zijn
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Newman
aantrekkelijke beminnelijkheid
beminnelijkheid steeds
steeds
meerderen
raakt Manning
Manning ververmeerderen boeit,
boeit, raakt
mede omdat
omdat zijn
zijn naam
naam iets
iets onongeten, mede
arrogants
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zeer ambitieus
ambitieus
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eerlijks,
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dertig
jaren na
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glimlachen
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om
wat Lytton
Lytton Strachey
Strachey schreef
schreef in
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om wat
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zijn „Eminent
"Eminent Victorians"
Victorians" -— de klasklassificatie
van Manning
Manning onder
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sificatie van
Eminent Victorians
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Eminent
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geeft aan
woord
een serieuze
serieuze ininwoord eminent
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dit boek
boek een
een allerallerhoud
—,
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en zeer
zeer onzuiver
onzuiver beeld
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ongunstigst en
de kardinaal
kardinaal in
in omloop
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brengt (Penguin
(Penguin Editie
Editie in
in
bracht en brengt
1938).
dit recht
recht gezet
gezet in
in
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de standaard
standaard biographie
biographie vvan
Sir ShaShane Leslie.
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begrijpelijk dat
dat de
de herdenherdenking
van Newman's
Newman's bekering
bekering als
als
king van
Manning's overgang naar
naar vovovanzelf Manning's
ren drong,
men, mede
mede uit
uit een
een
ren
drong, en
en dat men,
soort
rechtvaardigheidsgevoel, ook
ook
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commemoreren. We
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Newman, Manning
Manning and
Vatican
Newman,
and the Vatican
Council, Manning
Council,
Manning and
and Education,
Education,
Manning
and Ireland,
Ireland, Manning
Manning and
and
Manning and
the Workers,
Workers, Manning
Manning the Spiritual
Spiritual
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behalve dat deze
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brengen, ligt er
er
over bijna
alsof de bijbijna allen
allen iets
iets dofs, alsof
dragen
meer een kwestie
kwestie waren
waren van
dragen meer
plicht dan
dan van spontane liefde.
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bieden.
W. Peters
Dr.
Dr. Jane de JONGH,
JONGH, Maria van
Vlm HonHongarije, Deel
Il. -- E.E.M.
M.Querido,
Querido,
garije,
Deel II.
Amsterdam,
1951, 301
301 pp.
pp.
Amsterdam, 1951,
De voorafgaande
voorafgaande delen
delen vvan
deze
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der Nederlanden"
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D. P. OOSTERBAAN, Het Naundorff
Mysterie. — J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1951, 99 pp., f 4,90.
De gemeente-Archivaris v an Delft
heeft zich de moeite getroost in verschillende archieven van binnen- en
buitenland materiaal te verzamelen
omtrent het verblijf van Naundorff
en zijn verrichtingen in Nederland.
Dit verblijf, van zijn landing te Rotterdam, 25 Jan. 1845, tot zijn dood te
Delft, 10 Augustus van hetzelfde
jaar, wordt door de schrijver, in verband met zijn koninklijke aanspraken, tot in bizonderheden nagevorst.
Hij toetst met grote objectiviteit de
waarde der door hem bestudeerde do-

cumenten en geeft als conclusie, dat
de tot nog toe bekende stukken geen
doorslaand bewijs geven voor de
rechtmatigheid van deze „Bourbon".
De verwijzing naar het fameuze testament van de Hertogin van Angoulême, dat trouwens (na het schrijven
van dit werk) onvindbaar is gebleken, was voor de archivaris een grijpen naar schimmen ener nabije of
verre toekomst.
Oosterbaan lost het mysterie niet
op (non liquet), maar toch maakt
zijn studie de indruk op de lezer, dat
van de 20 teruggekeerde dauphin's
ook deze „Bourbon" zonder wettige
overtuigende papieren was.
K. J. D.

W=rE NSCHAP
J.-H. FABRE, La vie des insecten. —
Delagrave, Parijs, 1951, 270 pp.,
geill., Fr. Fr. 380.
E. REVEL, J.-H. Fabre, 1'Homère
des insectes. — Delagrave, Parijs, 1951, 228 pp., geill., Fr. Fr.
320.
„La vie des insectes" omvat enige
uitgekozen bladzijden uit het grote
werk „Souvenirs entomologiques"
van de bekende provencaalse insectenkundige. Dit werk blijft ongetwijfeld het onvergetelijk model van

een eigen genre natuurbeschrijving,
waarin exacte en nauwkeurige observatie gepaard gaan met een enthousiaste liefde voor de natuur, en het
wete nsch appelijk relaas ingekleed
wordt in een weelderige en emotionele stijl.
Het is bijzonder dit letterkundig
aspect van Fabre's nalatenschap dat
Revel beschouwt In zijn boek over
hem, dien hij den „Homeros der insecten" noemt. Hij tracht te tonen
hoe die stugge en gesloten Kelt uit
het Massif Central, met zijn gevoel
voor de natuur, zijn zin voor het epische en zijn sentimenteel individualisme, in de natuurhistorische literatuur de typische vertegenwoordiger
is van het literair romantisme.
Fr. Elliott
E. BOGAERT en J. LAMBRECHTS,
Leerboek der chemie voor de
lagere cyclus van het M.O. Tekeningen door B. Geukens. — A.
De Boeck, Brussel, 1951, 153 pp.,
59 tekeningen, Fr. 65.

Dit beknopt handboekje van scheikunde uitgegeven voor de lagere cyclus van het middelbaar onderwijs
volgt de officieel opgelegde richtlijnen: uiteenzetting die uitgaat van de
proeven en enkel die begrippen invoert welke door de proef worden opgeroepen. De auteurs schakelden een

aantal handige en leerrrijke demonstraties in, die goed aan de gestelde
eisen beantwoorden. Zij volgen een
logische voorstellingswijze van de
stof die zich beperkt tot de kennis
der scheikunde van het einde der vorige eeuw, en blijven trouw a an de
klassieke onderwijsmethode. Wat de
historische nota's betreft, zij zijn zo
bondig en schraal dat zij, tenzij overvloedig en psychologisch uitgelegd
door de leraar en in hun geschiedkun-

dig en methodologisch kader teruggeplaatst, beter weggelaten worden.
De vraag is echter welke de waarde is van een studieprogram dat zich
tot een zo eenzijdige en abstracte
kennis van het vak beperkt, en of het
opvoedend resultaat ervan opweegt
tegen de inspanning en de tijdverkwisting die ze meebrengt.
Fr. Elliott
Pierre GUA YDIER, Les grandes découvertes de la physique moderne. -- Edit. Corrêa, Parijs, 1951,,
264 pp., 22 tekeningen, Fr. Fr.
390.
Op het einde der vorige eeuw
bracht een aantal ontdekkingen de
natuurkundige ertoe, de klassieke
theorieën over materie en energie,
welke sinds het begin der eeuw met
.
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zoveel trotse zekerheid waren opgebouwd, aan een grondige herziening
te onderwerpen. Sams kwam het tot
een volledige vernieuwing, bijna altijd werd de verworven kennis ernstig verdiept. Het bestaan van het
atoom kreeg een grotere zekerheid,
de eigenschappen van electron en
atoomkern werden nauwkeuriger omschreven. Relativiteitstheorie, quantentheorie en golfmechanika gaven
een volledig nieuw beeld van de verhoudingen tussen stof, energie en
straling. Tenslotte werd het mogelijk
zelf de kern van het atoom te ontleden en de laatste constituanten der
materie op te sporen.
De uitslagen v an die vernieuwing
der natuurkunde warden door de
auteur op eenvoudige en levendige
wijze in het bereik gebracht v an de
leek, die geen bijzondere mathematische scholing bezit. Hoewel met kennis van zaken geschreven, laat de
vulgarisatie een zekere indruk van
slordigheid na, zoals het weinig aantrekkelijke krantenpapier waarop het
boek gedrukt werd.
Fr. Elliott
Fred HOYLE, The Nature of the

Universe. A series of Broadcast
Lectures. — Blackwell, Oxford,
1951, 122 pp. geïll., sh. 5.
Deze verzameling voordrachten, die
door de B.B.C. uitgezonden werden,
geeft een goed overzicht van geheel
de sterrekunde. Wanneer de spreker
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echter theorieën beh andelt die het
ontstaan van een of ander verschijnsel trachten te verklaren, is zijn uitleg dikwijls erg eenzijdig: vele van
zijn verklaringen worden niet door
de meerderheid van de astronomen
aanvaard, al laat de schrijver het
voorkomen alsof dit wel het geval is.
Zijn persoonlijke visie op de meeste
van deze problemen is echter dikwijls
zeer interessant. In het laatste hoofdstuk gaat de schrijver zijn bevoegdheid te buiten als hij op een al te
simplistische wijze iedere godsdienstige houding meent te moeten veroordelen. F. Bertiau
J. S. COLMAN: De zee en haar gehehmen;. -- Ned. bewerking van
D. Hillenius. — Kosmos, Amsterdam, 1951, 280 pp., geïll., f 8,90
en Fr. 140.
Nog kort geleden verscheen een
groot handboek over oceanografie;
nu weer een nederlandse bewerking
van een engels werkje over het zelfde onderwerp. Toch is het niet overbodig; vooreerst is het wat eenvoudiger en minder kostbaar, maar vooral, het ruimt veel plaats in voor het
dierlijk leven in de zeeën. En voor dit
hoofdstuk hadden we inderdaad wel
een moderner en ook wat ooglijker
boekje nodig dan het bekende werk
van J. Tesch.
Er is een register en een zeer summiere literatuurlijst.
J. Gerver

ROMANS EN VERHALEN
jonge dorpsonderwijzer vindt het
meisje van zijn dromen, maar moet
ting; L. STERKENS, Twee haar kort na de verloving afstaan
aan de dood.
kameraden; Felix DALLE, LuisWat de waarde betreft is het niet
ter naar die stem; A. HALDERYDERgemakkelijk de vier klaverblaadjes
MANS, Lenteruisen. — L. Vanonder één hoedje te vangen. Jos Van
melle, Gent. 1951, 181, 175, 132
Laer is buiten twijfel de meest geen 151 pp., ing. Fr. 100, geb. Fr.
routineerde verteller en de sterkste
150; afz. Fr. 30 en 45.
prozaïst. In een levendige en glanIn elk dezer vier jeugdboeken staat
zende taal boeit hij tot het einde.
een jonge man voor het leven. De
Lijkt het eerste deel wat gekunsteld,
eerste drie, die een student uit de
en helt de jongensvriendschap over
gegoede stand tot hoofdpersoon hebnaar „verliefdheid", dan groeit het
ben, schetsen de strijd om een rijke,
verhaal daarna tot warm, echt en
reine en vrome mannelijkheid, waarschoon leven. L. Sterkens schreef een
in de helden overwinnen, dank zij de
flinke, oergezonde roman, vlot vervriendschap („Derde Ontmoeting") ,
teld in een taal die evenwel te weide jeugdbeweging („Twee Kameranig verzorgd is. Het sobere en episoden”) , of de zelfbezinning ( „Luister") .
dische boek van F. Dalle staat vol
Het vierde boek is eerder een probeloften, maar valt inspiratief wat
bleemloos verhaal: een sympathieke
zwakjes uit, en doet soms erg denKLAVER-REEKS:
Jos VAN LAER, De derde ontmoe-
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ken aan
aan „Het
"Het Licht
Lichtder
derBergen".
Bergen".
ken
"LenteruiBen" weegt
lichtst op
op
„Lenteruisen"
weegt het
het lichtst
de hand;
hand; de
de taal
taal is
is hier
hier ook
ook op
op de
de
de
rand van het
het slordige.
slordige.
rand
samen: vier
vier boekjes
boekjes die
die door
door
Alles samen:
rijpere jeugd terecht
terecht graag
graag zullen
zullen
de rijpere
worden, en
en die
die in
·in hun
hun keurikeurigelezen worden,
uitgave de
deprijs
prijsspotgoedkoop
spotgoedkoop
ge uitgave
maken.
J. Pa.uwels
maken.
J. Pauwela
GERMONPREZ, Iseland,
lseland, IselseFred GERMONPREZ,
land ...
(Reinaert-Reeks nr
nr15)
15).
land
... (Reinaert-Reeks
.
- Arbeiderspers,
Arbeiderspers, Brussel,
Brussel, 1952,
1952,
—
Fr. 30.
30.
242 pp.,
pp., Fr.
242
Op de IJslandhoek
IJslandhoek heerst,
de
Op
heerst, in de
jaren '80,
'80, een
een barre
barre armoede.
armoede. De
De
jaren
mannen trekken
het verre
verre IJsmannen
trekken naar het
voor een
een zesmaandelijkse
zesmaandelijkse tocht,
tocht,
land voor
maar sommigen
sommigen hebben
de
maar
hebben de
de zee de
toegekeerd en
en smokkelen.
smokkelen. Aldus
Aldus
rug toegekeerd
grote smokkelaar
smokkelaar Kilo,
Kilo,die
die·
naar
de grote
• naar
de goede
goede raadgevingen
raadgevingen van
van pastoor
pastoor
de
Zoete niet wil
wil luisteren.
luisteren. Liefde,
Liefde, avona.vonZoete
tuur, smokkel,
smokkel, IJslandvaart
IJslandvaart vullen
vullen
tuur,
dit boek.
boek.
Germonprez
goed, raak,
raak,
Germonprez schrijft
schrijft goed,
gedrongen,
naar het
het marmargedrongen, hij
hij zoekt
zoekt naar
kante en
en slaagt
slaa.gt daarin;
daarin; maar
maar het
het
kante
verhaal heeft
te veel
veel van
van
verhaal
heeft nog
nog iets
iets te
een
blokkendoos, van
naast elkaar
elkaar
een blokkendoos,
van naast
gezette stukken.
stukken.
Gezonde lectuur.
J. Noë
Gezonde
DU PARC,
PARe, Christine
Cbristine LafontaiLafontalJean DU
ne.
Texte francais
français de
de Pierre
Pierre
ne. Texte
Doumes.
Editions UniversiUniversiDournes. -— Editions
taires, Parijs—Brussel,
Parijs-Brussel, 1951,
1951, 285
285
105, geb.
geb. Fr.
Fr. 150.
150.
pp.,
pp., ing.
ing. Fr. 105,
Het werk
werk v
van
Jean du
du Pare
Pare heeft
heeft
an Jean
in
Vlaanderen spoedig
spoedig succes
succes gegein Vlaanderen
oogst.
Grote literatuur
literatuur kan
kan men
men er
er
oogst. Grote
niet onmiddellijk
onmiddellijk in vinden,
vinden, alhoewel
alhoewel
alle
elementen van inspiratie
inspiratie en uituitalle elementen
drukkingstechniek
voldoende aanweaanwedrukkingstechniek voldoende
zÏJg
zijn om de artist
artist teteherkennen.
herkennen.
zig zijn
„Christine Lafontaine"
Lafontaine" raakt
raakt de
"Christine
de
afgrond
de onwerkelijkheid,
onwerkelijkheid, en
en
afgrond van de
schenkt daardoor
daardoor de
en de
de bezinbezinde zin en
an
ning
voor het
het werkelijke.
werkelijke. Men
Men k
kan
ning voor
het boek te lyrisch noemen, en toch hetboklyriscnm,etoh
de
spankracht waarderen
waarderen van
een
de spankracht
van een
gevoelen
leven ordent.
ordent. De
De
gevoelen dat
dat het leven
meesterlijke dialoogvorm
dialoogvorm beheerst
beheerst te
volslagen de rom
roman,
maar wat
het
wat is het
an, maar
leven
anders dan
dan een
eenvoortdurende
voortdurende
leven anders
samenspraak
samenspraak??
De
Franse vertaling
alle opopDe Franse
vertaling is
is in alle
zichten
geslaagd te
te noemen.
noemen. Wij
Wij bebezichten geslaagd
grijpen
de vertaler
vertaler hier
hier en
en
grijpen best
best dat
dat de
daar
kleine episode
episode achterwege
achterwege
daar een kleine
liet
om elke
elke misvatting
misva.tting te
te voorkovoorkoliet om
men,
misschien ook
om de
de
men, en
en misschien
ook wel
wel om

lijn van
van het
het verhaal
verhaal kracht
kracht bij
bij te zetzetten. De
De typografische
typografische uitvoering
uitvoering is
is
ten.
keurig en
en verzorgd,
verzorgd, ofschoon
ofschoontalrijke
talrijke
drukfouten
drukfouten menige
menige bladzijde
bladzijde ontsieontsieren.
Dan. Vandenbunder
Vandenbunder
ren.
Dan.
Annie WESTERMAN,
WESTERMAN, Jans. —
- Orion,
Antwerpen,
1952, 237
Antwerpen, 1952,
237 pp.,
pp., geb.
geb.
Fr. 100.
100.
an
Te
Te midden
midden van
van de
de zwakheid
zwakheid vvan
an haar
haar omgeving en zelfs van
haarharomgevinzlfs
eigen ouders
ouders en
zusjes, is
is de
de weinig
weinig
eigen
en zusjes,
verstandige,
verstandige, bijna
bijna onbenullige
onbenullige Jans
Jans
opgegroeid
opgegroeid tot een
een sterke
sterke en
enmoedige
moedige
vrouw.
jongs af
af aan
aanmoest
moestzij
zijbij
bij burburVan jongs
germensen gaan
dienen. Met
Met dweil
dweil
germensen
gaan dienen.
en emmer leerde zij het
het leven
leven kennen,
kennen,
maar
maar haar
haar hart
hart is
is gaaf
gaafgebleven;
gebleven;
pijn
pijn en lijden
lijden heeft zij
zij gekend,
gekend, geen
geen
verbittering.
verbittering. Integendeel,
Integendeel, gehuwd
gehuwd
met een zacht
zll-Cht en
en goedhartig
goedhartig man
man en
en
moeder
moeder reeds
reeds van drie
drie kinderen,
kinderen, ziet
ziet
zij hoopvol
hoopvol de toekomst
toekomst tegemoet.
tegemoet.
zij
De liefde,
liefde, waarmee
waarmee dit
dit boek
boek werd
werd
geschreven en
en de
geschreven
de soms
somsmeesterlijke
meesterlijke
an
tekening
het innerlijk
innerlijk leven
leven vvan
tekening van het
ede volksdeze ruwe, maar toch go
go ede
volks- dezruw,matoch
mensen, volstaan reeds
mensen,
reeds om
om deze
deze diepdiepmenselijke roman
menselijke
roman warm
warm aan
aan te
te bebeansen
velen.
E. J.JJansen
velen. E. J.
Valère
Valère DEPAUW, Hebben alle vogels
hun nest...
nest ... 2de
hun
2de druk.
druk. --- BoeBoekengilde Brederode,
kengilde
Brederode, Antwerpen,
Antwerpen,
pp., ing.
1951, 212
1951,
212 pp.,
ing. Fr.
Fr. 85,
85, geb.
geb,
Fr. 105.
Fr.
105.
an
Twee
jonge mensen
mensen die
van
Twee jonge
die veel
veel v
elkander houden en die dromen vanelkandrhou imenva
San Michele"
een eigen
een
eigen ,"Ban
M.1chele" of
of „Bjiirn"Björndal", die
die kibbelen
dal",
kibbelen om
om een
een kleinigkleinigheid, maar
nooit de moed
heid,
maar nooit
moed laten
laten zinzinken,
al kunnen
kunnen ze met
met moeite
moeite de
de
ken, al
twee eindjes
twee
eindjes aan
aan elkaar
elkaar knopen,
knopen, en
en
al zijn
zijn ze
ze herhaaldelijk
herhaaldelijk verplicht
verplicht met
heel hun inboedel
inboedel elders
elders onderdak
onderdak te
te
zoeken: zo zijn
zoeken:
zijn de
de sympathieke
sympathieke helhellle
den van dit
den
dit verhaal.
verhaal. Zullen
Zullen dan „a
"alle
vogels hun
hun nest
nest hebben"
hebben" en
en Thomas
Thomas
en Maria-Kristina
niet? —
en
Maria-Kristina niet?
- Neen.
Neen. —
Ook zij
zij zullen
zullen ten
ten slotte
Ook
slotte hun
hun nestje
nestje
bouwen
oude hoeve
hoeve op
op de
de
bouwenin
in een
een oude
Kempische heide,
heide, waar
waar zij
Kempische
zij gelukkig
gelukkig
zullen zijn.
zijn.
Valère Depauw
Depauw heeft
heeft met zijn
Valère
zijn laatlaatroffen.
ste
roman de
juiste toon
toon get
getroffen.
ste roman
de juiste
ee met de tribulaties
Wij leven
leven m
Wij
mee
tribula.ties van
dit romantisch
gezin, alsof wij
di.t
romantisch gezin,
wij er zelf
bij waren.
die mensen
bij
waren. Gelijken
Gelijken die
mensen ook
ook
niet op zoveel
niet
zoveel jonge
jonge vaders
vaders en
en moemoedie het
het wel lasders
Vlaanderen, die
lasders in Vlaanderen,
tig hebben,
hebben, maar
maar nooit
nooit hun
hun blijgeblijge,
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zindheid verliezen
verliezen?? Een
Een behoorlijk
behoorlijk
zindheid
geschreven en optimistisch
optimistisch wel
weldoend
do end
geschreven
boe~
E.J.Jansen
E.
J. Jansen
boek.
Monda de
het ParaParaMonda
de MUNCK,
MUNCK,Dit
Dit is
is het
dijs (Davidsfonds
(Davidsfonds nr 398).
398). —
dijs
Leuven, 1952,
1952, 309
309 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr.
Leuven,
58, geb. Fr.
Fr. 86
86 (leden:
(leden: 29
29 en
en43)
43)..
58,
deze nieuwe
nieuwe roman,
roman, die met
ilIlet de
de
In deze
Vliebel'lgh-prijs bekroond
beVliebergh-prijs
bekroond werd,
werd, behandelt de
de talentvolle
talentvolle Limburgse
Limburgse
handelt
het probleem
probleem vvan
het ontontan het
schrijfster het
wrichte familieleven,
familieleven, van het
het echteechtewrichte
lijk geluk, van de
de gehechtheid
gehechtheid aan
aan de
de
grond. Na
Na een
een nogal
nogalontgoochelend
ontgoochelend
grond.
,begin,
het boek
,boek in
in de
de tweede
tweede en
en
begin, stijgt het
derde deel
een peil
peil dat
dat in
in een
een
derde
deel tot
tot een
volksreeks zeer
zeer aangenaam
aangenaam verrast.
verrast.
volksreeks
J.Pauwels
J.
Pauwels
A. BUCKINX-LUYX,
BUCKINX-LUYX, Het
land
A.
Het land
'Van de !schoonheid.
'SChoonheid. —
- Lannoo,
Lannoo,
!van
Tielt, 1951,
1951, 102
102 pp.,
pp., ing.
ing. Fr.
Fr. 56,
56,
Tielt,
geb. Fr.
Fr. 78.
78.
geb.
Vijf verhaaltjes,
verhaaltjes, nogal lyrisch
lyrisch van
van
Vijf
toon, met
met als
als hoofdthema:
hoofdthema: de
de adel
adel
toon,
menselijke liefde.
liefde. Onder
Onder de
de sterk
sterk
van menselijke
romantische,
te nadrukkelijk
nadrukkelijk gegeromantische, al
al te
toon schuilt
schuilt een
een diepere
diepere symsymvoelige toon
boliek
een bezonken
bezonken levenswijslevenswijsboliek en een
heid.
meer soberheid
soberheid zou
zou echter
echter
heid. Wat meer
niet geschaad
geschaad hebben.
hebben. Overigens
Overigens zijn
zijn
deze
sprookjesachtige vertellingen
vertellingen
deze sprookjesachtige
met
een warm
warm hart
hart geschreven,
geschreven, en
en
met een
kunnen
goed doen.
doen.
kunnen niet anders dan goed
A.
Van Laere
Laere
A. Van
F. R.
R.BOSCHVOGEL,
BOSCHVOGEL, Boschvogel
Boschvogel
vertelt......
Eenboek
boek vol
vol
vertelt 5:5:Een
vreemde
sagen; 6:
6: Een
Een boek
boek vol
vol
vree mde sagen;
avonturen.
Lannoo, Tielt,
Tielt,
avonturen. — Lannoo,
1951,
pp.
1951, 170-180 pp.
Als Boschvogel
Boschvogel vertelt,
vertelt, op
op zijn
zijn eeneenvoudige,
manier, ddan
boeit hij
hij
an boeit
voudige, vlotte manier,
altijd.
Deze twee
twee nieuwe
nieuwe nummers
nummers
altijd. Deze
van
zijn serie,
serie, rijk
rijk geïllustreerd
geïllustreerd en
en
van zijn
netjes uitgegeven,
uitgegeven, bieden
bieden weer
weer pretprettige lectuur
lectuur voor kinderen
kinderen (10 tot
tot 13
13
jaar) en
en uitstekend
uitstekendvertelmateriaal
vertelmateriaal
jaar)
voor
ouders en
en opvoeders.
opvoeders.
voor hun ouders
P. Van de
de Maele
Maele
Jules
liefde voor
voor de
de
Jules VERNE,
VERNE, Uit
Uit liefde
'Vlag.
van
H. B.
B. J.
J. HouHouan H.
'vlag. Nederl.
Nederl. v
baer
(Reinaert-Reeks nr.
nr. 13)
13).. —
baer (Reinaert-Reeks
Arbeiderspers,
1951,
Arbeiderspers, Brussel,
Brussel, 1951,
245
245 pp.
!Een
erg romantisch
romantisch en
en doorzichtig
doorzichtig
Een erg
verhaal
de bekende
bekende Franse
Franse ffanan
verhaal van
van de
tast, waarin deze auteur uit groot--tas,wrindezautrigotvaders'
strijd om een
een ontplofontplofvaders' tijd
tijd de
de strijd
fingstuig
beschrijft, dat
een
fingstuig beschrijft,
dat men
men als een
voorafbeelding
voorafbeelding van onze moderne wa-
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pens kan
kan beschouwen.
beschouwen. Misschien
Misschien was
was
Jules Verne
Verne met
met zijn
zijn visie
visie op
op de
de techtechniek zijn
zijn tijd
tijd ver
ver vooruit,
vooruit, maar
maar met
met
zijn kunst
kunst was hij
hij dat
dat jammer
jammer gegezijn
noeg
noeg niet.
niet. De
De vertaling,
vertaling, waarin
waarin orioriginaliteiten
ginaliteiten als
als„beetgrijpen"
"beetgrijpen" en
en „zich
"zich
ontschepen"
ontschepen" niet ontbreken,
ontbreken, is
is benebeneden
den peil.
peil. De
Deoorspronkelijke
oorspronkelijke Franse
Franse
tekst voelt
voelt men
men er
er met
metde
deellebogen
ellebogen
doorheen.
doorheen. Treinlectuur
Treinlectuur voor
voor welwilwelwillende en weinig-critische
weinig-critische lezers.
lezers.
F. De
De Graeve
Graeve
Emiel Van
Das geVan HEMELDONCK,
HEMELDONCK, Das
lobte Land.
1Amd. Roman.
Roman. Uebers.
Uebers. von
von
G.
G. Hermanowski.
Hermanowski. -— P. PattlochPattlochAschaffenburg, 1951,
1951, 341
341
Verlag, Aschaffenburg,
pp.
pp.
„Land
"Land van
van Belofte"
Belofte" werd
werd bij
bij zijn
zijn
verschijnen in
dit tijdschrift
tijdschrift besprobesproverschijnen
in dit
ken
ken (Febr.
(Febr. 1949
1949 blz.
blz. 551)
551). . Het
Het is
is
reeds het derde
derde boek van Van
Van HemelHemeldonck dat
dat in
donck
in het
het Duits
Duits wordt
wordt ververtaald.
taald. Ook
Ook het
het buitenland
buitenland blijkt
blijkt zich
zich
gewonnen
te geven
gewonnen te
geven aan
aan de
de rustige
rustige
vertelkunst en de
de heldere
heldere weemoed
weemoed
vertelkunst
van deze
deze moderne
moderne Conscience.
Conscience.
L.
M.
L.M.
James
James Wesley INGLES,
INGLES, De
De SamariSamarltaanse Vrouw,
Vrouw, vert.
vert. door
door Mevr.
Mevr.
C. Verlinden
Bakx. -— H.
C.
Verlinden Bakx.
H. NelisNelissen, Bilthoven,
sen,
Bilthoven, 1951,
1951, 291
291 pp.,
pp.,
ff 5,90.
5,90.
Het onderwerp
onderwerp is bijbels;
bijbels; voor
voor de
de
rest heeft
heeft het
het boek
boek met
metde
deBijbel
Bijbel weiweinig te
te maken.
maken. In
In de
de eerste
eerste zes
zes hoofdhoofdstukken worden
worden de
de wederwaardighewederwaardigheden
beschreven, die
Samaritaanse
den beschreven,
die de Samaritaanse
Photina beleeft
beleeft met
met haar
haar vijf
vijf mannen
mannen
en een Romeinse
Romeinse minnaar
minnaar Marius.
Marius. In
In
het laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk bij
bij de
de ontmoeontmoeting
Jesus staan
staan we
we meer
meer op
op eeting met Jesus
vangelische
aard van
van
vangelische bodem.
bodem. Uit
Uit de
de aard
het onderwerp
onderwerp is de
de roman
roman wel enigszins
pikant, maar
maar gaat toch
toch de
de perperzins pikant,
ken niet te
te buiten.
buiten. De
De schrijver
schrijver heeft
heeft
zich goed ingeleefd in het oosters
oosters mimilieu en weet
lieu
weet boeiend
boeiend te
tevertellen.
vertellen.
L. Rood
L.
Maurits DE
DE MEYER,
Maurits
MEYER, Het
Het Vlaamse
Vlaamse
sprookjesboek. m.
Ill. van Lutgard
sprookjesboek.
Lutgard
De Meyer.
Meyer. -— De Haan,
Haan, Utrecht;
Utrecht;
N.V. Standaard-Boekhandel, AntN.V.Standaard-Boekhandel,
werpen, 1951,
1951, 343
343 pp.,
pp., geb.
werpen,
geb. Fr.
Fr.
185.
Dit boek draagt zijn titel met
met recht
recht
en ere:
en
ere: „het"
"het" Vlaamse
Vlaamse sprookjessprookjesboek!
niemand kon
het beter
beter
boek! En
En niemand
kon het
samenstellen d
dan
auteur. De
De heer
heer
an de auteur.
De Meyer
De
Meyer immers,
immers, door
door een
een jarenjarenlange studie vertrouwd
lange
vertrouwd met onze
onze onon-
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uitputtelijke Vlaamse sprookjesschat
sprookjesschat
uitputtelijke
(op zijn
zijn actief staan
staan een
eeD paar
paar belangrijke en degelijke
degelijke wetenschappelijke
wetenschappelijke
werken over
over het
het onderwerp),
onderwerp), heeft
heeft
werken
in de honderd sprookjes van
van dit
dit boek,
boek,
beste samengevat
.samengevat v
van
de volksvolksan de
het beste
vertelsels
in onze
onze traditie
traditie voortvoortvertelsels die in
leven,
zorg voor
voor dragend
dragend vooral
vooral
leven, er zorg
de
minder algemeen
algemeen bekende
bekende verhaverhade minder
len tot
tot hun
hun recht
recht te
telaten
latenkomen.
komen.
len
wijsheid en volkse
volkse humor
humor zijn
zijn
Volkse wijsheid
er door
door elkaar
elkaar gestrengeld,
;gestrengeld, fantasie
fantasie
en realisme,
realisme, moralisatie
moralisatie en
en spot;
spot;
en
Uilenspiegel
hier aan
aan het
hetwoord.
woord.
Uilenspiegel is
is hier
In zijn
zijn inleiding
inleiding schrijft
schrijft de
de auteur
auteur
dat het
het boek
boek ten
ten behoeve
behoeve van
van de
de
dat
jeugd werd
werd samengesteld.
samengesteld. Onze
Onze jonjonjeugd
gens en meisjes
meisjes zullen
zullen ook
ook het
het grootgrootli ek
steen
dankbaarste lezend
lezend pub
publiek
ste en dankbaarste
zijn;
vanzelfsprekend
wonderanzelfsprekend wonderzijn; in
in het v
baarlijke
van
dezesprookjeswereld
sprookjeswereld
an deze
baarlijke v
zullen
met hun
hun spont
spontane
zin
ane zin
zullen zij
zij zich met
voor het
thuis voelen.
voelen.
voor
het ffantastische
antastische thuis
Maar ook
de ouders
ouders en
engrootouders
grootouders
Maar
ook de
zullen met graagte
graagte naar
naar een
een dergelijk
dergelijk
boek
teruggrijpen. Zij
de
boek teruggrijpen.
Zij zullen
zullen er de
kleintjes uit vertellen,
vertellen, en
en nadat
nadat deze
deze
kleintjes
reeds llang
te bed
bed zijn
zijn er
er in
in voort
voort
ang te
reeds
bladeren en
met genoegen
genoegen de
de vele
vele
bladeren
en met
vertrouwde
figuren uit
uit hun
hun kinderkindervertrouwde figuren
jaren herkennen:
herkennen: heksen
tovejaren
heksen en
en tovenaars, Smidje-Smee
Smidje-Smeeen
.Jan OnverOnvernaars,
en Jan
saagd,
Duimke en Keizer
Keizer Karel,
Karel, J.Jansaagd, Duimke
an
neke en Mieke, de domme boeren van-nek Mie,dombernva
Olen en
steeds weer
weer bebeOlen
en de
de duivel die steeds
drogen
wordt, de
de sympathieke
sympathieke dradradrogen wordt,
kendoders en
talloze huwbare
huwbare kokokendoders
en de
de talloze
ningsdochters,
te vergeten,
vergeten,
ningsdochters, en,
en, niet
niet te
Onze
Sint
Onze Lieve
Lieve Heer
Heer met de eeuwige Sint
Pieter. Het
boek biedt
biedt zelfs
zelfs uitsteuitstePieter.
Het boek
kend materiaal
voor wie het
het sprooksprookkend
materiaal voor
bestuderen wil,
het, zoals
zoals
je bestuderen
wil, al
al heeft het,
de schrijver
de
schrijver zelf
zelf beklemtoont,
beklemtoont, „niet
"niet
de
minste wetenschappelijke
wetenschappelijke pretenpretende minste
tie".
tie" . De
De bruikbaarheid
.bruikbaarheid erv
ervan
wordt
an wordt

verhoogd
preciese lijst
lijst
verhoogd door
door een
een zeer preciese
van de
de in
indeze
dezesprookjes
sprookjesbehandelde
behandelde
thema's,
het typenregister
typenregister
volgens het
thema's, volgens
van
Aarne en
en Thompson.
Thompson.
van Aarne
het oog
oog op
op een
een ruime
ruimere
verMet het
re verspreiding
het
spreiding werden
werden de
de sprookjes in het
Nederlands
geschreven. Mochten
Mochten ze
ze
Nederl
ands geschreven.
hierdoor wel ee
eens
iets aaan
kleur en
en
hierdoor
ns iets
an kleur
sappigheid verliezen,
ze
sappigheid
verliezen,dan
dan lezen
lezen ze
toch
nog erg
erg prettig.
pretttg. Een
Een speciale
speciale
toch nog
vermelding
uitvermelding verdienen
verdienen de
de keurige uitgaven en de
de zo
zo kunstzinnige
kunstzinnige als
als aanaangepaste illustratie.
illustratie.
gepaste
Een prachtboek
prachtboek voor elke Vlaamse
Vlaamse
familie,
hopen we,
ook in
in het
het
familie, dat,
dat, hopen
we, ook
Noorden zijn
zal vinden.
vinden.
Noorden
zijn weg zal
De Graeve
Graeve
F. De
Marnix
EN. Klaaglied
Marnix GIJS
GIJSEN.
Klaaglied om
om Agnes.
- A.
A. A.
A. M.
M. Stols,
Stols, Den
Den
nes. —
Haag,
1951. 2e
2e druk,
druk, 185
185 pp.,
pp.,
Haag, 1951.
ff 6,90.
6,90.
Een nogal
nogal mager
mager geval,
geval, deze
deze roroEen
man. De liefde
liefde van
van een
eenschuchtere,
schuchtere,
man.
ietwat poëtische
poëtische en
en idealistische
idealistische jonjongen voor
voor een
een meisje,
meisje, dat
datnauwelijks
nauwelijks
een
wezen vvan
vlees en
en bloed
bloed mag
mag
een wezen
an vlees
genoemd
worden. De
Dehoofdpersoon,
hoofdpersoon,
genoemd worden.
verliefde jongen,
jongen, tevens de
de vertelvertelde
de verliefde
ler v
ler
van
het geval,
geval, isiseen
eenonuitgeonuitgean het
groeide idealist.
met
groeide
idealist. Er wordt nogal met
zwart-wit
geheel doet
doet
zwart-wit gewerkt;
gewerkt; het geheel
té-opgelegd
aan.
Daarbij ontkomt de
de
té-opgelegd a
an . Daarbij
lezer niet
niet aan
aan de
de indruk
indruk dat
dat zekere
zekere
lezer
levenservaringen vvan
de auteur
auteur zelf
zelf
levenservaringen
an de
dit boek
boek verwerkt
verwerktzijn.
zijn.Opvallend
Opvallend
in dit
is in
in elk
elk geval
geval de
deietwat
ietwatgrimmige,
grimmige,
geprikkelde
gewag
geprikkeldetoon
toon zo
zo vaak
vaak er gewag
gemaakt
wordt v
van
ervaringen (?)
(?)
an ervaringen
gemaakt wordt
op
religieus terrein.
terrein. Dat
Dat Gijsen
Gijsen een
een
op religieus
hanteert:
dit boek
boek
an teert: dit
zeer begaafde pen h
er wederom
wederom een
een éclatant
éclatantbewijs
bewijs
is er
van.
geslaagde rom
roman
dit
an is dit
van. Doch een geslaagde
Klaaglied niet
niet geworden.
geworden.
Klaaglied
Joh. Heesterbeek
.Joh.
Heesterbeek

VARIA
men, het naast
naast elkaar
elkaar plaatsen
plaatsen van
van
men,
personen
elkander gegepersonen die
die eeuwen na elkander
leefd
hebben, e.d.
e.d. Er
Er zit
zitinderdaad
inderdaad
leefd hebben,
een
flinke dosis
dosis humor
humor in
in dit
dit boekboekeen flinke
De vaderl
vaderlandse
geschiedenis wordt
wordt je, al
al zijn
zijn niet
niet alle
alle pagina's
pagina's even
even huhuandse geschiedenis
hier beh
behandeld
als één
één grote
grote grap.
grap. moristisch
geslaagd. De
De tekeningen
tekeningen
hier
an deld als
moristisch geslaagd.
Een
allerzotste bewerking
bewerking der
der vava- van
van Wim
Wim Boost
Boost zijn
zijn uitstekend.
uitstekend.
Een allerzotste
boekje dat
dat menig
menig lezer
lezervrolijvrolijEen boekje
derlandse
wordt hier
hier gegegegederlandse historie
historie wordt
ven
o.a. door
door middel
middel vvan
gewichtig- ke ogenblikken
ogenblikken zal
zal bezorgen.
bezorgen.
ven o.a.
an gewichtigaandoende
wetenschappelijke terteraandoende wetenschappelijke
Joh. Heesterbeek
.Joh.
vaderlands
A. ROEKOE. Het klein vaderlands
jaartallenboek.
jaartaI1enboek. --- Born,
Born, Assen,
3.90.
1951.
1951. 160 pp., f 3.90.

DRUKKERIJ SINT
SINT GREGORIUSHUIS,
GREGORlUSHUIS, ZEIST
ZEIST

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE

BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
N.V. Arbeiderspers,
ALBE, Ossenwagens op de Kim. (Reinaertreeks nr 17) .
Brussel, 1952, 2de uitg. 254 pp., Fr. 25.
AMSTEL, Max van, Fortuna in tweestrijd (Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen, z.j., 237 pp., Fr. 125.
APELDOORN, Dr C. G. L., Sprekend verleden (1795-1918). Krantenlectuur. - J.
Muusses, Purmerend, 1952, 124 pp., geb. f 3,90.
De Pelgrim, Eindhoven, 1952, 40 pp.
BABYLON, Frans, In rijping.
BALZAC, Honoré de, Eugénie Grandet. Nederl. van Bart Goes (Reinaert-Reeks nr
N.V. Arbeiderspers, Brussel, 1952, 242 pp., Fr. 25.
16) .
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1952, 67 pp.,
BESNARD, Albert, Doem en Dorst.
f 5,90.
BOSCO, Henri, Antonin..-- Gallimard, Parijs, 1952, 310 pp., Fr. Fr. 630.
COCCIOLI, Carlo, Hemel en aarde. Uit het Italiaans vertaald door Frans Brunklaus..
De Fontein, Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1952, 296 pp.
COOLEN, Antoon, De zeven rozen. Een sprookjesspel in 3 bedrijven. J. van Tuyl,
Antwerpen, 1951, 123 pp., geïll., Fr. 45.
COUTIERE, Henri, Le monde vivant. Histoire naturelle illustrée. Nouv. éd., 5
parties en 3 tomes..-- Ch. Béranger, Parijs, 1949, I: 320-308 pp., II: 316-338 pp.,
III: 366 pp., 153 buitentekstpl., rijk geïll. 28 X 20 cm., geb. Fr. Fr. 15.000.
DELING, Mr F. J., Roomsen zo zijn wij. --- Paul Brand, Bussum, 1952, 158 pp.,
f 4,95.
J. H. Kok, Kampen, 1952,
FABER, Ds. W., Grondbeginselen der wijsbegeerte.
2de druk, 127 pp., f 3,50 en f 4,90.
GEVAERT, Gaston, De getijden..-- Desclée de Brouwer, Brugge; bij de Auteur,
Meerschpoort, 6, Bevere, 1952, 122 pp.
GEYSKENS, Dr J., Intiem met de natuur (Biocosmos-collectie nr 8). --- Biokosmos,
Mortsel, 1952, 88 pp., 18 tek. en foto's in cie tekst.
GORTER, Herman, Verzamelde werken. Deel VIII. Laatste gedichten. r-- C. A. J.
van Dishoeck, Bussum; Em Querido, Amsterdam, 1952, 292 pp., in 8 delen bij
int. f 88, na versch. van Dl I en. II f 96.
Joh Roosenboom,
GOVERS, N., C.s.s.R., Liefde-akten tot God. 2de bundel.
Heerlen, 1952, 110 pp.; f 1,50.
G. B.
HAANTJES, Dr J. en Achilles MUSSCHE, Inleiding tot Guido Gezelle.
van Goor, Den Haag, Djakarta, 1952, 140 pp., f 2,95.
HEERIKHUIZEN, F. W. van, Gestalte der Tijden. De wereldletterkunde in Hoofdtrekken. Dl I. Van de vroegste Tijden tot ongeveer 1825. r Sijthoff, Leiden,
1951, 311 pp., f 18,50.
HUIZINGA, Keur van gedenkwaardige taferelen uit de vaderlandse historiën. Vert.
N.V. Het Wereldvenster, Amsterdam, 1950, 23 X 41 cm,
van J. C. Bloem.
40 pp., geb.
KARRER, Otto en Hugo RAHNER, Ignatius van Loyola. --- De Spaarnestad, Haarlem, 1952, 227 pp., f 6,90.
Kerkmuziek en Liturgie (Speciaal nummer van Tijdschrift voor Liturgie 1952, 2) . -Abdij Affligem, Hekelgem; Abdij Berne, Heeswijk, pp. 57-131, Fr. 25.
Kramers Frans Woordenboek bewerkt door Dr F. P. H. PRICK VAN WELY. '-G. B. van Goor, Den Haag, Djakarta, 1952, 1198 pp., f 9,75.
LAVIN, Mary, Het leven was goed.
De Fontein, Utrecht; Sheed and Ward,
Antwerpen, 1952, 291 pp.
LOMBARDI, P., Voor een nieuwe wereld. Nederl. van Dr J. Muys. --- Sheed and
Ward, Antwerpen, 1952, 468 pp., Fr. 165, geb. Fr. 195.
Maria's Tenhemelopneming in verband met haar andere voorrechten. Verslagboek der
elfde Mariale Dagen 1951, Tongerloo, Norbertijner-Abdij, 160 pp., ing. Fr. 120.
Uitgaven Oranje, Gent,
MELEN, Hans en SUENAERT, A., Schemerlichten.
1952, 48 pp., Fr. 40.
MENSHUTKIN, B. N., Russia's Lomonosov. Chemist, Courtier, Physicist, Poet. --Princeton University Press, 1952, X-208 pp., $ 4.

UNIVERSITAIRE Ste BLISABR7'NSCØ006
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit,
gestuurd door de Zusters van Liefde van Gent

tCAPUCIENENVOER, 63, LEUVEN
Diplo rma's`van verpleegster voor sociale hygiëne, gasthuisverpleegster, vroedvrouw voor socide
hygiëne, vroedvrouw, verpleegster-vroedvrouw,:koloniale hulpverpleegster.
Afdeling St Bernardus voor ziekenoppassters.

Nederlandse en franse sectie.

Inschrijvingen vóór 15 Augustus

Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen

.

Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
af bij de

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND ,
24, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

Alle verzekeringen : op het leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 1881 — H. R. van Antwerpen Nr 1163
Private onderneming beheerd door het. Koninklijk Besluit van 15 December 1934

Maatschappelijk Fonds Fr. 131.340.469,22
Beheerde Kapitalen: meer dan twee milliard frank
BRUSSEL
Regentlaan, 44

ANTWERPEN
Meir, 24 - Huidevettersstraat, 33

LUIK
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Spaarkas - Obligatien - Leningen op Eigendommen
Agentschappen in de sleden en de voornaamste gemeenten van het land
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ÅLGMIEIE
SPAAR.- EN LIJFRENTEKAS
Under Staatsgarantie
48, WOLVENGRACHT, - BRUSSEL

Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.
HAAR SPAARKAS

Inlagen op spaarboekjes
Intrests 3% netto 's jaars op de eerste 75.000 fr.
1,50% netto 's jaars op het 2e bedrag van 75.000 fr.
0,50% netto 's jaars op het overige.
De Spaarkas neemt de taxe van 2,40% op de intresten te
haren laste.

HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS
Die tegen uiterst voordelige voorwaarden alle levensverzekeringen en spaarverzekeringen doet.

HAAR LIJFREØKAS die bestaat sinds 1850.
Lijfrenten, dadelijk ingaande of uitgestelde.
GENIET TEN VOLLE
van de nieuwe belastingwet met U een Pensioen te vestigen
of met een Levensverzekering te sluiten.

Alle inlichtingen kunnen, zonder enige verbintenis van uwentwege, vrijblijvend, bekomen worden:
* ten zetel van de Algemene Spaar en Lijfrentekas, 48, Wolvengracht,
Brussel;
* op al de postkantoren van het Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Wenmaekers &Co
LICHTTEGELS
Glasroeden zonder stopverf
40 j .ren ondervindin g

GLASBETON

SCHEERDERS

VAN

29, DE LEESCQRFSTRAAT, 291
TELEFOON/: 39.23.48

ANTWERPEN - Borgerhout

*

AII • • nverteg e n woo rd l !iiJ e rs d .r~

cVERRERIES
v oor

BELGIË

NOUVE/,LRS0'AUlREMONT.
en

HOLLAND

KERCKHOVE'S

VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

bieden U volgende a lom bekende bouwmaterialen aan
S .V.K.

Decoratieve bekledingspiaten .. ORNIT .. en .. LAMBRISO ..
voor muur en zoldering .

S .V .K.

Holle diagonaal en zlg-zag stenen
voor het verva ardigen van prima gewapende holle baksteenvloeren.

S .V .K.

Geribde holle Blok- en Pluimstenen
voor lich te scheidingsmuren.

S .V .K.

Gevelstenen
in verschi ll ende kleuren en afmet ingen, en in ru ime sorter ing.

S .V .K.

Ceramvloeren
in een rijke keus : elten, gevlamd of met teken ingen .

S .V .K.

Esbest-cement producten
VOO r da kbedekking en binnenbekled ing, buizen en vormstukken.

S .V .K.

Granito producten - Speelale Granito-plavuizen
voor we tteli jke sanitaire inrichtingen.

HEREN - CONFECTIE
naar keuze en maat

*

Specia le Afdeling
voor H .H . Geeste lijken
(T ogen en Jassen)

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
HET BESTE DER SPECIALE BIEREN
^

BROUWÉRIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

Van huisbedrijf tot wereldindustrie

894

HET BESTE MERK VOOR FOTOWERK

Antwerpsche Verzekerings Maatschappij

S

eutita5

N.V.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van het land — Gesticht in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke Wet - Dienstboden - Glasbraak -
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VO O RAL LEIN LIC H TING EN

1

TEL EFO O N 32. 7 9. 50 ( 1 0lijne n)

ANTWE RP EN

NATIO NALESTRAAT 48- 5 2

N.V. ACMA, verkorting van

N.V. CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN van MORTSEL
en vroegere firma GEERTS & VAN AALST - IMORTSEL bij Antw.
Telegr.adres: CONSTRUCTION MORTSEL

Telefoon : 499890-499899

— AFDELING STAALBOUW —
Gebouwen - Kapconstructies - Geconstrueerde liggers - Kolommen - Loopbruggen
Trappen - Deuren - enz.
— AFDELING STAALHANDEL —
Betonijzer - Zwarte en gegalvaniseerde vlakke en gegolfde platen

WIE IIELVT?
Regelmatig komen bij ons aanvragen binnen van en voor Missionarissen
op verre eenzame posten om gratis-toezending van K.C.T. STREVEN.
Onze middelen zijn helaas uitgeput.

Stort Uw bijdrage:
Voor Nederland: op -giro 128352 t.n.v. K.C.T. Streven, Amsterdam
Voor België:
op Postch. Streven K.C.T., 884.67 Antwerpen

in beide gevallen met de omschrijving: Missiefonds.

ALLE TOEPASSINGEN VAN

Centrale verwarming en Gezondheidsinrichtingen
Bedelingen van koud en warm water
Fijnkolen-branders - Mazouf-branders - Gas-ketels
VollediCaufomaficifeits-bedrif.

ill aurice

Uaf't

/ily
fie.9 /slem

INGENIEUR-CONSTRUCTEUR

26, St. Vincentiusstraat, 26 Antwerpen lTel. 393315

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

•

lltrüaUrc nut opklapbare ,fttfng, gtbOatn rug tn opklapbart
Dltt *"ulmrubbtr bdlltbt Imltlbank.

•

1lIapfauUu1ll' tn klapstotltn boot' tonttl· tn btntW"iIltn.

• 6todtn m fauteuOS boor uitttnloptnbt boddnbtn.
•

lItttmmtrfngm. gtlufblsoltrtnbt bUlnbtn, rtU· tn parkdlJlotrtn.

•

UlRtOJuarblE:CJtr CDnltnutteU. lItuptdaIlsttrbt trlJrlrinl tn bOlJtMl
Itrbkt. IEfbtn 111 unltilling om inlid)[Ingtn te bragm a«n::

SEYFFER'S
I'ptdilllftotltn·f.abrftk Cc (Jiollanb)
ldIfoon 8\37· "8380

WERKHUIZEN

JOSEPH tv1 ERTENS

N.V.

208, 0 E URN EST R A AT. MOR T 5 El· A N TW ER PEN
Tel. 49.99.30 (3 liJnen)
)t-

M.tal.n m.... b.l.n
Schoolbank.n
Bedd.n en •.

voor Scholen, Pensionaten. Guthul&"en,
Klinieken, Burelen. - VrllBgt Catalogi.

PORTO

RAMIREZ
DE FIJNSTE

HUIS

ALPHONSE SIMKENS
BORGERHOUT - ANTWERPEN

N.V.

Kent U reeda deze deeltjes uit de .. Blbliotheca Mechllnlensla"?
PROP. OR MAG. A. VAN HOVE

DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID
144 hlz. -

prlJs: Belgl! 40.- B. frs.; Nederland f 3.45

.. De wereldschokkende gebeurtenissen der laatste Jaren. die thana nog
nadreunen. hebben bIJ velen moeilJJkheden of twfjfelJ over de goddeUjke
Voorzienigheid doen ontstaan. Aan degenen die oprecht verlangen over dit
leerstuk van ons geloof nauwkeurig Ingelicht te worden en een antwoord op
hun tobben te vinden. komt dit keurig boekje tegemoet. Het munt uit door
klaarheid en bondigheid van voorstelling, gepaard aan degelijkheid van
doctrine. Alhoewel niet zo maar voor de man van de straat geschreven
(de talrijke aanhalingen van Sint Thomas tonen dit dadelijk aan). la er
met meer dan een minimum phU050phlsche scholing vereist om het betoog
van de schrljver met vrucht te volgen".
E. Druwé In •.streven"

PROF. OR MAG. A JANSSEN

ZAKEN EN MORAAL
136 blz. - prljs: Belgi!! 45.- B. frs.: Nederland f 3.90
.. In dit kleine werkje wordt een der moeilijkste problemen van het modeme
leven aangepakt nl. de verhouding tWlSell de zakenwereld en de beginselen
van de Zedeleer•
We kennen allen voldoende de slogan. zaken ZIJn zaken. d.w.z. als ge zaken
kunt doen kunt ge u met geen zede1eu bemoeien. Het zakenleven wordt
beheerst door vute economische wetten die alle inmenging van de moraal
uitalulten.
Hier klinkt natuurUJk een heel andere tOOD. Na een eerste hoofdstuk over
Begrlp en Doel van de Zaken. komt een tweede over het Bestaan van een
Zakenmoraal. en een derde over een wetenschappelijke uitwerking van de
Zakenmoraal" .
"Het boekje vormt een beknopte doch zeet flJDe en uiterst boeiende
inleiding op een actuele zakenmoraal".
A. M. Hosten, D.P. In "Ons Geloof"
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tracht te onderdrukken. Hij wil opnieuw zijn waardigheid als mens
bevestigd zien; daarom heeft hij het materialisme afgezworen en is hij
op zoek naar een inzicht in de ware condities van zijn bestaan.
Het lijdt geen twijfel, dat de zo specifieke „angst" van de twintigste
eeuw, angst, die zelf een gevolg is van het materialisme der vorige, de
mens ertoe heeft gebracht de zin van zijn eigen wezen te overwegen.
Maar dit is tenslotte toch slechts mogelijk geworden, omdat het denken
zelf corrigerend werkt t.a.v. zijn eigen afdwalingen. De critiek op het
materialisme was reeds lang begonnen, voordat de mens sociologisch en
a.h.w. aan den lijve ging voelen, wat het betekent als een „ding onder
de dingen , als een middel onder andere middelen te worden beschouwd en niet als een zelfstandig wezen met een eigen doel.
Reeds Marx, die de mens nochtans beschouwde vanuit het minst
geestelijk aspect van zijn wezen, nl. als „arbeider", als bewerker van de
stof, kon met het platte materialisme van zijn tijd geen genoegen nemen.
Hij raakte in een hevige twist met Carl Vogt en getuigt in Das Kapital,
dat de mens ook in zijn economische activiteit het dier transcendeert.
Het „dialectisch materialisme", zoals zijn systeem werd genoemd, is
reeds een verwijzing naar iets in de menselijke arbeid, dat het louter
stoffelijk gebeuren overstijgt.
Maar het is vooral Bergson geweest, die aan het einde der vorige
eeuw de systematische ondergraving van de materialistische wereldbeschouwing heeft ingezet. Hij heeft op overtuigende wijze de afstand
aangetoond, die bestaat tussen de stof en de menselijke geest of het
„bewustzijn". „Conscience est synonyme d'invention et de liberté"
schreef hij in L'évolution créatrice en hiermee stelde hij het bewustzijn
tegenover het determinisme van de stof. Hoe meer zijn philosophisch
denken vorderde, des te meer beklemtoonde hij de autonomie van de
menselijke geest. In zijn laatste werken en vooral in Les deux sources
de la morale et de la religion (1932) zag hij de ideale mens als de
mysticus, als het gericht-zijn van een beperkte geest naar de absolute
geest, God.
Husserl van zijn kant begon zijn „phenomenologische reflexie" met
het „tussen haakjes zetten" van elke uiterlijke, stoffelijke realiteit en
ontwikkelde heel zijn philosophie van uit de denkende, schouwende
mens. Het lag in de lijn van zijn phenomenologie, dat hij tenslotte het
menselijk bewustzijn ging beschouwen als de scheppende bron van de
realiteit. Zo werd het materialisme volkomen omgekeerd. In plaats dat
de mens in de stoffelijke wereld verloren ging, werd de wereld zijn
schepping.
Alhoewel hij van geheel andere gegevens uitging, droeg toch zelfs
''

'

DE MENS IN DE TWINTIGSTE EEUW

291

Freud er toe bij om het materialistisch vooroordeel uit de weg te ruimen.
De psychologische afwijkingen, die hij bestudeerde, waren niet veroorzaakt, zoals zijn materialistische meesters Charcot e.a. dachten, door
physiologische letsels van de hersenen of van het zenuwsysteem, maar
door zuiver psychologische, in het onderbewustzijn doorwerkende
stoornissen. Wat men ook van de verdere uitbouw van de psychoanalyse van Freud moge denken, één ding is zeker: hij heeft de psychologie a.h.w. losgehaakt van de physiologie, waarmee het materialisme ze
principieel had willen vereenzelvigen. De techniek van de psychoanalyse is geheel en uitsluitend ingesteld op de mens.
Wie aandachtig de existentialistische literatuur leest, zal de invloed
van Husserl, van Freud en in mindere mate van Bergson niet kunnen
ontkennen. Maar het was Kierkegaard, die het existentialisme heeft
geleerd de mens in het bezit van zichzelf en met de vrije beslissing van
zijn geestelijke oriëntatie tot exclusief voorwerp van de philosophie te
maken. Het enige wat de moeite loont om philosophisch te worden
onderzocht, verklaarde de Deense denker, is de religieuze paradox: de
houding van de mens tegenover een Wezen, dat hem absoluut overtreft, de irrationele, absurde „sprong" van de tijd in de eeuwigheid.
Zo concentreerde Kierkegaard zijn denken en niet minder zijn scheppende fantasie op het geheim van de menselijke existentie, van onze
diepste geestelijke levenshoudingen. Elke objectieve kennis, hetzij die
der natuurwetenschappen, hetzij die der philosophische systemen ontweek hij, om zich geheel te concentreren op de studie van de handelende, vrij beslissende subjectiviteit.
De hedendaagse existentialisten hebben Kierkegaard a.h.w. geseculariseerd en zijn met diverse middelen, bedoelingen en gegevens vooral
de mens in zijn betrekking tot de wereld en tot de evenmens gaan
onderzoeken: „De mens-met-anderen-in-de-wereld". Hoe verschillend
ze ook mogen oordelen over de grote problemen van het menselij k
bestaan, één overtuiging delen ze toch allen, nl. dat de wetenschap, die
de dingen buiten de mens onderzoekt, geen enkel rechtstreeks philosophisch belang heeft, en dat het stoffelijke als dusdanig buiten het eigenlijke terrein van de wijsgeer valt. Over het algemeen beweren ze zelfs,
dat de stoffelijke dingen eigenlijk niet „bestaan" ze zijn er maar —,
en zij willen de term „existentie" voorbehouden om de zij nswij ze van
de mens aan te duiden, voor zover hij juist het louter stoffelijke transcendeert. Zo is de reactie tegen het materialisme weer in het andere
uiterste overgeslagen. Vroeger was de stof alles, en de mens was niets;
nu is de mens alles en de stof is niets, ze „existeert" zelfs niet.
Geen wonder, dat de vroegere philosofen weer aan invloed winnen,

.
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die vóór de materialistische golf van de 19e eeuw, het eigene, het specifieke van de mens in hun systemen de volle, zo niet een overdreven,
maat hadden gegeven. En we denken hier vooral aan de hernieuwde
belangstelling voor Descartes en voor Hegel.
Descartes had al zijn zekerheden vastgeknoopt aan de eerste, onverwoestbare zekerheid van „Je pense, donc je suis". De wereld kon voor
hem een hersenschim zijn, een gezichtsbedrog, een fata morgana, een
niets; één ding blijft toch zeker, nl. dat ik ben en denkend, d.w.z. bewust
ben. Want het denken van „je pense" omvatte voor Descartes elke
vorm van bewustzijn, zowel de zintuigelijke als de verstandelijke. Langs
een omweg, die moeilijk van een vicieuse redenering kan worden onderscheiden, nam Descartes de realiteit van de stoffelijke wereld toch weer
aan, maar die realiteit werd dan tenslotte slechts gewaarborgd door het
initiale „Cogito". Niet zonder reden gaf Husserl aan een zijner laatste
werken, waarin hij een absoluut idealisme belijdt, de titel van Méditations cartésiennes en evenmin toevallig is het dat het bewustzijn en het
cartesiaans Cogito in de existentialistische litteratuur steeds worden
aangetroffen.
Wat Hegel betreft, voor hem was de menselijke rede de realiteit van
de absolute geest, en iedereen weet hoe ongegeneerd hij over de concrete, stoffelijke realiteit in zijn systeem beschikte. Philosophie kon voor
hem niets anders betekenen dan een ontvouwing van de vormen van het
bewustzijn. De hegeliaanse dialectiek heeft ongetwijfeld haar sporen
nagelaten bij de twee denkers, die zich tegen zijn idealisme en zijn
abstracte systematisatie hebben verzet: Marx en Kierkegaard. Hij
wordt steeds met bewondering vermeld door de huidige existentialisten
en door al degenen, die zich verheugen over het ontwaken van de
wijsbegeerte uit haar materialistische verdwazing en haar terugkeer tot
wat door onze tijdgenoten als haar eigen object wordt beschouwd: de
mens.
Wij kunnen er ons slechts over verheugen, dat het moderne denken
zich heeft ontworsteld aan de materialistische metaphysica van de
vorige eeuw. Dit betekent immers een terugkeer naar de posities van
het christelijk denken en van de philosophia perennis, die beiden in de
mens steeds een wezen hebben gezien, dat de stoffelijkheid en de
dierlijkheid transcendeert. Een gesprek met niet-christelijke denkers is
mogelijk geworden, daar een gemeenschappelijke basis van spiritualisme, tenminste in de bedoeling, aanwezig is. Op het ogenblik dat
iedereen vraagt: wat is de mens? hoe kunnen wij de menselijke persoon
lijkheid redden en tot haar doel leiden? lijkt de psychologische basis
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aanwezig te zijn voor een beter begrip van onze christelijke opvatting
over de mens.
De H. Thomas gebruikt vaak een sprekend beeld, om het wezen van
de mens te kenschetsen. Hij vergelijkt hem met de gezichtseinder, de
geheimzinnige lijn waar aarde en hemel elkaar voor onze blik ontmoeten. Terwijl de aarde en de hemel in hun wezen totaal verschillend
lijken, vormen zij toch door de horizontlijn de eenheid van het landschap. Zo ook dragen stof en geest, elk in hun specifieke hoedanigheden, bij tot de substantiële eenheid van de mens. De mens is een
eenheid, maar een intern samengestelde eenheid. Noch de stof, noch de
geest hebben een zuiver stoffelijk of zuiver geestelijk bestaan in de
menselijke eenheid, alhoewel de geest of de ziel, door haar eigen aard,
kan voortbestaan zonder actueel verband met het lichaam waarvan zij
de wezensvorm is. De mens is een paradoxaal wezen; een veelheid in
een eenheid, een synthese van uitersten, een microcosmos, een kleine
wereld op zichzelf, waarin de geestelijke en al de vormen van de stof felijke schepping verenigd werden. Zodat Vondel aan Apollion kon doen
zeggen:
.... Wie kon zo geestig strenglen
Het lichaam en de ziel, en scheppen dubbele Englen
Uit kleiaarde en uit been!
Wanneer we hier nog aan toevoegen, dat de mens niet alleen een
geest is in de stof, maar dat hij noodzakelijkerwijze leeft als enkeling en
als persoon in een gemeenschap van zijns gelijken, dan kunnen we ons
een idee vormen van de delicate samenstelling en van het merkwaardig
evenwicht, die in het menselijk wezen werden tot stand gebracht. Dit
evenwicht eerbiedigen zowel in ons denken als in ons doen, geen enkel
der samenstellende elementen negeren of integendeel als het geheel
beschouwen en behandelen, de horizontlijn steeds voor ogen houden
waar de verschillen zich affirmeren en elkaar ontmoeten is de ware
philosophie voor de mens en de echte levenskunst.
Deze complexiteit, deze veelzinnigheid van het éne menselijk wezen
kan een onbepaalde reeks physiologische, psychologische, ethische en
sociale phenomenen in zich ontwikkelen; zij omvat al de mogelijke
analyses en geeft aan elke ervan de haar toekomende plaats in het
geheel. Maar zij stelt ook het menselijk verstand aan het gevaar bloot,
het overzicht over de totaliteit uit het oog te verliezen, een element te
isoleren en heel de mens te willen karakteriseren door een deel ervan.
Aan dit gevaar heeft de moderne philosophie niet steeds weerstand
weten te bieden. En als het ons verheugt dat de mens weer het onder-
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werp is geworden van de wijsgerige bezinning, dan moeten wij er ons
toch voor wachten te vervallen in de eenzijdigheden, die zij ons te zien
geeft.
Om maar een voorbeeld te noemen: in het existentialisme wordt de
mens vrij algemeen bepaald als „vrijheid". De vrijheid is ongetwijfeld
karakteristiek voor de menselijke handelwijze: de mens is vrij in zijn
keuze, nl. tussen verschillende mogelijkheden kan hij de ene boven de
andere vrij verkiezen. Maar toch is die vrijheid niet totaal; zij is begrenst door de beperking, die de mens ervaart in zijn stoffelijkheid en
die ook -eigen is aan zijn bestaan en in de zijnsgrens die hij niet kan
overschrijden. Vat men echter de vrijheid op als iets absoluuts, als de
mens zelf, dan komt men noodzakelijkerwijze in botsing met het complexe mensenbeeld, dat we hierboven schetsten. Dan gaat men het
menselijk verstand als vrij beschouwen, d.w.z. als onafhankelijk van elk
objectief gegeven, van elke noodzakelijkheid van het objectief ware.
Dan wordt het menselijk denken een goddelijk, scheppend denken. De
wilsvrijheid van haar kant wordt dan een absolute onafhankelijkheid
van elke objectieve, van elke morele norm; zij wordt een totale willekeur. Dit is de existentialistische vrijheid, de ongebondenheid, de zelfgenoegzaamheid, die in zichzelf een fatale contradictie insluit. Terecht
zei P. Daniélou in zijn voordracht in de „Rencontres internationales de
Genève": „daar hij weigert een hogere orde te erkennen, waaraan hij is
ondergeschikt, bevindt zich de huidige mens voor de duizelingwekkende
afgrond van zijn eigen vrijheid, want wat gaat hij met die vrijheid doen?
Ofwel hij zal alleen meester van zichzelf willen zijn, zijn levenslot
uitsluitend aan zichzelf willen te danken hebben, maar dan moet op elk
ogenblik zijn leven een nieuwe schepping zijn, zonder enige bepaalde
orde of zin; ofwel hij zal volgens de prophetische visie van de Grootinquisiteur van Dostoïewski, door zijn eigen vrijheid verschrikt, de prooi
worden van alle pseudo-ordeningen, die beweren hem van zichzelf te
bevrijden, maar om hem geheel onder hun juk te brengen. Hij zal zich
dan vergooien aan een sociale orde, aan een biologische totaliteit, aan
het eerste het beste systeem" 1 .
Hetzij men dus de vrijheid, of, zoals in andere systemen, het intellect,
het gevoel of het bewustzijn afzonderlijk als absolute menselijke waarde
poneert, steeds komt men tot conclusies die met de concrete realiteit
van de mens in strijd zijn. Alleen in de synthese van een veelheid van
functies wordt de eenheid en de veelzijdigheid van de menselijke existentie geëerbiedigd.
1)

Rencontres internationales de Genève, La connaissance de l'homme au XXe

siècle, p. 99.
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Ongetwijfeld kunnen wij van het moderne denken, dat het materialisme heeft afgezworen, een en ander leren, maar veel meer nog kan
onze traditionele wijsbegeerte meedelen aan de hedendaagse nietchristelijke philosophie, waar deze zich toelegt op de kennis van de
mens. Wat wij haar kunnen bieden is een metaphysiek van de mens, die
door haar synthetisch karakter het evenwicht bewaart tussen zovele
uitersten, waartoe sommige hedendaagse gedachtenstromingen door
hun eenzijdigheid werden gedreven. Aan het bewustzijn, de geest, het
ik, het zelf, of hoe men het ook noemen wil, het zijne gevén, zonder te
kort te doen aan de realiteit van de stof; ze niet vermengen in de
ambiguiteit van een Merleau-Ponty en ze niet scheiden met de volgelingen van Descartes; de rechten van de zelfstandige persoonlijkheid
handhaven, zonder de natuurlijke eisen van het gemeenschapsleven aan
te tasten; het aanhoudend toetsen van de ontwikkeling van de mens en
van de variërende inhoud van zijn waarden aan de fundamentele kenmerken van zijn substantiële eenheid: dit is de onvervangbare taak van
de philosophia perennis.
Deze wijsbegeerte van de mens wordt nog eindeloos verdiept door de
christelijke anthropologie, door de kennis van de zonde, van de verlossing en van het genadeleven, hetwelk door geloof, hoop en liefde de
mens in zijn diepste vermogens omvormt en oriënteert naar een hoger,
bovennatuurlijk doel. De mens is niet alleen mens, maar door goddelijke
uitverkiezing ook kind van God. Deze religieuze beschouwingen over de
mens reiken ver uit boven de confrontatie van ons natuurlijke denken
met de hedendaagse philosophie van de mens. Deze heeft in haar
geseculariseerde en vaak atheïstische vorm elk contact met het bovennatuurlijke verloren. Zij moet eerst in haar natuurlijk denken worden
gezond gemaakt, om te kunnen openstaan voor de waarheid der Openbaring.
,

Franciscus Xaverius f 1552
door DR J. VAN HEUGTEN

Wat heilbron zal mijn dorst en ijver lessen,
Nu 't eeuwgetij en eeuwfeest van Xaveer
Ons opwekt t'zijner eer
Met rouwloof noch bedrukte lijkcypressen,
Maar gulden lauwerblaan
Te volgen op de baan
Van zijnen geest, die heden vliegt naar boven
Om eeuwig God te loven?
Het is geen tijd zijn doodbaar te geleien
En lichaam dat noch myrrh' noch balsem hoeft,
Terwijl de ziel, die grootse ziel, gaat zweven
Van dit in 't andre leven.

Z

O schreef Vondel in 1652, honderd jaar na de dood van Francisco
de Jassu y Xavier, bekend en vereerd als de H. Franciscus Xaverius. Nu, drie honderd jaar later, bij het vierde eeuwfeest van Xaverius'
verscheiden, is de roem van deze ongewoon grootmoedige en heldhaftige mens allerminst getaand. Xaverius is nog steeds in aller ogen
hét grote voorbeeld van de Apostel en missionaris, een geloofsverkondiger van het formaat van een Sint Paulus. Zijn Odyssee langs destijds
onbekende zeeën en eilanden slaat nog elk lezer met verbazing; zijn
eenvoud, zijn opoffering, zijn grootsheid van uitzicht en durf reiken
aan het bovenmenselijke.
Zijn hart klopt nog in zijn brieven en in de annalen zijner zwerftochten en wie hem belangstellend volgt, voelt nog het warme gemoed
en de zeer menselijke adem, die deze gesta Dei levend houden voor
zoveel latere lezers. Het „moderne" van zijn Apostolaat, tegenover
zendelingen uitde vroege en late middeleeuwen, ligt, dunkt mij, evenals
bij Paulus, behalve in het gedurfde en bijna roekeloze van zijn ondernemen, in dat concreet menselijke, dat hart- en gemoed-doortrokkene
van zijn woord en gebaar. Lezen we over de vroege missionering van
Engeland, Nederland en Duitsland, over latere zendelingen in het
Oosten, dan blijven dit abstracties, omdat er geen concreet levend mens
uit die berichten naar voren treedt. Augustinus van Engeland, Willi-
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brordus, Bonifatius en anderen staan ons niet in hun individuele gevoelsleven voor de geest. Wanneer de profeet Jeremias en de Kerkvader
Augustinus ons enigszins als „moderne" mensen voorkomen, dan is het,
omdat ook uit hun schrifturen dit concreet menselijke, de benauwing
des harten en de noodkreet der ziel, opklinkt.
Franciscus Xaverius heeft dit met zijn heilige patroon en naamgenoot
van Assisië gemeen, dat hij een der grote emotionelen der geschiedenis
geweest is; bij beiden was die emotie uiterst menselijk en uiterst hevig,
maar zij is ingegaan in de geschiedenis, omdat zij zeldzaam groots van
allure was en dreef en bezielde tot hoog te bewonderen daden. Het is
gewoonte geworden Ignatius van Loyola als de drager van het vergeestelijkte ridderideaal voor te stellen; niet geheel terecht, naar het mij
voorkomt. De zuiverste ridderfiguur, de Parcivaal, de „reine Tor" dezer
Graalkweeste is Xaverius. Ignatius' gehele wezen is, vooral in zijn latere
tijd, meer verstandelijk gericht, meer wilsbeheerst — gemoed en emotie
traden, hetzij bewust en gewild, hetzij onbewust, bij hem terug
terwijl Xaverius al het spontane, het plotseling opverende, de jonge
geestdrift van de Hidalgo behoudt en ondanks de helderheid zijner
intelligentie iets heeft van een kinderlijke Don Quijote in zijn ontembare drang naar geestelijke veroveringen.
Als een meteoor verscheen hij in het Oosten, aan de West- en Zuidkust van India, in Malakka, de Molukken, en Japan, overal mensen
veroverend in zijn overrompelende beminnelijkheid, zijn grandioze
onbaatzuchtigheid en de niet te weerstane innigheid van zijn gemoed.
Een rusteloze drang, die zeker geen onrust of gebrek aan evenwicht is,
maar hem tot een geroepene stempelt, jaagt hem voort van Indië naar
Japan, van Japan naar China. Voor ontberingen is hij ongevoelig; zijn
kruis is, tegenslag en tegenwerking van mensen te ondervinden in zijn
heilswerk, geld- en zakenberekening zijn weg te zien dwarsbomen. In
tien jaar tijd hij studeerde twaalf jaar in Parijs waarvan hij er
drie of vier op zee doorbracht, heeft hij in ongelooflijk zelfvergeten en
met meer dan menselijke geestkracht het Oosten voorbereid voor het
zaad van Gods woord. Zijn gebedsliefde en zijn activiteit, zijn Godsvertrouwen en zijn zelfverachting hielden elkaar op uiterste afstanden
in evenwicht, in een nooit onderbroken spanning.

----,

***
Xaverius was de voorbeschikte der Voorzienigheid om de missionering der nieuw ontdekte landen in te luiden. Vurig en vasthoudend
tegelijk naar Baskische landaard, door Ignatius in jarenlange bewerking
omgekneed van wereldling tot strijder Gods, gezegend met een vorste
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lijke generositeit en grootheid van ziel, helder en evenwichtig van
oordeel en beslissing, opgaand in het nieuwe ideaal van ridderdienst
aan Christus, daarenboven hoofs en innemend van omgang, was hij
onweerstaanbaar, overal waar hij optrad. Men moet naar Paulus terug
om een mens te ontmoeten, die op een zo breed en weids terrein zoveel
genegenheid, aanhankelijkheid en geestdrift gewekt heeft als hij. De
onbevangenheid en vrijmoedigheid van zijn toon tegenover de koning
van Portugal verbaast evenzeer als de kinderlijke, gevoelvolle onderdanigheid zijner brieven aan Ignatius. Xaverius van nabij gekend, hem
gezien te hebben in zijn iiberragende kracht en zijn neerbuigende
geringheid moet een herinnering geweest zijn voor het leven. Hij was
immers, zoals een zijner medewerkers schrijft, „de zon in het land". Een
sprekender en tegelijk machtelozer uitdrukking is er nauwelijks mogelijk.
Hoe is het zijn vroegere omgeving te Goa, te Malakka en elders te
moede geweest, toen zij van zijn onverwachte dood op het eiland
Santsjan hoorde? Want nog aangrijpender dan zijn leven was zijn
dood; het was een sterven dat deze geestelijke „Lusiade", dit prachtige
Christusavontuur, dat zijn leven geweest was, voltooide en bekroonde.
Dit sterven van Xaverius ontroert door zijn epische grootsheid en
eenvoud, episch in de simpelheid van het uiterlijk gebeuren tegenover
de innerlijke hoogspanning van de geest. Het heeft iets van het eenzame
sterven van Roland in de bergpassen van Ronceval, overgebracht in het
geestelijke en in een nabijer werkelijkheid.
Xaverius wacht op het eiland Santsjan ongeduldig op het schip dat
hem het verboden rijk van China zal binnenvoeren. Het schip komt niet,
de dagen vervluchtigen, en Xaverius, teleur gesteld in zijn heiligste en
diepste verwachtingen, wordt door heftige koortsen overvallen. Alle tot
nu toe getrouwen hebben hem verlaten, behalve een Chinese boy die
zijn tolk zal zijn. IJlend en bij pozen bewusteloos, zijn ogen gevestigd
houdend op het kruisbeeld en zijn hart op het nabije China, ligt hij in
een van koude windvlagen doortrokken hut te sterven, tot in de heel
vroege morgen van drie December zijn heilige ziel het afgebeulde
lichaam verlaat. Een grootser sterven dan dit, in de alleruiterste verlatenheid en ellende, en toch omruist van wonderbare verlangens en
heroïeke dromen, heeft de geschiedenis der Heiligen nauwelijks aan te
wijzen.
Toen er eens lange tijd geen bericht van Xaverius te Rome was aangekomen, had Ignatius aan een met beiden bevriende derde geschreven:
„Of Meester Francisco nog in leven is, weten wij niet, maar dit weet ik,
dat hij zowel levend als stervend Onze Heer jezus Christus zal verheer-
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lijken". Dit was het onogelijke einde van wie in volmaakte ootmoed het
Horatiaanse „sublimi feriam sidera vertice" had kunnen herhalen.
***
„Allereerst wil ik U spreken, zo schreef Enrique Henriques aan
Ignatius te Rome, over Padre Maëstro Francisco, want het is billijk dat
U en de hele Compagnie om hem God dank brengen. Het woord van
Paulus „ik ben alles voor allen geworden om allen te winnen" tracht hij
waar te maken op een wijze, die niet met woorden is uit te drukken. Ik
zou helaas! niet weten, hoe U schriftelijk duidelijk te maken, welk een
faam hij in Indië geniet. Allen beschouwen hem als een Heilige. Overal
waar hij komt, wordt hij met werk overstelpt. Men beschouwt het als
een geluk hem te ontmoeten en met hem te spreken. Door zijn voorbeeldig leven is hij de zon in dit land. Daarom is het voor de Compagnie
een strikte plicht God te danken voor het vertrouwen in hem gesteld en
het goed dat hij bewerkt". De correspondentie uit zijn omgeving vloeit
over van zulke stamelingen van verwondering .... „Hij is de zon in het
land". Alles aan hem is zo ongewoon van afmeting, dat de gewone
normen en maatstaven te kort schieten. De strengste kluizenaar leeft
niet soberder en verstorvener dan hij; hij is uren lang en hele of halve
nachten in gebed en beschouwing en wordt vaak overstelpt door Gods
vertroostingen, en daarnaast verricht hij een werk, of hij alle tijd
beschikbaar had. Hij onderneemt de gewaagdste en avontuurlijkste
tochten, grenzend aan dwaasheid en Don-Quijoterie, en tevens bezit hij
de gezeggelijkheid en de eenvoud van een kind.
Ondanks zijn haast vermetel Godsvertrouwen, zijn doodsverachting
en zelfvergetelheid, richt hij zijn houding en daden met grote en bezorgde verstandelijkheid. Maanden en maanden bidt en overweegt,
wikt en weegt hij om zeker te zijn van Gods wil, van Gods roep naar
Japan. Toch is hij minder dan Ignatius een verstandelijk aangelegde en
georiënteerde; hij bezit een licht opvlammende verbeelding en laat zich
ontroeren en meevoeren door grootse dromen, ontsprongen aan de
wensen van zijn hart. Als hij met de koopman Diego Pereira het plan
beraamt om met een schip, op diens kosten uitgerust, als legaat naar de
keizer van China te reizen, hoort hij dat er een jaarlijks gezantschap
vanuit Siam naar het Chinese hof gaat, en onmiddellijk klampt zijn
verbeelding zich daaraan vast. Mocht de tocht met Pereira's schip
mislukken, dan zou aansluiting bij het Siamese gezantschap een mogelijkheid bieden.
Dit explosieve zijner verbeelding hangt wel samen met zijn opvallende ontvankelijkheid v oo r indrukken. Hij schijnt een natuur geweest
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te zijn met aanleg voor het extreme en excessieve. In het begin zijner
bekering werpt hij zich met hartstocht op een ascese en versterving, die
doen huiveren en zijn leven soms in gevaar brengen. Ook horen we dat
hij 's nachts in zijn dromen op drastische wijze de scherp ervaren dingen van de dag nog eens doorleeft, en sprekend en handelend daarop
reageert. In de ijlkoortsen zijner laatste levensdagen droomt en spreekt
hij voortdurend, naar men meent, in het Baskisch, de taal zijner kinderjaren. Ook in het vurigst van zijn gebed hoort men hem dikwijls spreken
en verzuchten en zijn innigste gevoelens uiten. Alles wijst op een ongewone impressionabiliteit, een zeer levendige verbeelding, de natuurlijke
omlijsting van een rijke intelligentie en hoge geestesaanleg. Geen wonder dat Ignatius deze grootse natuur, het kostte wat het wilde, trachtte
te winnen en met taai geduld de aanval doorzette, tot het laatste bastion
gevallen was en Franciscus zich volkomen aan hem overgaf.
Xaverius is wellicht de grootste avonturier uit de gewijde geschiedenis. Zijn tocht vanuit Kagosjima, waar hij bij zijn reis naar Japan geland
was, over Yamagoetsji naar Miyako (het hedendaagse Kioto) , een
tocht van acht honderd kilometer, die hem voor de keizer moest brengen, was een onderneming, waaraan zich slechts een dwaas of een
heilige zou wagen. Met een klein beetje kennis van Japan en zijn taal
trekt hij bij felle winterkou en vaak zware sneeuwval het Noorden in,
door een volkomen vreemd en heidens land, zonder gids, zonder hulp,
om voor deze onbekende heerser over Japan, wiens machteloosheid
Xaverius toen nog niet vermoedde, van Christus te getuigen en verlof
te krijgen tot prediking. Er is verbeelding nodig om zo grootse plannen
te ontwerpen en uit te voeren. Als hij getroffen is door de weet- en
leergierigheid van de Japanners en treurt over hun onwetendheid
omtrent de wegen des heils, wil hij aan alle universiteiten in Europa
schrijven om professoren en studenten aan te sporen hun wetenschap te
gaan gebruiken tot verlichting dezer onwetenden in het verre Oosten.
En zijn laatste ideaal, zijn laatste wellicht te verwerkelijken droomgezicht zal het zijn: na in China, het geestelijk moederland der Japanners, Christus gepredikt te hebben en het grote rijk van het midden te
zijn doorgetrokken, zich door Azië heen met Ignatius te Rome weer te
verenigen.
Zelden heeft een grandioze verbeelding zich schoner en grootser
vergezichten geschapen dan in het hart van deze Baskische veroveraar.
En aan deze weidsheid van verbeelding, deze zeer mannelijke avontuurzin paarde zich een wonderlijke nuancering van haast vrouwelijke
gevoeligheid. De vaak strenge en veel eisende, soms onverbiddelijke
Padre toont op bepaalde ogenblikken een neerbuigende tederheid die
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moederlijk aandoet. Zijn houding jegens de kleinen en geringen, jegens
de verongelijkten, de door het leven ontwrichten of door de machthebbers verdrukten is van een moederlijke bezorgdheid en medelijden.
In het laatste geval schrijft hij scherpe vermaningen aan gouverneur of
koning en dreigt met Gods oordelen.
De gevoeligste snaar van zijn gemoed raken de schaarse en sobere
brieven van Ignatius, die steeds een lafenis en verkwikking zijn voor
zijn hart; ze ontroeren hem tot in het diepste der ziel en blijven hem bij
als een voortdurende verheugenis. Ignatius te Rome — diezelfde Loyola, die door buitenstaanders nogal eens als het model van Spaanse
inquisitie-zucht en gevoelloze berekening wordt voorgesteld •--, deze
herinnering alleen is zo vol tere ontroering voor Xaverius, zo vol zielsinhoud, dat hij die naam niet zonder bewogenheid kan horen noemen of
neerschrijven. Ignatius is de „Padre de mi' alma", de vader zijner ziel,
zijn enige, zijn waarachtige vader, die hem heeft voortgebracht in
Christus, de bron der wijsheid en der veilige geborgenheid, door God
gesteld als de uitverkorene, die de zijnen leidt met onfeilbare hand.
Hem nog eens terug te zien in dit droevige, door zonden bedreigde
leven zou zijn zaligste vreugde zijn.
Bij zijn terugkeer uit Japan in Indië, ter voorbereiding zijner reis naar
China, schrijft of liever dicteert hij een krasse terechtwijzing aan de
heet gebakerde Cypriano te San Thomé, die gemakkelijk verwarring
stichtte, maar eigenhandig schrijft hij onder de brief: „O Cypriano, als
ge wist met welk een liefde ik u deze dingen schrijf, dag en nacht zoudt
ge mijner indachtig zijn en misschien tranen storten bij de herinnering
aan de grote genegenheid, die ik u toedraag; en konden de harten der
mensen in dit leven gezien worden, dan geloof ik, mijn broeder Cypri.
ano, dat ge u zelf duidelijk in mijn ziel zoudt waarnemen. Geheel de
uwe zonder dat ik u ooit kan vergeten". Zo eindigt hij op zijn beurt met
de woorden die Ignatius hem eens schreef.

***
Merkwaardig is wat een ander, Nunes Bareto, die hem voor het eerst
zag, toen hij uit Japan was teruggekeerd, over hem zegt: „Welk een
vreugde zijn aanwezigheid mijn ziel bracht, kunt gij begrijpen, als gij
bedenkt wat het zeggen wil een man hier op aarde te zien rondwandelen, cuius conversatio in coelis est, wiens omgang in de hemel is .... Er
ligt op zijn gelaat een blijde en serene glimlach. Hij lacht altijd en hij
lacht nooit. Hij lacht altijd, want zijn vreugde is helemaal vergeestelijkt.
De liefde en de verrukking van zijn geest stralen uit van gezicht .... en
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Xaverius' gemoedsleven is in de allerstrengste leerschool niet verhard
of verdord, nog minder echter verwekelijkt, maar zijn uitstromende
Godsliefde en innerlijke verreining hebben een terugweg geopend naar
het kind in hem, naar die bronnen van aandoening en ontroerbaarheid,
die conventie en te natuurlijke wereldzin in de man gewoonlijk doen
uitdrogen. Deze kinderlijke ontroerbaarheid vinden we terug bij de
meeste Heiligen; het is, geloof ik, het opengaan van een verborgen
poort, die toegang biedt tot het verloren paradijs, tot de onschuld van
het kindschap, nu genoten en ervaren in het volle bezit der rijpheid van
de geest. En het moet wel zo zijn dat met deze gevoelsverinniging, deze
verkinderlijking, die opgroeit uit volstrekte deemoed, overgave en zuiverheid, er ook een nieuwe veerkracht, een spontaan élan in de ziel
ontstaat, waardoor de Heiligen ons dagelijks opnieuw verbazen en die
hen als spelend dingen laat doen, waartoe wij in geen mensenleven in
staat zijn. Dit alles werkt natuurlijk de genade uit, maar de genade
bespeelt toch het menselijk instrument.
Bij alle Heiligen die wij in hun karakter en psychische structuur het
beste kennen ik zou hier Paulus willen noemen, Augustinus, Bernardus, Franciscus van Assisië, Catherina van Siëna, Theresia en vele
latere verwondert dat bijna kinderlijk spontane, dat haast ondoordacht in werking treden van een bovennatuurlijk zintuig of kompas, dat
instinctief naar de ene Pool wijst en altijd de juiste reactie weergeeft.
Wie die eenvoud van wezen, dat zuivere afgestemd-zijn op God bereikt
heeft, dat alle louter persoonlijke interesse uitsluit, heeft blijkbaar
daardoor krachten in zich los geslagen, die onvermoed sluimerden in
het diepste van zijn wezen. Wij weten weinig van de hoek-van-inval, de
samensmelting en doordringing van genade en natuur, maar beide zijn
uit God en al leert de wijsheid der school dat de mensennatuur alle
vermogen tot, en recht of aanspraak op het bovennatuurlijke ontbeert,
er moet toch een geheimzinnig op elkaar ingesteld- en afgestemd-zijn
bestaan om het wonder van de Heilige mogelijk te maken.
Worden er nu door die goddelijke vereenvoudiging en reiniging der
ziel in de Heilige geen krachten, ook natuur-gegeven krachten, werkzaam zich openbarend in profetisch inzicht, in genezing of wonderdoening van allerlei aard, die verwant zijn aan de oorspronkelijk natuurlijke paradijsstaat van de mens? De Heilige is in volmaakte harmonie met God en schepping en heeft enigszins de ideale stelling heroverd, waarin God de mens geplaatst had. Zijn geestelijke membranen,
als ik het zo noemen mag, hebben hun juiste instelling, hun gezonde
gevoeligheid herkregen. De heilige Franciscus van Assisië beleeft op
wonderbare wijze het grote, ik zou het willen noemen, natuursacrament

304

FRANCISCUS XAVERIUS -r 1552

der schepping; de vogels luisteren naar hem, alles is hem verwant en
wordt hem broeder en zuster, de zon wordt hem Messire Sole, de heraut
Gods.
Ook bij Xaverius vinden we het wonder en het wonderlijke als iets
vertrouwds, iets hem natuurlijks, iets dat in zijn levenssfeer thuishoort,
zoals dit met meerdere Heiligen het geval is. Dit haast natuurlijke van
het wonderbare kan legende-vorming in de hand werken, maar legende-vorming ontstaat slechts, waar een begin, een aanzetsel daartoe aanwezig is. Dat er genezende krachten van hem uitgaan, dat hij verborgenheden ziet, vooral in verband met biecht en boete, dat hij stervend
nog treurt om de onvoorziene droevige dood van een vertrouwde, zijn
dingen die nauwelijks wonderlijker bij hem aandoen dan de andere
concreta van zijn dagelijks leven. Zijn leven, zijn doen en denken, zijn
wensen en verwachten, voedt zich nu eenmaal uit andere bronnen dan
het leven der meesten om hem heen.

***
Deze innerlijke terugkeer tot het kind en tot het zuivere kindschap
maakt ook dat vermetele en roekeloze, dat leven op de uiterste grens
enigszins verklaarbaar, dat hij wederom met zoveel Heiligen gemeen
heeft. Een kind kent geen gevaar en geen berekening en volgt gemakkelijk de dwingende impuls van het hart. Xaverius' Godsvertrouwen i s
zo onvoorwaardelijk en volstrekt, dat hij ondanks alle verstandelijkheid
de menselijke voorzichtigheid vaak schijnt uit te schakelen. Menselijk
gezien was zijn tocht naar China een hopeloos en dwaas ondernemen,
maar hij wist zich zeker van Gods roep. Zijn Japans avontuur was een
aaneenschakeling van gedurfdheden, de ene nog stoutmoediger dan de
andere. Hoe meer hij in zich zelf keert en er slechts een afgrond van
bederf ontwaart „nooit zou ik alles kunnen beschrijven wat ik aan de
Japanners te danken heb, omdat God onze Heer mij om hunnentwil
een grote kennis van mijn oneindige boosheden heeft gegeven. Want
terwijl ik buiten mijzelf leefde, kende ik de vele kwalen niet die in mij
waren, tot ik mij te midden der gevaren en beproevingen van Japan
bevond" in hoe blinder overgave hij zich aan God toevertrouwt.
In Yamagoetsji trekt hij er met broeder Juan tweemaal daags op uit
om de mensen op straat in zeer gebrekkig Japans op God en hun
zonden te wijzen, waarbij zij alleronvriendelijkst ontvangen worden.
Broeder Juan is bang voor die zwaar gewapende Japanners en verwacht telkens dat men hem het hoofd zal klieven. „De Padre wil blijkbaar graag martelaar worden", denkt hij, zich moed insprekend. En de
Padre moet hem aldoor vermanen: „niet bang zijn voor de dood, broe-
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der! Dan krijgen ze respect voor je!" Dit taf reel van roekeloze durf en
geheime angst herinnert even aan Sancho Panza en Don-Quijote. Het
morele overwicht van de Meester beheerst echter ook broeder Juan
zoals het Sancho beheerste.
Xaverius schijnt het gevaar te zoeken om zo des te vaster te kunnen
vertrouwen. „Er is een groot verschil tussen hen die geloof, hoop en
vertrouwen op God hebben buiten enig doodsgevaar en hen die dit alles
hebben, terwijl zij ter zijner liefde zich vrijwillig in doodsgevaar begeven, hoewel zij dit konden vermijden. Wie in voortdurend doodsgevaar
zou leven, enkel om de dienst van God, zou spoedig walgen van het
leven en naar de dood verlangen om voor altijd te heersen en te leven
met God .... Want dit leven is geen leven, maar een voortdurende
dood en verbanning uit de glorie, waarvoor wij geschapen zijn ....".
Dit leven is geen leven, maar een voortdurende dood en verbanning!
Er vallen mij de woorden in van een andere Heilige, tijd- en landgenote
van Xaverius, Theresia van Avila, met haar
Nada te turbe,
Nada t'espante
Beide uitspraken die ongeveer uitdrukken: veracht het tijdelijke en
laat u door niets afschrikken, ademen iets van die geestesgrootheid, die
in Spanje's schoonste eeuw een krans van ongewoon bezielden dreef tot
grootse daden voor God en Christus. Heeft er ooit een volk een tijd
beleefd, te vergelijken met de tijd van Ignatius en Theresia, van Xaverius en Sint Jan van het Kruis, van Alcantera en Sint Jan de Deo, van
Luiz Bertrando en Thomas van Villanueva? Spanje is de wereldmacht
en op alle gebied beleeft het een expansie, een uitbreken des geestes,
een avontuur der verbeelding, die onvergelijkelijk zijn. En of de hemel
instemde met de aarde, is de religieuze Aufschwung van een gelijk élan
als de aardse, maar de eerste slaat zijn vleugels uit en drijft op de
kracht van Xaverius' woord:
Dit leven is geen leven, maar een voortdurende dood en verbanning
uit de glorie, waarvoor wij geschapen zijn 1 ) .
1 ) Er verscheen in dit sterfjaar van Xaverius een goed en zorgvuldig bewerkte
biografie van de Heilige door G. van Gestel S.J. Uitgave van de Sint Claverbond,
Graafse weg, Nijmegen.
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De Guldensporenslag
1302-1952 1 )
door "KAPITEIN DR J. F. VERBRUGGEN

N de vroege ochtend van 18 Mei 1302 had het „Feit van de Vrijdag
van Brugge", de bloedige overval op de troepen van de Franse
gouverneur Jacques de St. Pol, plots een onherstelbare breuk geschapen
tussen de koning van Frankrijk en de Vlaamse stad. Op 23 Mei keerden de gevluchte aanvoerders, Pieter de Coninc en Willem van Gulik,
naar Brugge terug en op de 31e zetten zij de bevrijding van de kuststreek in. Over Wijnendale, Gistel, Nieuwpoort, Hondschote en St.Winoksbergen bereikten zij op 9 Juni de stad Kassel, waar de burcht
echter stand hield. Intussen was Gwij van Namen, zoon van de graaf
van Vlaanderen, ook uit Brugge vertrokken en over Wijnendale en
Ieper marcheerde hij naar Kortrijk, waar de burcht dit leger eveneens
ophield. Door zijn neef, Willem van Gulik, en Pieter de Coninc van uit
Kassel naar Kortrijk te roepen concentreerde Gwij alle Vlaamse strijdkrachten in de Leiestad. Daarom besloot de aanvoerder van het Franse
leger, Robert d'Artois, ook naar Kortrijk op te rukken om het omsingelde Franse garnizoen te ontzetten en met één slag de opstandelingen
te vernietigen. Op 8 Juli kwam hij aan ten zuiden der stad, daags
daarna reeds bestormde hij de Doornikpoort en de 10e de Rijselpoort.
Beide aanvallen mislukten en Artois zag zich genoodzaakt een veldslag
te leveren in de stelling die de Vlaamse aanvoerders gekozen hadden
op de Groeningekouter. Nu hij eenmaal te Kortrijk tegenover de
opstandelingen stond, kon de Franse aanvoerder geen andere oplossing
meer kiezen: oprukken naar Gent of naar Brugge zou in feite een
bekentenis zijn dat hij de Vlamingen niet dorst aan te vallen. Een
dergelijke onderneming, diep in Vlaanderen, ver van zijn bevoorrading,
zou grote moeilijkheden verwekt hebben en de opstandelingen veroorloven hun leger te versterken. Intussen zou het kasteel van Kortrijk en
misschien ook dat van Kassel gevallen zijn. Daarom besloot Artois naar
de Groeningekouter op te rukken.
Op 11 Juli 's morgens omstreeks 6 uur wordt er „te wapen" geblazen
in het Franse kamp. De edelen maken zich klaar voor het gevecht en
het koninklijk leger wordt ingedeeld in 10 ridderscharen of bataelgen,
1 ) Dr J. F. Verbruggen, De Slag der Guldensporen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1951.
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te ondernemen, na een voorbereiding door de kruisboogschutters. Hij
heeft vertrouwen in het overwicht van zijn ruiterij.
Ondertussen hebben de Vlamingen zich opgesteld, hun kruisboogschutters staan vlak achter de sloten, terwijl hun dichte slagorde op een
honderdtal meter de loop der beken volgt. Zij omvat drie grote korpsen:
de Bruggelingen, aangevoerd door Willem van Gulik, op de rechtervleugel, de krijgslieden uit het Brugse Vrije en West-Vlaanderen in
het centrum, de Oost-Vlamingen, aangevoerd door Gwij van Namen,
op de linkervleugel. Terwijl de linkerflank tegen het Groeningeklooster
steunt en de rechtervleugel tot aan de stadsversterkingen reikt, voert
een Zeeuws ridder, Jan van Renesse, een zeer knap tacticus, een
reserve-korps aan achter het Vlaamse centrum. De Ieperlingen staan
voor de burcht om elke uitval in de rug der Vlamingen te beletten.
Het wachten_ op de vijand maakt de opstandelingen zenuwachtig,
vooral daar zij de stormloop moeten afwachten van het prachtigste
leger uit hun tijd. Zij zijn dan ook bevreesd en ongetwijfeld zouden
velen op dat ogenblik liever ver weg zijn van het slagveld. Vluchten is
echter onmogelijk en zij stellen vertrouwen in hun aantal, hun bewapening, de aanwezigheid van edellieden en het voorbeeld der jonge
prinsen. De edelen zullen aan hun zijde te voet meestrijden. Geestelijken moedigen hen aan en zegenen de troepen, die hun heil zoeken in
het gebed en in de biecht. Te paard rijden Gwij van Namen en Willem
van Gulik vóór het front der troepen en spreken hun mannen moed in.
Samen met de edelen en de hoofdmannen der ambachten regelen zij de
opstelling in de dichte slagorde. Naast elke strijder met een lange piek,
die in de grond geplant wordt, plaatsen zij een man met een kortere
goedendag, een stevige eikenhouten staf, uitlopend in een dikke knots,
waarin met een ijzeren beslagring een scherpe pin vastgeklemd zit,
zodat het wapen kan dienen om te slaan en om te steken. Deze strijders
staan soms wat meer achteruit in de tussenruimte tussen de piekeniers,
die de stormloop moeten opvangen, terwijl de mannen met de goedendags de ruiters tijdens het handgemeen moeten aanvallen. De kloekste,
dapperste en best uitgeruste strijders worden in de voorste twee gelederen geordend, schouder aan schouder.
Gwij van Namen en Willem van Gulik spreken de troepen toe; Jan
van Renesse geeft de laatste en voornaamste raadgevingen: „Laat de
vijand niet door uw gelederen breken. Weest nu niet vervaard. Slaat
man en paard dood. „Vlaanderen de Leeuw" is onze strijdkreet. Wij
zullen u van achteren komen bijstaan en al wie in uw gelederen binnendringt of er doorheen breekt, zal hier dood blijven. Gaat nu allen te
biechten". Er wordt ook afgekondigd dat niemand buit mag oprapen,
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met een harde schok stoten de edelen op de Vlamingen. Al dringen
enkele ruiters binnen in de eerste gelederen, de Vlaamse strijders
houden moedig stand onder de bezielende leiding van Gwij van Namen,
Boudewijn van Popperode, Willem van Boenhem en Jan Borluut en
bedwingen de gepantserde edelen.
Terwijl er op het hele front heftig gestreden wordt, doet Jean de
Lens een uitval uit de burcht om de Vlamingen in de rug aan te vallen.
Hij tracht eerst de aandacht der Ieperlingen af te leiden door een mooi
huis op de markt van Kortrijk in brand te schieten. Maar de mannen uit
Ieper slaan zijn uitval af en werpen de ruiters in de vesting terug.
Met de aanval van de linker- en rechtervleugel is het grootste deel
van het koninklijk leger in de slag geworpen. Op één punt van het
lange front der Vlamingen is de toestand critiek ; De Vrijlaten weren
zich dapper in het centrum, doch de Franse edelen zetten hardnekkig
door en een doorbraak op dit punt zou een ramp betekenen. Jan van
Renesse snelt echter te hulp met de reserve. Hij versterkt de dunne
gelederen en zijn ingrijpen leidt tot de verplettering van de ridders die
er zijn binnengedrongen. Aangewakkerd door dit succes gaat het centrum over tot de tegenaanval en beide Vlaamse vleugels volgen. De
opstandelingen strijden nu ten getale van drie à vier duizend man en
drijven met hun lange pieken en zware goedendags 1200 à 1300 zware
ruiters achteruit in de richting van de beken. Robert d'Artois, die zelf
geen deel genomen heeft aan de algemene charge, ziet onmiddellijk
welk gevaar zijn leger bedreigt en geeft aan de achterhoede bevel op te
rukken, terwijl hij zelf zonder te wachten reeds ingrijpt.
Onder trompetgeschal chargeert Artois met zijn ridderschaar tegen
de afdeling van Gwij van Namen. Daar zijn de gelederen in de tegenaanval losser geworden en de Franse aanvoerder dringt er diep binnen
tot bij het vaandel, waarvan hij een stuk aftrekt. Zijn aanval en het
oprukken der achterhoede verwekken een korte paniek in dit korps,
doch het paard van Robert d'Artois wordt neergeveld door Willem van
Saaftinge en de opperbevelhebber van het koninklijk leger sneuvelt met
wonden overdekt. De Franse achterhoede komt te laat, want de Viamingen hebben hun vijanden intussen terug gedreven tot aan de oevers
der beken. Daar grijpt een afgrijselijke slachting plaats en vele edellieden verdrinken er terwijl zij pogen te ontsnappen. Alle aanvoerders
der acht ridderscharen die gechargeerd hebben, laten er het leven, op
één na die wordt gevangen genomen. Tenslotte trekken de Vlamingen
zelf over de beken om de achterhoede aan te vallen. Deze doet eerst
alsof ze wil chargeren, om tijd te winnen voor de aftocht van de legertros. Zodra de Vlamingen echter oprukken slaan de edelen in volle
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paniek op de vlucht naar Rijsel en Doornik. De Vlamingen achtervolgen ze tot op 11 km van het slagveld. 's Avonds komen de vluchtelingen uitgeput te Doornik aan, waar velen van schrik niet eens in staat
waren te eten.
Tussen 12 en 15 uur hadden de Vlamingen een grote zegepraal
behaald, die aan een duizendtal Franse edelen het leven kostte. Een
rijke buit viel hun in handen. Wel 500 gulden sporen werden verzameld, evenals vele banieren, welke de Fransen tachtig jaar later, na de
slag bij Westrozebeke (1382) te Kortrijk weghaalden. De overwinnaars
hadden slechts enkele honderden manschappen verloren.
Het wapenfeit maakte een diepe indruk op de tijdgenoten omdat het
prachtigste ridderleger van het machtigste koninkrijk in West-Europa
verslagen werd doo r eenvoudige arbeiders en boeren. „Het was een
bijna onmogelijke gebeurtenis" schreef de Florentijn Villani. In Italië,
Tirol, Oostenrijk, Duitsland, Engeland en Schotland werd de verrassende zegepraal beschreven en soms zelfs bezongen. Nog geen zeven
dagen na de overwinning stond paus Bonifacius VIII midden in de
nacht op om het juist aangekomen bericht te laten voorlezen. Daar hij
toen in conflict was met Philips IV beschouwden velen de Franse
nederlaag als een Godsoordeel, des te meer daar vele tijdgenoten
dachten dat de Vlamingen veel minder talrijk waren dan de Fransen.
Een Frans advocaat, Pierre Dubois, die in 1300 schreef dat geen enkele
graaf het zou aandurven het koninklijk leger te trotseren en aan de
koning voorstelde heel de wereld te onderwerpen, zag zijn dwaling in
en oordeelde in 1305 dat zulk een politiek tot niets dan opstanden zou
leiden.
In de krijgsgeschiedenis staat de slag bij Kortrijk bekend als de eerste
zegepraal, behaald door een leger dat uitsluitend uit voetvolk bestond
op het prachtigste ridderleger uit die tijd. Het slagveld was weliswaar
zeer gunstig, doch de dicht geordende defensieve opstelling der Vlamingen was te stevig om door frontale charges uiteengereden te worden. De Franse ridders wijzigden dan ook in het vervolg hun tactiek
volledig en meermalen weigerden zij slag te leveren, uit vrees voor een
nieuwe nederlaag. Zij poogden de Vlaamse opstellingen door aanvallen
in de flank en in de rug te vernietigen, doch hun ondernemingen kenden
geen succes. Zelfs de grote slag bij de Pevelenberg (1304) bracht geen
beslissing op het slagveld, doch daar de Vlamingen het strijdperk
verlieten, konden de Fransen zich als de overwinnaars beschouwen,
ofschoon die zegepraal nooit door de Vlamingen erkend werd.
Op sociaal gebied had de zegepraal van Groeninge eveneens belangrijke gevolgen. In de Vlaamse en Brabantse steden, in Luik en Doornik,
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Nogmaals: Het mysterie
van ons verrezen lichaam
door

PROF. DR P. SCHOONENBERG S.J.

T N het denken en de cultuur van deze tijd treedt een nieuwe waarde1. ring op van het lichaam. Evenwijdig daarmee komt in de Kerk van
Christus de eeuwigheidswaarde van ons lichaam weer duidelijker voor
onze gelovige geest te staan. De oeroude leerstukken van Christus'
verrijzenis en van de opstanding van alle vlees krijgen door het nieuw
gedefinieerde dogma van Maria's lichamelijke tenhemelopneming en
ook door de nieuwe viering van Pasen, het feest der feesten, een onontkoombare actualiteit. Het is dus zaak, aan het moderne denken de juiste
waardering van het lichaam te leren in het licht van deze geloofspunten,
en anderzijds de rijke en bevrijdende inhoud dezer dogmata tot de mens
van heden te doen spreken. Daartoe hebben wij in November 1951 in
dit tijdschrift een artikel geplaatst, waaraan wij hier nog een aanvulling
wilden toevoegen.
Welhaast elk mysterie, zo schreven wij toen, kan in twee zinnen
worden uitgedrukt die voor ons natuurlijk denken op paradoxale wijze
samengaan. Tegenspraak zijn zij niet, maar evenmin is hun samengaan
doorzichtig: wij kunnen daarvan noch het hoe noch het waarom aangeven. Eén voorbeeld uit vele zij de ongedeelde eenheid van Gods
wezen enerzijds en de persoonlijke onderscheidenheid en oppositie van
Vader, Zoon en Heilige Geest anderzijds. Bij het mysterie van ons
verrezen lichaam hebben wij aldus naar voren te brengen: de identiteit
daarvan met ons aardse lichaam én de voltooide, vereeuwigde, vergeestelijkte toestand waardoor datzelfde lichaam van het aardse tevens
grondig verschilt. In November 11. werkten wij het aspect uit van de
identiteit. Wij wezen erop dat deze zowel soortelijk is als individueel:
het is een mensenlichaam dat zal verrijzen en het is mijn lichaam. Met
de uitwerking echter van verdere détails meenden wij uiterst sober te
moeten zijn: de openbaring geeft ons geen uitgangspunten voor een
biologie van het toekomstig leven.
Deze laatste opmerking is nog directer toepasselijk nu wij in dit
artikel gaan spreken over het tweede aspect van het mysterie dat ons
bezighoudt, d.i. over de toestand van eindvoltooiing welke aan ons
lichaam in het eeuwig leven eigen zal zijn. Laten we hierbij even
opmerken dat de verrijzenis des vlezes volgens de leer van Schrift (joh.
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5, 29) en Kerk (Denzinger 14, 16, 40, 427, 429, 464, 531) toekomt aan
zaligen zowel als verdoemden, en dat wij de toestand van het lichaam
zullen trachten te beschrijven zoals die aan beiden gemeenschappelijk
is, hoewel in volkomen tegengestelde vorm. Daarom spreken wij van
vergeestelijking in psychologische zin of van vereeuwiging, niet van
verheerlijking, of van vergeestelijking in die theologische en bijbelse zin
volgens welke de verrezen Christus „geest" is (1 Kor. 15, 45; 2 Kor.
3, 17) . Omtrent deze vereeuwiging zullen wij eerst even de bronnen
nagaan welke ons daarover inlichten, om daarna een poging te doen,
hun inhoud nader te omschrijven.
*

**

Onze bronnen vinden wij vooral in de H. Schrift. Ook zij sprak
duidelijk genoeg over de identiteit van het verrezen lichaam (bijv. in 2
Macch. 7 en 1 Kor. 15) , maar het kerkelijk leergezag heeft deze uitspraken nog nader gepreciseerd. Dit is niet het geval met de vergeestelijkte toestand van het verrezen lichaam; hierover hebben wij slechts de
Schrift en wat in de loop der eeuwen door kerkvaders, theologen en
exegeten grotendeels in aansluiting bij de Schrift gezegd is, zonder dat
de Kerk deze vergeestelijking uitdrukkelijk in leeruitspraken naar voren
bracht of nader determineerde. Ook de dogmaverklaring van Maria's
lichamelijke tenhemelopneming onthoudt zich van alle beschrijving van
haar heerlijkheid. Wij zullen daarom slechts in het kort weergeven wat
uit de Schrift over de vergeestelijkte staat der verrezen lichamen is op te
maken; waarbij wij er dan nog rekening mee moeten houden dat zij
hoofdzakelijk de verheerlijking der rechtvaardigen op het oog heeft.
Wij kunnen nu drie soorten van teksten onderscheiden. Vooreerst
beschrijven ons de Evangeliën of liever: suggereren zij ons, want zij
laten ook hier niets van hun nuchtere beknoptheid varen — de glorie
van de verrezen Christus in zijn lichaam. Daar nu Christus oorzaak en
voorbeeld is van onze verrijzenis, zoals Paulus uitdrukkelijk leert (1
Kor. 15, 20-27, 45-49; Phil. 3, 21) , concludeert men hieruit ook tot de
eigenschappen van het vergeestelijkt lichaam bij de anderen, zeker bij
de rechtvaardigen. Men doet dit met recht, mits men echter daarbij
blijft bedenken: dat het mogelijk is dat de verrezen Heer meer en
minder toont dan de glorie der verrezen rechtvaardigen. Méér omdat
zijn glorie die is van de Eengeborene des Vaders, minder omdat Hij
deze glorie toont aan mensen die zelf nog niet verheerlijkt zijn en zich
aan hun toestand aanpast. Men neemt algemeen aan dat dit laatste het
geval is wanneer Hij eet voor de ogen zijner leerlingen; is dit ook zo als
Hij zich door hen laat betasten? In ieder geval valt bij deze verschijnin-

316 NOGMAALS: HET MYSTERIE VAN ONS VERREZEN LICHAAM

gen het accent meer op de identiteit dan op de verheerlijkte staat van
Christus' lichaam. Als wij deze laatste willen beschrijven, moeten wij
ons eerder wenden tot het verhaal van zijn gedaanteverandering op de
berg.
Dit is dan een eerste groep van schriftuurlijke gegevens waaruit iets
over de vergeestelijking onzer lichamen is op te maken. De twee andere
groepen van gegevens zijn meer rechtstreeks, daar zij direct over
Christus' mystieke ledematen spreken. Er zijn hier inderdaad twee
groepen te onderscheiden en in exegese en theologie ook op verschillende wijze te behandelen. We zouden deze twee groepen kunnen
noemen: die der apocalyptische beelden en die der eschatologische
affirmaties. De eerste groep stelt de eindtoestand der mensheid en der
stoffelijke schepping in beelden voor welke in heel de H. Schrift van
Oud en Nieuw Verbond gebruikelijk zijn en daarin een vrij constante
betekenis en gevoelswaarde hebben, zonder dat zij naar de letter en in
onderdelen stoffelijk hoeven te worden verstaan. Wij hebben hier
vooral te maken met de Apocalyps van Sint jan, welke zo zinvol aan
het einde van de Bijbel staat, daar zij van de uitspraken der profeten en
zelfs van de paradijs-voorstellingen van Genesis de laatste zin onthult.
In hoofdstuk 21 en 22 van deze Apocalyps verblijven de zaligen in het
nieuwe jeruzalem, de heilige stad welke de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde samenvat. Zij is gebouwd van goud en edelstenen, is even hoog
als lang en breed, en wordt doorstroomd door een stroom des levens,
aan welks oever levensbomen staan, die elke maand vruchten dragen
tot genezing der volkeren. Moeten wij hieruit besluiten dat de verrezen
mensheid gouden huizen bewoont en zich voedt met boomvruchten?
Het zal ieder duidelijk zijn dat deze hoofdstukken ons geen enkele
natuurkundige of biologische inlichting omtrent de verrezen mensheid
en haar verblijfplaats willen geven. Zij hebben een hogere zin. Zij
duiden op de heilige en heerlijke gemeenschap der mensen met God,
zonder verdere anthropologische precisering.
Daarentegen hebben de teksten van de derde groep, die der eschatologische affirmaties, wél een anthropologische inhoud, geven zij wel
uitsluitsel over de structuur zelf van de verrezen mens. Deze teksten
vinden wij vnl. bij Sint Paulus, die wel herhaaldelijk wijst op de dag des
Heren, maar deze praktisch alleen in de Thessalonicenzen-brieven in
apocalyptische beelden beschrijft. In 1 Kor. 15 spreekt hij op totaal
andere wijze, nu immers geheel apologetisch en dogmatisch, over de
opstanding, en in de verzen 42-44 stelt hij de toestand van ons lichaam
nu en van ons verrezen lichaam duidelijk in vier paar kwalificaties
tegenover elkaar, nl.:
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in bederf --- onbederfelijk,
in oneer --- in heerlijkheid,
in zwakheid — in kracht,
een ziele- (psychisch) lichaam
een geestelijk (pneumatisch) lichaam.
In vers 48 wordt dit nog verrijkt met de tegenstelling: aards--- ,hemels,
in vers 53 met die van sterfelijk—onsterfelijk, terwijl in Phil. 3, 21 de
tegenstelling vernedering--verheerlijking is weer te vinden. Dit is in het
kort de leer van Sint Paulus over de verandering welke het mensenlichaam bij de opstanding en wel op de eerste plaats bij de opstanding der rechtvaardigen — zal ondergaan. Bij deze uitspraken van
Paulus moeten wij nog een woord van jezus zelf voegen over de staat
der verrezen mensheid: „Bij de verrijzenis huwt men niet, noch wordt
men gehuwd, maar men zal zijn als engelen Gods in de hemel" (Mt.
22, 30; Mk. 12, 25; Lk. 20, 35) . In Lk. 20, 36 wordt erbij gevoegd: „zij
kunnen immers niet meer sterven". Deze uitspraken van jezus en
Paulus zijn eschatologische affirmaties zonder beelden en vormen aldus
de derde en duidelijkste groep der schriftuurlijke onderrichtingen over
ons verrezen lichaam.

***

Het gaat er nu om, deze gegevens over de vergeestelijkte staat der
lichamen te interpreteren, uit te werken en samen te vatten, en vooral
ze met die over de identiteit te verbinden. We moeten hierbij, evenals in
ons vorig artikel, uiterst sober zijn op biologisch en physisch plan. Dit
namen we ons trouwens reeds voor aan het begin van dit opstel; maar
laten we het nu nog even onderstrepen. Het spreekt vanzelf dat alles
wat aan een lichaam wezenlijk is blijft in de opstanding, zoals bijv.
uitgestrektheid en plaatselijkheid. Maar of deze op dezelfde wijze
gerealiseerd zijn als nu, is moeilijk te zeggen, daar wij geen helder
begrip kunnen krijgen over de impenetrabiliteit tussen de verrezen
lichamen. Misplaatst lijkt het, de plaatselijkheid van de verrezen lichamen en die van ons met een gemeenschappelijke maat te willen meten,
en bijv. te menen dat principieel berekenbaar zou zijn waar Christus en
Maria zich t.o.v. onze aarde bevinden. We kunnen uit de verheerlijkte
staat concluderen tot het ophouden der vegetatieve functies van voeding en zeker van voortplanting, maar hoe het krachtens de soortelijke
identiteit der verheerlijkte lichamen staat met het blijven der organen,
dat is wederom een vraag waarvan het antwoord ons ontgaat. Trouwens, deze vragen worden eer gesteld vanuit een aardse weetgierigheid
dan vanuit een verlangen om door te dringen in de openbaring. Om dit
laatste te doen kunnen wij beter niet opgaan of ondergaan in discu-
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honger naar God alleen en zijn liefde, nog steeds afgezonderd en rebels
haar eigen kleine waarden kan nastreven, zodat deze nimmer geheel
innerlijk in de heiligheid wordt geïntegreerd doch tot de dood toe moet
worden bestreden, zie dit is het ongeregelde der „boze begeerlijkheid".
Deze echter zal in het andere leven verdwenen zijn evenals zij in de
begenadiging onzer eerste ouders was opgeheven. Gelijk de vrijheid van
begeerlijkheid Adam en Eva niet belette te zondigen door rechtstreekse
hoogmoed en ongehoorzaamheid tegen God, en door niets anders, — zo
belet ook de vereeuwigde vrijheid van begeerlijkheid de verdoemden
niet, verteerd te worden door hun godshaat, en door niets anders. Geen
zinnelijk goed wordt door hen ongeregeld begeerd, tenzij omdat en
inzover het rechtstreeks in dienst staat van hun godshaat, evenals voor
de zaligen geen verlokking bestaat die niet tevens roep is van de opperste Beminde. In de eindtoestand zal God zijn „alles in allen" of „alles in
alles" (1 Kor. 15, 28) , zodat de zaligen in niets buiten Hem gelukkig
zullen zijn en de verdoemden niets buiten Hem zullen derven ( en daardoor in alles zullen gefolterd worden) . De verbondenheid van de geest
met het lichaam zal dan geen vertroebeling brengen in 's mensen verhouding tot God, in zijn helder vóór of tegen God zijn.
Door deze beschrijving van het negatieve is de positieve kant der
vereeuwiging van ons lichaam reeds zichtbaar geworden. Het lichaam
trekt nu niet meer de geest naar beneden, maar de geest trekt het
lichaam naar boven. Het lichaam is nu niet meer weerspannig, maar
wordt geheel door de geest beheerst, niet van buiten af, door regeling,
tucht en gedeeltelijke bestrijding, maar geheel van binnen uit. Het
lichaam is nu niet meer opgesloten in de wetmatigheid van zichzelf en
de vergankelijke kosmos, maar het is opengebroken voor en opgenomen
in de vrijheid van de geestelijke persoon. Daardoor is in de ziel geen
tegenstelling meer tussen de geestelijke vrijheid om zich te verwerkelijken tegenover God en de geschapen personen en het informeren van
een stoffelijk lichaam. De ziel informeert het lichaam vanuit heel haar
voltooide toestand, dus ook vanuit de vrijheid die ze heeft. Misschien
zegt dit dat veel meer aan onze vrije keuze onderworpen is dan nu;
misschien is het ook onze uiterlijke gedaante tot op zekere hoogte
( misschien zien wij hiervan een voorbeeld in de andere gedaante die de
verrezen jezus aanneemt ten overstaan van Maria Magdalena en van
de Emmausgangers, althans wanneer daar de verandering in Hem zelf
plaats grijpt, en niet in hun zintuigen). Doch deze vrijheid om in sommige opzichten het uiterlijk te bepalen is niet zo belangrijk, niet alleen
omdat we hier drie keer „misschien" moesten zeggen, maar ook en
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vooral omdat dit hele kiezen van wisselende toestanden in de eeuwigheid van weinig waarde is. Van oneindig groter belang is dat onze
vrijheid, gelijk ze blijvend tegenover God bestaat als de vrucht van heel
een leven, zich in het lichaam uitdrukt. En hier komen we aan de voltooiing van het uitdrukkingsvermogen van heel het lichaam, waarover
iets meer moet worden gezegd.
Ons lichaam dient op verschillende wijzen onze geestelijke persoon.
Het dient om dingen te maken en om indrukken te ontvangen. Daarin
verschilt het niet wezenlijk van het dierenlichaam. Maar in dit alles is
het ook uitdrukking van de geest en zijn kennis en liefde en van de hele
geestelijke houding van onze persoon. Wij maken niet alleen gebruiksvoorwerpen maar ook kunstvoorwerpen, en nog meer algemeen: dingen
met betekenis, als bijv. een brief. Dit geschiedt via ons lichaam, en dit
lichaam zelf is in woord, gebaar, houding, dans het eerste uitdrukkingsmiddel. Daardoor kan de mens zich te kennen geven en ook de kennis
ontvangen van een andere persoon, en aldus komen we niet slechts tot
de beheersende ding-kennis, maar tot de op wederzijdse ontsluiting en
overgave berustende persoonskennis. Dit is de hoogste functie van het
menselijk lichaam: als uitdrukking van de geest middel te zijn in het
contact van persoon met persoon, in het „intersubjectief verkeer" 1 ) .
Deze functie van uitdrukking is aan ons lichaam eigen in al zijn
staten, maar hier op aarde wordt zij doorkruisd door de disharmonie
tussen lichaam en geestelijke ziel, welke wij zoëven tekenden als sterfelijkheid en begeerlijkheid. De sterfelijkheid brengt immers mee dat het
lichaam ook nog onderworpen is aan vermoeidheid, ziekten enz., welke
zijn uitdrukkingsmogelijkheid verminderen. De begeerlijkheid brengt
mee het zelfstandig zijn van bepaalde sferen in onze psyche, waarvan
de organen soms zó opgaan in de vitale functie dat er zo goed als geen
menselijke uitdrukking meer in overblijft (waarom wij ze dan ook
verhullen) . Maar ook wanneer wij ons wél uitdrukken. blijft er nog
altijd veel verborgen, en de meesters der uitdrukking, de kunstenaars,
zijn hier de eeuwig onvoldanen. Merkwaardigerwijze kan ons lichaam
door dezelfde weerstand tegen onze vrijheid ook dingen verraden die
wij willen verbergen (denk aan de leugenontdekker, maar nog veel
meer aan het ongewilde schaamrood of schreien) . Al deze weerstand
echter is in de eindvoltooiing opgeheven. Het lichaam is dan de volkomen uitdrukking, uitdrukking ook die volkomen aan onze vrijheid is
1 ) Zie: Chr. B. Barendse O.P.: Intersubjectief verkeer en lichamelijkheid, de
bemiddeling van het lichaam, in: Lichamelijkheid. Wijsgerige beschouwingen door
professoren in de philosophie van het Dominicanenklooster te Zwo ll e. UtrechtBrussel, Het Spectrum, 1951, blz. 85-118, vooral va na f blz. 103.
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geest, ofschoon er natuurlijk verschil blijft tussen de onderscheiden
organen, en het ons in deze aardse toestand onmogelijk is, de wijze te
bepalen waarop ieder lidmaat aan deze geestesuitdrukking deel heeft.
Eén punt moge hierbij nog nader worden overwogen. In de uitdrukkingen van ons lichaam komt vooral naar voren de stemming en de
zielehouding van het ogenblik. Toch spreekt uit onze blik, ons gelaat,
onze lichaamshouding en uit de stijl onzer bewegingen nog iets meer.
Zij verraden ook iets van onze geschiedenis, van alles wat wij deden,
maar vooral van wat wij „meemaakten", van onze persoonlijkheid gelijk
die in daden en in lijden rijpte, van de mildheid of de verharding, van
het ja of neen tegenover God die zich in ons binnenste hebben uitgekristalliseerd. Het geschilderde portret heeft op de fotografie vóór dat
het deze diepere kern van onze persoonlijkheid overheersend maakt
tegenover de uitdrukking der ogenblikkelijke gevoelens, ja zelfs een
gemiddelde van onze uitdrukking in verschillende situaties construeert
téneinde tot die diepste kern door te dringen. En het is weer het dodenmasker dat deze kern het meest kan benaderen en het diepst kan
spreken over de menselijke geschiedenis welke tot een samenvattende
afsluiting werd gebracht in de momenten dat het ontstond. Dit maakt
echter tevens duidelijk dat onze innerlijke geschiedenis zich slechts op
bijzondere momenten sterk sprekend in ons lichaam uitdrukt, en dat zij
veelal daaruit slechts kan worden geraden. De eindtoestand echter geeft
van dit raadsel de oplossing. Dan spreekt in ieders lichaam de geschiedenis van ieders leven, daar deze in de geest tot samenvatting is gekomen. Onze eeuwigheid immers is een toestand welke niet slechts op ons
aardse leven volgt, doch waarin ook onze werken ons volgen ( Apoc.
14, 13) , waarin geen enkel ogenblik van ons huidig leven verloren is
gegaan maar alles samengebundeld in ieders persoonlijk, oorspronkelijk
en onvervangbaar antwoord op Gods liefde in Christus. En aan dit
geestelijk antwoord geeft ons lichaam niet slechts een onderstreping
maar een volledige openbaring. Wat wij zoëven zeiden over het samenvallen van verrijzenis en oordeel kan hier herhaald worden.
Wij hebben in onze uiteenzetting telkens rekening gehouden met de
opstanding gelijk zij zich voltrekt in zaligen en verworpenen. Wil onze
beschouwing haar troostvolle kant laten zien, dan moeten wij haar nog
even uitwerken voor de zaligen, voor de voltooide hemel. Daar is niet
meer alleen God alles in elke ziel, maar is deze godvervuldheid ook in
onze lichamen tot uitdrukking gebracht. Ook onze mensenkennis via de
zintuigen keert dus weder, maar ze zal nu ongetroebeld zijn en ze zal
allereerst zijn: een ervaren van God in ieder. De kennis die wij van
andere personen hebben zal ongetroebeld en ongedeeld zijn, ja wij
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menen te mogen zeggen dat zij zich niet meer abstraherend aan onze
zintuigkennis ontworstelt, doch dat zij een geestelijke intuïtie is in het
zintuigelijk contact: wanneer immers onze geest Gods wezen intueert,
wat zal dan nog aan haar intuïtie zijn onttrokken? Zo zullen wij dan
elkander geheel „doorhebben '' , maar zonder de onbarmhartigheid die
in dit woord meeklinkt. Integendeel, wij verheerlijken in elkander Gods
barmhartigheid, waardoor Hij „allen in ongehoorzaamheid heeft opgesloten ten einde allen barmhartig te zijn" (Rom. 11, 32) . Wij zullen
niet alleen in de deugden van ieder Gods werk zien in Christus, maar
ook in de vergeven zonden die een aanleiding werden tot groter dank
en deemoed. Wat de Kerk in het Exultet der paasvigilie in een overmaat van geloof uitroept over Adams zonde, zal dan de samenvatting
zijn van onze schouwing in ieder spoor van vroegere zonde: „o gelukkige schuld, die zodanig en zo groot een Verlosser verdiende te hebben!" En al het lijden van geest en lichaam waardoor aan delging van
eigen en anderer schuld is meegewerkt zal ook aan het lichaam zijn
glorie mededelen, zozeer dat de wederwaardigheden van deze tijd niet
opwegen tegen de dan geopenbaarde heerlijkheid (Rom. 8, 18) . Wij
zeiden zoëven dat wij voorzichtig moeten zijn met het zonder meer
transponeren van wat de verrezen Christus in zijn lichaam openbaarde
op onze lichamen in de eindvoltooiing, ook die der zaligen, en daarom
zullen wij ook niet in letterlijke zin spreken van hun verheerlijkte wonden. Maar zeker toch zijn jezus' verheerlijkte wonden een symbool van
de deelname aan zijn glorie, welke dan in ons vlees openbaar zal
worden omdat wij thans deelnemen aan zijn verlossend lijden.

* **
Hiermee hebben wij onze beschouwingen over het mysterie van ons
verrezen lichaam beëindigd. Daarbij hebben wij van dit mysterie vooral
beklemtoond dat het ons verstand te boven gaat en daarom in twee
stellingen kan worden uitgedrukt wier innerlijke samenhang ons ontgaat. Laten wij nu nog even onze aandacht vestigen op een ander
aspect van elk mysterie, nl. dat het ook een aan ons verstand meegedeelde waarheid is. Een waarheid dus om ervan te leven. Bovendien is
de inhoud van elk mysterie op een of andere wijze een waarheid die ook
ons betreft, een waarheid omtrent Gods liefde tot ons. Ook het geheim
der Allerheiligste Drieëenheid zelf is ons geopenbaard door de mededeling der Goddelijke Personen aan ons. Het mysterie echter van de
verrijzenis des vlezes spreekt heel duidelijk over wat God bereid heeft
voor wie Hem lief hebben. Het geloof daaraan voedt onze dankbaarheid en onze hoop.
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Wanneer wij nu de punten die wij in twee artikelen behandeld
hebben, nl. de identiteit van ons verrezen lichaam met het aardse en zijn
verschil in toestand, samenvatten, dan begrijpen we beter dat Sint
Paulus kon spreken van zaaien en oogsten. Wij zijn naar ziel en
lichaam thans slechts het zaad van wat wij zullen zijn, wij zijn nu de
korrel in vergelijking met de aar die eruit groeit, de rups in vergelijking
met de vlinder. De eindtoestand werpt zijn licht vooruit over onze weg
erheen, en ook de eindtoestand van ons lichaam belicht de huidige
waardering ervan. Wij zien in dat licht vooreerst dat ons lichaam niet
verwerpelijk is, dat het niet gehaat moet worden, maar dat wij het
moeten beminnen met de verlossersliefde van Christus. Deze liefde
houdt in dat wij aan ons lichaam ook eisen stellen en het aan tucht
onderwerpen. Wij moeten zorgen voor zijn vitale ontwikkeling, want
gezondheid en sterkte zijn een normale voorwaarde van het dienen van
God en Christus. Maar wij moeten ook erkennen het primaat van de
uitdrukking boven de louter vitale ontwikkeling en schoonheid, iets dat
wij positief hebben te beklemtonen door het scheppen van een christelijke cultuur der kleding. En vooral hebben wij ook onze begeerten te
beteugelen en het kruis te dragen, ook waar dit voor ons lichaam in zijn
aardse toestand geen directe winst betekent, gedachtig de verheerlijking
in het andere leven. In het kort: wij zullen nu reeds God verheerlijken
in onze lichamen (1 Kor. 6, 20) door ze aan te bieden als een heilige,
levende, God welgevallige offerande ( Rom. 12, 1 ) .

Het voedingsvraagstuk
in de wereld II
door ALB. VAN HOUTTE
Lector aan de Universiteit van Leuven
Voorzitter van het Belgisch Nationaal Comité van de FAO

ILLEN de ontzaglijke inspanningen die nodig zijn om de proW
ductie te verhogen, succes hebben, dan zal aan vier voorwaarden
moeten worden voldaan: een grootscheepse en vruchtbare vulgarisatie
waardoor de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek onder de
landbouwers bekend worden gemaakt en die zo overtuigend werkt, dat
niet alleen de onwetendheid, maar ook de traditionele sleur en alle
taboe's uiteindelijk overwonnen worden; doelmatige hervormingen van
de landbouwstructuur, zodat de grond niet alleen het maximum kan
opbrengen, maar ook degene die de grond bewerkt, het genot heeft van
de gewonnen vruchten; goedkoop landbouwcrediet dat een progressieve ontwikkeling van de bedrijven mogelijk maakt en een einde stelt
aan de woekerpraktijken, die in bepaalde landen interesten opleveren
van méér dan 100% per jaar; en ten slotte een georganiseerde afzet van
de landbouwproducten, die aan de producent de beste waarborg biedt.
Wanneer men rekening houdt met het feit dat twee derde van de
aardbewoners zijn bestaansmiddelen vindt in de landbouw, en zich
rekenschap geeft van het lage gemiddelde materieel en intellectueel peil
van deze bevolking en tevens van de schreeuwende sociale toestanden,
die in het grootste deel van de wereld nog bestaan, kan men er zich
ook een voorstelling van maken, hoe omvangrijk en moeilijk de voorgenomen taak is en onmiddellijk de conclusie trekken dat hiervoor niet
éën, maar meerdere generaties nodig zijn.
De reeds aangehaalde VIe Conferentie van de FAO heeft dan ook
een resolutie aangenomen, die door de bescheidenheid van haar opzet
rekening houdt met de werkelijke mogelijkheden. De conferentie vraagt,
dat de regeringen maatregelen zullen nemen en elkaar zullen helpen,
om de wereldproductie ieder jaar met 1 à 2% boven de bevolkingsaangroei te doen toenemen. Rekening houdende met deze wens, en de
algemene opzet van de economische coöperatie, hebben de landen van
West-Europa zich tot doel gesteld in de eerstvolgende 5 jaren de
landbouwproductie met 17% te verhogen.
Ook in een andere richting kunnen en worden pogingen gedaan om
de beschikbare productiemiddelen en de voortgebrachte producten te
beschermen. Hier zouden wij moeten uitweiden over dat fundamenteel
probleem van onze tijd en onze beschaving: de bodembescherming, de
strijd tegen de ziekten van planten en vee en tegen de parasieten van de
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opgeslagen producten, die ieder jaar millioenen tonnen voedselvoorraden vernietigen 19) .
We willen hier alleen iets zeggen over het probleem van de bodembescherming, dat zo groot en belangrijk is, dat het volksgeweten zou
moeten worden opgevoed tot de „soil consciousness", het „bodembewustzijn". Historisch is het een feit, dat de beschaving overal waar ze
voorbijgegaan is, woestijnen, rotsen en onvruchtbare gronden achter
zich heeft gelaten, aldus het patrimonium en de bestaansmogelijkheden
van de toekomstige generaties bedreigende. Dit is zo geweest in het
Verre en Nabije Oosten, in het Middellandse zeegebied, in NoordAfrika en het . gaat heden ten dage nog voort. Het bulletin van het
Bureau of Soils in de Verenigde Staten schreef letterlijk in 1909: „De
bodem is het enige onvernietigbare, onveranderlijke bezit van een natie.
Hij is de enige bron die onuitputbaar is, die niet kan worden opgebruikt". In 1933 d.i. minder dan 25 jaar later moest in datzelfde
land de grootste bodembeschermingsdienst van de wereld worden opgericht en spectaculaire werken, zoals de vruchtbaarmaking van de
Tennessee vallei, worden uitgevoerd, omdat de regering er zich rekenschap van had gegeven, dat 130 millioen ha 75% van hun vruchtbaarheid hadden verloren.
Wat zich door roofbouw in de Verenigde Staten op grote schaal
heeft voorgedaan, gebeurt ook élders. In Turkije b.v. zouden 7 millioen
ha dringend moeten worden bebost, en zulke voorbeelden liggen voor
het grijpen. Ook bij ons moet met voortdurende zorg dat erfgoed van
onze voorvaderen, de bodem, bewaard en verzorgd worden en dient
men de beschermingswerken, waarvan sommige dagtekenen uit de
8e en 9e eeuw, --- te onderhouden.
Terecht hebben de Verenigde Naties in 1949 een wereldconferentie
voor de „bescherming van de natuurlijke hulpbronnen" --- waarin de
bovengrond de belangrijkste plaats inneemt — bijeengeroepen en heeft
de Voedings- en Landbouworganisatie regionale permanente bodembeschermingscommissies opgericht.
De visserij

De landbouw is echter niet de enige voedingsbron. De visserij is er
ook een, maar haar belang is onvoldoende bekend. Bij ons wordt veelal
vergeten, dat vis het hoofdbestanddeel van het voedsel van vele volkeren is. In feite verschilt het verbruik per hoofd ten zeerste van het ene
land tot het andere. Dit wordt bepaald, niet alleen door de ligging ten
opzichte van de zee, maar veel meer nog door de gewoonten van de
bevolking. Het gemiddeld verbruik is vooral groot in sommige landen
van Azië (Siam: 48,4 kg per hoofd en per jaar; Philippijnen: 44,6 kg;
Japan: 37,8 kg; Birma: 33,6 kg) , terwijl het in Noord- en Zuid-Ame
rika, Afrika en Australië eerder gering is en voor grote toename vatbaar: (Verenigde Staten en Canada: 5 kg; Argentinië: 3,8 kg; Brazilië:
.

19) Naar schatting werden in 1947, 33 millioen ton graan en rijst door de parasieten vernield: dit is een hoeveelheid, gelijk aan het volume van deze producten dat
in de wereldhandel komt.
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2,9 kg ) . In Europa is het verbruik hoog in de Scandinavische landen en
Engeland (IJsland: 29,6 kg; Noorwegen: 21,2 kg; Zweden: 20,1 kg;
Engeland: 15 kg) ; gemiddeld in landen als België (9,8 kg) en Nederland (8,1 kg) en laag in de meeste andere landen (minder dan 2 kg in
Zwitserland, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Oostenrijk).
Vis is rijk aan proteïnen, en kan daardoor een zeer belangrijke plaats
innemen in een evenwichtig voedingsregiem. Dit heeft b.v. de Belgische
autoriteiten ertoe aangezet de visteelt en -verdeling sterk aan te moedigen in Belgisch Congo.
Quantitatief gesproken kan de visserij ook een substantiële bijdrage
leveren tot de wereldbevoorrading. De visproductie over de hele werel d
levert thans naar schatting 25 millioen T. per jaar. In vergelijking met
voor de oorlog is de productie met 12% gestegen.
Maar de onmetelijke oceanen kunnen ongetwijfeld veel meer voortbrengen. Niemand kent echter de bestaande „voorraden", omdat de
oceanen practisch niet wetenschappelijk geëxploreerd worden. De
Voedings- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft tot
dat doel sedert 1949 bij internationale conventie verschillende „zeeraden" opgericht, en voor het eerst statistische .jaarboeken van de visproductie en -handel uitgegeven, hetgeen op zichzelf tevens een zeer
verdienstelijke bijdrage is tot de kennis van deze belangrijke bevoorradingsbron.
Afzet en internationale handel
Produceren alleen is echter niet voldoende. Er moeten ook afzetgebieden gevonden worden voor de productie. Afzet en verdeling
hangen af van het inkomen. Het inkomen bepaalt de quantitatieve en
de qualitatieve verdeling van de verbruiksgoederen tussen de verschillende inkomengroepen op het nationale plan. Het bepaalt eveneens de
verdeling op het internationale plan tussen de verschillende landen.
Het inkomen per jaar en per hoofd was in 1949 als volgt verdeeld
over de wereld het gaat hier noodzakelijkerwijze om benaderende
cijfers, ontleend aan de statistische documentatie van de Verenigde
Naties:
Afghanistan, Birma, China, Korea, Ecuador, Ethiopië, Haïti, Indonesië,
Liberia, Thailand, Yemen.
50 tot 100: Bolivia, Ceylon, Guatemala, Honduras, India, Iran, Irak, Nicaragua,
Paraguay, Dominikaanse Rep., Salvador.
100 tot 200: Brazilië, Chili, Columbia, Costa Rica, Egypte, Griekenland, japan,
Libanon, Mexico, Panama, Peru, Zuid-Rhodesia, Syrië, Turkije, YoegoSlavië.
200 tot 300: Oostenrijk, Cuba, Hongarije, Italië, Portugal, Zuid-Afrika.
300 tot 400: Duitsland, Argentinië, Finland, Israël, Polen, Tsjecho- Slowakije, USSR,
Uruguay, Venezuela.
400 tot 500: Frankrijk, IJsland, Ierland.
500 tot 600: België, Luxemburg, Noorwegen, Nederland.
600 tot 700: Australië, Denemarken.
700 tot 800: Ver. Koninkrijk, Zweden.
800 tot 900: Canada, Zwitserland, Nieuw Zeeland.
: Ver. Staten van Amerika.
1450
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In de landen met een laag gemiddeld inkomen, en een onvoldoende
productie om door eigen middelen in de minimum-behoeften te voorzien is de ondervoeding een schreeuwend probleem. Bijgevolg zou een
massale invoer uit de landen met een productie-overschot de tekorten
moeten aanvullen. Maar de internationale betalingsmiddelen ontbreken
om de invoer te financieren.
En hiermee komen we te staan voor het „probleem" van de internationale handel, waarbij de handel in voedingsmiddelen de voornaamste plaats inneemt. Er waren ogenblikken in de recente economische
geschiedenis, enkele jaren vóór 1940, dat men tegelijkertijd op sommige plaatsen overvloed van zeer ontwaarde landbouwproducten had,
die men moest vernietigen bij gebrek aan afzetmogelijkheden en honrgersnood in andere landen, die niet eens in staat waren om de vrachtkosten van deze voor hen zo kostbare producten te betalen. Kernachtig
heeft men deze toestand genoemd „want in abundance" „nood in overvloed". In het kader van de huidige opvatting over de sociale taak van
de Staat en van de betrekkingen tussen staten, kan een herhaling van
dergelijke toestanden niet meer geduld worden, omdat deze indruisen
tegen de meest elementaire menselijke waardigheid en verder zulke
sterke argumenten vormen tegen de bestaande sociale orde, dat onze
beschaving zelf er door bedreigd zou zijn.
Daarom is sinds de oorlog op het internationale plan, aan het probleem van de internationale handel zoveel aandacht besteed, zonder
dat evenwel een oplossing werd gevonden. En dit kan ernstige gevolgen hebben. Inderdaad aarzelen op dit ogenblik sommige landen, die
het zouden kunnen doen, om hun productie verder uit te breiden, uit
vrees daarvoor geen afzetgebieden te zullen vinden. De reeds aangehaalde VIe FAO Conferentie heeft zich dan ook ongerust verklaard
over deze toestand: „De conferentie wenst met klem uitdrukking te
geven aan haar bekommernis om de mogelijke achteruitgang van de
graanproductie in de exportgebieden: Noord-Amerika en Oceanië ...".
Alvorens echter de pogingen, die gedaan werden op het terrein van
de internationale handel, even vluchtig te bekijken, dienen we twee
feiten goed onder ogen te zien. Ten eerste de betrekkelijk geringe omvang van de productie die in de internationale handel komt; veruit het
grootste deel van de productie wordt ter plaatse verbruikt, en de uitvoer
is in hoge mate in enkele landen geconcentreerd. Een kort overzicht
van de voornaamste landbouwproducten, bestemd voor de menselijke
voeding, geeft hiervan een beeld.
,

De totale productie van tarwe over de hele wereld bedroeg in 1950, 145.800.000
M.T., tegenover 128.700.000 in 1934-1938 .De totale uitvoerhandel bedraagt thans
ongeveer 21.000.000 M.T., tegenover 13.720.000 M.T. voor de oorlog. Het NoordAmerikaanse continent voert hiervan 13.375.000 M.T. uit, tegenover slechts 5.050.000
Ton in 1934-1938, hetgeen deze uitvoer brengt op de index 265. De belangrijkste
importeur is Europa: 12.375.000 M.T. in 1950 (11.000.000 M.T. in 1934-1938) .
Alhoewel Europa in een niet onbelangrijke mate zijn invoer vermeerderd heeft, is
toch het meest opvallend de geweldige vermeerdering van de invoer van tarwe in Azië
(4.178.000 M.T. in 1950, tegenover 670.000 vóór de oorlog) . Deze evolutie in het
traditioneel rijstverbruikend continent is het gevolg van de toename van de bevolking,
terwijl de totale rijstproductie ongeveer dezelfde gebleven is. Dit nieuwe feit is zeker
van belang voor de productiepolitiek in de wereld.
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De totale productie van rijst bedroeg in 1950, 152.600.000 M.T. (tegenover
151.200.000 M.T. in 1934-1938) . Nu is het opvallend, dat de productie in Azië van
144.800.000 M.T. verminderd is tot 141.600.000 M.T. --- een slechte oogst is hier wel
de hoofdreden van terwijl het verschil gecompenseerd wordt door een toename
van de productie in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Afrika. Op het gebied
van de buitenlandse handel zien wij een zeer aanzienlijke vermindering van 9.500.000
M.T. tot 3.950.000 1VI.T., die voortvloeit uit het verval van de uitvoer uit Azië (van
8.900.000 M.T. valt deze op 2.800.000 M.T.) . Dit betekent dat de productie in Azië
bijna geheel ter plaatse verbruikt wordt, en de reden hiervoor is ook weer de aangroei van de bevolking. Zo komt het, dat het nieuwe rijstexporterende land de Verenigde Staten is, waarvan de uitgevoerde hoeveelheden stijgen van 90.000 M.T. ia
1934-1938 tot 520.000 M.T. in 1950; men verwacht een beschikbare hoeveelheid van
2.000.000 M.T. in 1951.
De suikerproductie is opvallend toegenomen sinds voor de oorlog: van 26.400.000
M.T. is deze gestegen tot 34.300.000 M.T. De uitvoerhandel heeft nochtans slechts
een beperkt aandeel van deze productie geboekt. Zij bedraagt thans 11.400.000 M.T.
tegenover 9.800.000 M.T. voordien. Hier blijkt weer eens duidelijk, dat het locale
verbruik toegenomen is. Dit is typisch voor Zuid-Amerika, waar de productie met
50% toenam en de totale uitvoer eerder is achteruitgegaan. De vermindering van de
productie in Azië met 15% en van de invoer met 50% wijst zeker op een achteruitgang van de levensstandaard. De aanzienlijke vermeerdering van de productie in
Europa (40%) en van de netto-invoer, duidt op zijn minst op een wijziging in de
voedingsgewoonten. Opvallend is opnieuw de plaats die Noord-Amerika is gaan
innemen in de netto-uitvoerhandel. Terwijl deze gering was in 1934-1938 (370.000
1VI.T.) is deze in 1950 gestegen tot 2.340.000 M.T. Alhoewel het binnenlands verbruik
ook daar geweldig toegenomén is, laat de uitbreiding van de locale productie met
59% nog een voldoende marge, om de belangrijkste plaats op de wereldmarkt te
veroveren.
Ook de totale productie van vetstoffen kent een globale uitbreiding tegenover de
vooroorlogse periode: 22.200.000 M.T. in 1949 en 20.900.000 M.T. in 1934-1938. De
totale uitvoerhandel is nochtans verminderd van 7.000.000 M.T. tot 5.000.000 M.T.
Europa produceert en importeert minder vetstoffen; Azië produceert en exporteert er
minder; Afrika en Zuid-Amerika integendeel brengen er meer voort, maar de grootste
uitbreiding van de productie is in de Verenigde Staten te constateren (70%) .
Wanneer wij nu tenslotte nog even de vleesproductie onder de loupe nemen,
kunnen wij een aanzienlijke toename van de productie in Noord-Amerika waarnemen
(12,5 millioen T. in 1950 tegenover 9,1 millioen T. in 1938) ; ook een toename, maar
in veel mindere mate, in Zuid-Amerika en Oceanië, terwijl Europa nog niet helemaal
het vooroorlogse productiepeil in 1950 bereikt had. De totale uitvoerhandel was nog
geringer dan voor de oorlog. Wat vlees betreft, zien wij hier vooral een vermindering
van de uitvoer uit Zuid-Amerika en een vermeerdering uit Oceanië. Het belang van
Noord-Amerika wat betreft de uitvoer van vlees was in 1949 niet toegenomen in
verhouding tot de referentie-periode.
In verhouding tot de totale productie, bedraagt de wereldhandel van de voornaamste landbouwproducten de volgende procenten: tarwe: 15%; rijst: 2,5%; andere
graangewassen: 5%; vlees: 6%; boter: 12%; kaas: 18%; andere vetstoffen: 20%;
suiker: 33%.

Het tweede feit is, dat zich sinds de oorlog, grondige veranderingen
hebben voorgedaan in de structuur van de internationale handel, waardoor de loop van het traditionele handelsverkeer gewijzigd is, en de
Verenigde Staten een totaal dominerende positie hebben gekregen. Dit
blijkt duidelijk uit de hierboven aangehaalde gegevens, wat betreft de
landbouwproducten.
Vele oorzaken liggen hieraan ten grondslag, o.m. de vermindering
van de productie in de bezette landen en de onmogelijkheid tijdens de
oorlog de bestaande handelsbetrekkingen te onderhouden of daarna
weer snel op te nemen; de industrialisatie van bepaalde landen, waardoor de levensstandaard en het binnenlands verbruik zeer zijn toege-
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nomen, zoals in Zuid-Amerika (Argentinië bv.) of sommige delen van
Afrika; de „veredeling" van het verbruik in landen als de Verenigde
Staten, waar de verhoging van de levensstandaard een groter verbruik
van dierlijke producten en dus een uitbreiding van de veestapel tot gevolg heeft gehad, maar tevens ook van de productie van veevoeder; het
rantsoeneringssysteem en de „f ull employment"-politiek die, in Engeland bv. een grote vermeerdering van het verbruik tot gevolg hadden.
Dit alles heeft bijgedragen tot de reorientatie van de internationale
handel, zoals blijkt uit de hierboven aangegeven voorbeelden. Het oude
evenwicht werd verbroken. Een nieuw evenwicht werd nog niet gevonden.
Onder hetgeen in die richting gedaan werd, noemen wij — buiten
de organen die in de periode van tekorten onmiddellijk na de oorlog
instonden voor de verdeling van de beschikbare hoeveelheden, of die
thans de strategische grondstoffen verdelen de pogingen om te komen tot de oprichting van een internationale handelsorganisatie waarvan het Havanacharter (1948) de basis vormt. Tot op heden is dit
document, dat na maandenlange discussies werd opgemaakt, door geen
enkel land geratificeerd, en men mag vrijwel aannemen, dat de voorgenomen organisatie nooit tot stand zal komen.
Gelijksoortige pogingen werden gedaan door de Sociale Economische Raad van de Verenigde Naties, vooral door zijn regionale Economische Commissies, die ernaar streven de handel tussen de landen
van een zelfde gebied of tussen continenten --- echter zonder sprekend
succes — uit te breiden.
Op een meer beperkte basis, die daardoor juist meer kansen van
succes bood, heeft de groepering van landen, algemeen bekend onder
de initialen GATT (general agreement on tariffs and trade) gepoogd
het afsluiten van overeenkomsten tussen landen op het gebied der
toltarieven te vergemakkelijken. Aanvankelijk werden hier wel enkele
resultaten geboekt, tijdens de vergaderingen van Annecy en Genève,
maar de laatste en zeer langdurige besprekingen te Torquay hebben
blijkbaar alleen beperkte uitslagen opgeleverd.
Met name op het gebied van de landbouwproductie werd in de
afgelopen jaren op enigszins spectaculaire wijze geïntervenieerd door
de Voedings- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Allereerst werd een voorstel gedaan, door haar toenmalige directeur-gene
raal Lord Boyd Orr, tot oprichting van een „World Food Board"
waarbij een wereld„pool” van de voedselvoorraden zou worden gevormd, teneinde daarmede de ondervoeding te bestrijden, en tevens
ook stabiliteit aan productie en prijzen te verzekeren. Deze „board"
zou vergaande bevoegdheid gehad hebben op het internationaal plan
en zijn beslissingen zouden zeker op het economisch gebeuren diepgaande invloed hebben gekregen. De regeringen hebben dit echter niet
gewild, maar in plaats daarvan op het regeringsplan besloten een
„Wereldvoedingsraad" met 18 leden op te richten (Genève, 1948) .
Zonder executieve bevoegdheid, heeft deze Raad de taak de ontwikkeling van de wereldbevoorradingstoestand te volgen en adviezen uit te
brengen. Het blijkt echter, dat hij zich sinds zijn oprichting meer en

HET VOEDINGSVRAAGSTUK IN DE WERELD II

331

meer ontwikkelt tot het internationaal bestuursorgaan van de Voer
dings- en Landbouworganisatie, en slechts in beperkte mate invloed
uitoefent op de internationale verdelingspolitiek. De huidige directeurgeneraal, N. E. Dodd heeft het dan ook gepast geoordeeld een
ander voorstel te doen, toen zich in 1949 de eerste tekenen van locale
overproductie voordeden, welk voorstel, alhoewel minder vergaand dan
de „World Food Board '' , toch een regelende invloed zou uitoefenen
op het handelsverkeer van de landbouwproducten. Hij stelde voor een
„International Commodity Clearing House" op te richten, dat zou
beschikken over een kapitaal van 1 milliard dollars om de opgegeven
overschotten op te kopen en deze af te staan, eventueel voor lagere
prijzen of in locale munt, of tegen betaling op min of meer lange termijn, aan landen die hun behoeften zouden hebben kenbaar gemaakt.
Dit voorstel werd door de regeringen eveneens afgewezen als zijnde
een interventie van een internationaal orgaan op het gebied van de
handel, waarvan de weerslag te groot zou kunnen zijn op het nationaal
plan van ieder land. Een nieuw consultatief orgaan, zonder uitvoerende
bevoegdheid en afhankelijk van de Wereldvoedingsraad, werd integendeel opgericht: de „Commissie van de producten'', die de verklaringen
van overschotten en behoeften zou ontvangen en de geïnteresseerde
partijen zou samenbrengen. Deze commissie heeft echter gefunctionneerd sinds 1950, zonder merkbaar succes. Het is inderdaad zeer moeilijk om andere voorstellen te doen dan de overtollige producten kosteloos aan de behoeftige landen af te staan. Landen, waarvan de export
van landbouwproducten de vitale post van hun economische balans
is, kunnen begrijpelijkerwijze moeilijk aanvaarden, dat bepaalde landen
systematisch producten gratis zouden afstaan, liever dan kapitalen ter
beschikking te stellen om de nodige producten op de internationale
markt te kopen. Wat er ook van zij, een poging wordt thans gedaan
om deze commissie „nieuw leven" in te blazen.
Intussen werd aangedrongen op het verwezenlijken van „internationale accoorden op producten" als een middel om het internationaal
handelsprobleem op te lossen. Een zeer bemoedigend en succesvol
resultaat werd verkregen met de Internationale-tarwe-overeenkomst in
1949, afgesloten voor een periode van 4 jaar nadat tijdens de laatste
30 jaar talrijke pogingen waren gedaan. De verlenging van deze overeenkomst voor een nieuwe termijn beginnende in juli 1953 wordt thans
besproken. Ongetwijfeld heeft de bestaande overeenkomst, tot voldoening van de exporterende en van de importerende landen, een regelende invloed op de bevoorrading en de prijzen van tarwe uitgeoefend,
zonder dat daarom de overeenkomst de totale hoeveelheid, beschikbaar
voor export, dekte. Het feit dat nieuwe landen naderhand gevraagd
hebben zich te mogen aansluiten bij de in uitvoering zijnde overeenkomst is een ander bewijs van haar doelmatigheid.
De tarwe-overeenkomst is zeker, sinds de oorlog, de meest positieve
bijdrage geweest tot oplossing van het internationaal handelsprobleem.
De toepassing van deze formule op andere producten, zoals suiker,
rijst, voedergranen, zelfs vlees en vetstoffen zou actief moeten warden
nagestreefd. Wat betreft suiker werden reeds voor de oorlog overeen-
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komsten afgesloten. Nieuwe pogingen van na de oorlog hebben tot nu
toe tot geen resultaten geleid. Maar het is in elk geval van vitaal belang voor de wereld, dat de afgesloten verdragen niet zullen leiden tot
productie-beperking, maar tot de voldoening van de minimumbehoeften, gesteld door de bevoorradings- en voedingspolitiek. Behalve deze
algemene verdragen werden sinds de oorlog door verschillende regeringen onderhandelingen gevoerd om „lange termijn contracten" voor
bepaalde producten af te sluiten. Engeland is hiervan de spil geweest.
Zo werden vele pogingen gedaan om het besproken vraagstuk op te
lossen. De meeste hadden weinig, andere een beperkt succes; geen enkele kon de knoop doorhakken. Hieruit blijkt hoe moeilijk en ingewikkeld het probleem is en er is nog geen blijvende oplossing in zicht.
Deze zal dan ook resoluut in een andere richting moeten worden
gezocht.
Koopkracht scheppen
Die blijvende oplossing kan alleen gevonden worden in het scheppen
van koopkracht, daar waar deze ontbreekt, en voornamelijk door
opvoering van de productiviteit en de productie: dit betekent door de
vermeerdering van de landbouwproductie en de industrialisatie van de
niet of laag-ontwikkelde landen. Dit moet, wat de landbouwproductie
betreft, gebeuren door de middelen die hiervoor werden aangegeven.
Ieder land moet in de eerste plaats zich zelf helpen, en de gunstige
voorwaarden scheppen om deze ontwikkeling te steunen en aan te
wakkeren. Daartoe moeten ook de andere landen — alle andere landen
--- bijdragen: technisch kunnen zij het door experts ter beschikking
te stellen aan de landen die ze nodig hebben. Deze zullen er echter
alleen blijvend werk verrichten, wanneer de nodige kapitaalinvesteringen gedaan warden om hun opvattingen van de economische expansie
van het land te verwezenlijken. Vreemde kapitalen zullen nochthans
alleen in voldoende mate worden aangetrokken, wanneer de andere
landen vertrouwen hebben in de toekomst van het land. Dit vertrouwen
scheppen kan alleen het te ontwikkelen land zelf, en het moet dit doen
door stabiliteit van zijn regeringsvorm en door een wijs bestuur, door
de toepassing van de ervaren beginselen, door de eerbied voor verworven rechten. Wilde experimenten en overdreven nationalisme schijnen
op . dit ogenblik het grootste struikelblok te zijn op de weg van de economische ontwikkeling van jonge landen, die zo pas hun vrijheid gewonnen hebben. Zij schijnen ook het grootste gevaar te vormen voor
het welslagen van de vele vormen, waarin de internationale „goodwill"
na deze oorlog is gebleken.
Economische ontwikkeling en expansie, verhoging van de levensstandaard, waarvan de basis de voedingsstandaard is, vermeerdering
van de betalingsmogelijkheden en dus van het internationaal handelsverkeer, zijn de doelstellingen van de verschillende vormen die de
internationale hulpverlening sinds de oorlog, gestimuleerd door de
Verenigde Staten aangenomen heeft: zij het het Marshallplan in Europa of de inter-Amerikaanse samenwerking in Zuid-Amerika, of het
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Britse Colomboplan voor Azië of tenslotte het programma van technische hulpverlening aan achterlijke landen van de Verenigde Naties.
Internationale liefdadigheid, zoals deze na de oorlog een noodzakelijkheid bleek, zowel van het standpunt van de Verenigde Staten als
voor de rest van de wereld, kan geen blijvende oplossing geven aan de
economische en sociale problemen van de wereld. Alleen méér produceren, koopkracht scheppen,' kan dat.

**
Daar ligt ook de oplossing van het voedingsprobleem. Uit het voorgaande zijn de moeilijkheden van de verdeling van de bestaande productie voldoende gebleken, alsmede de ontzaglijke productiemogelijkheden. Er „kan" genoeg voedsel voor een groeiende wereldbevolking
zijn. Het voedingsvraagstuk kan dan ook niet beschouwd worden onafhankelijk van het probleem van de uitbreiding van de totale economische productie. Nieuwe koopkracht moet de middelen geven om in
de eerste plaats genoeg voedsel aan te schaffen, en zal de beste stimulans zijn voor de landbouwproductie. Daarin ligt ook de sleutel van
de oplossing van het eerste en grootste sociale vraagstuk van onze
moderne wereld: het dagelijks brood verschaffen, aan iedereen.

Vondels dramatische kunst
en zijn religieuze bezieling
door EM. JANSSEN S.J.

E nieuwste Vondel-studie, na de recente van Dr J. G. Bomhoff
(Vondels drama) en van Gabriel Vanherpe (Het Grieks-christelijk dualisme in Vondels Lucifer), is die van J. Noë S.J., De religieuze
bezieling van Vondels werk (Lannoo, Tielt, 1952, 186 blz.) . Met de
voorgaande heeft zij dit gemeen, dat ook zij handelt over het dramatisch
werk en over het godsdienstige ervan. Het monumentaal geheel der
tragedies van onze grootste dichter schijnt zich aan de moderne mensen
weer op te dringen als een lang verwaarloosde schat, waarin een diepe
ziel verborgen ligt.
Aanvankelijk kan het contact met deze nieuwe studie, een Leuvense
dissertatie, wel even ontgoochelen. Titel en inleiding beloven ons veel
omtrent „de innerlijke mens Vondel", omtrent „diens bijzondere ontwikkeling en visie in voortdurende verhouding tot zijn werk" (blz. V .
In plaats daarvan liggen de twee grote delen nogal ver uiteen: een vrij
polemisch gesteld levensverhaal tot en met de bekering; Vondels
dramatiek vanaf 1637. En ook dit tweede gedeelte rekent grotendeels
af met velerhande meningen.
Het vormt nochtans het zwaartepunt. Vondels innerlijk beleven, zo
getuigt Pater Noë, staat sinds zijn bekeringstijd in zijn drama's uitgewerkt; op een heel bijzondere wijze sinds 1646. Aan deze thesis en de
bewijsvoering ervan laat hij echter, als een noodzakelijke integratie, het
levensverhaal der voorgaande jaren voorafgaan; en dat eerste deel, het
laatst wellicht geschreven, lost de volgende vraag maar gedeeltelijk op:
hoe komt het dat de oudere Vondel zich in zijn drama's het meest
adaequaat uitdrukte? Een onderzoek dat vooraf gaat aan een betoog
van een andere soort; zo wekt het werk de indruk niet voltooid te zijn.
Men neme het echter aandachtig door: het loont de moeite. Dan ook
waardeert men de oorspronkelijke thesis: in de drama's uit zich de
godsdienstige mens. Men krijgt een overzicht van het veelvuldig informatie-materiaal, dat de doctorandus definitief ordende. Men gaat
vermoeden welke revelerende essays en studies uit de zo-bewerkte
grond nu kunnen opschieten. En al blijft men het betreuren dat de te
beslist optredende auteur, met al te bondige aphorismen zo maar naast
elkaar, veel recht zette, beweerde en verklaarde: des te meer bewondert
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men zijn nergens falend inzicht. Met een merkbare zin voor evenwicht
en met spontaan-gezonde reacties, heeft hij wel veel onvoltooid gelaten,
doch veel méér opengelegd. Als een veilige gids voert hij ons binnen in
Vondels geheim bestaan; en in zijn voetspoor trachten wij, om zijn
vondsten daarna te schatten, door te dringen in de religieuze bezieling
van onze grote bekeerling en dichter.

I
Twee belangrijke feiten verdienen vooreerst onze aandacht: vanaf
1637 was Vondel doorlopend dramaturg; in 1646 kenterde zijn dramatiek.
Vanaf Gysbrecht van Aemstel (1637) tot aan Noah (1667) volgden
de oorspronkelijke drama's elkander op. Wel had de dichter, veel
vroeger, Het Pascha, Hierusalem verwoest en Palamedes geschreven;
en in de jaren van Palamedes had hij, met vertalingen uit Seneca, zijn
dramatische vorming intensief voortgezet. Maar tussen Palamedes
(1625) en Gysbrecht liggen twaalf jaar, terwijl er later nog slechts
eenmaal een tussenpoos van vijf jaar zal zijn. Wordt de onderbreking
verklaard door het feit, dat het later vernietigde heldendicht Constantijn in die jaren werd geschreven? En moeten we de specifieke aanleg
van Vondel, uiteindelijk toch dramatisch, min of meer tussen de epiek,
de didactiek en de dramatiek situeren? Zowel vóór 1625 als na 1637
schreef hij vrij regelmatig breed uitgebouwde leerdichten; en dat simultaan beoefenen van didactiek en dramatiek kan niet zonder wisselwerking gebleven zijn. Een psychologische, een technisch-literaire, een
religieuze wisselwerking, waarbij de dramatiek haar eerste plaats wel
niet verliest, maar toch een meer complex verschijnsel wordt. Pater Noë
wordt daardoor geenszins in het ongelijk gesteld; maar zijn „summier
overzicht van de grote leerdichten", naast zijn breedvoerige behandeling
van de drama's, verbreekt wellicht een weinig het evenwicht en vereenvoudigt te zeer de werkelijkheid.
In 1646 kenterde Vondels dramatiek. Wanneer hij tot nog toe
onschuldige helden had voorgesteld, zullen het voortaan schuldigen
zijn: een schuld die de straf in zich draagt. Waar van 1637 tot 1646,
de onschuldige helden triomfeerden in hun martelaarschap, zullen,
vanaf 1646, de schuldigen hun hoogmoedige opstandigheid zwaar
boeten. Deze kentering was wel hoofdzakelijk aan de steeds grotere
invloed der Grieken te danken; toch werkten daarin ook Vondels
persoonlijke ervaring en ontwikkeling diep door. En misschien zet Pater
Noë, die de twee factoren erkent doch de eerste sterk beklemtoont, alles
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iets te veel op één kaart: eens te meer heeft hij daardoor de werkelijkheid te veel vereenvoudigd.
Doch wanneer we het gehele leven van de dichter nagaan, dan zien
we het harmonisch samenvloeien van veel wat verscheiden lijkt.

In 1587 geboren, bleef Vondel een ingekeerd Mennist tot in 1622.
Toen trad hij als hekeldichter op; en bijna tegelijk ontwikkelde zich de
humanist, die, toen in 1632 de strijdbaarheid ineens ophield, des te meer
hunkerde naar vrede. De volgende jaren, met veelvuldige beproeving,
werden de tijd der verdieping, met de duidelijk gewijzigde godsdienstigheid die, vanaf 1637, de bekering onmiddellijk voorbereidde. De
overgang tot de Katholieke Kerk geschiedde in 1641; intussen hield het
godsdienstig élan, de verheerlijking van nederigheid en martelaarschap,
aan tot in 1646. Toen trad een meer bezadigde, een meer objectieve tijd
in; de dichter, steeds vruchtbaarder en groter, langzamerhand een
grijsaard geworden, zou arbeiden tot in 1674, om in 1679 te overlijden.
Van 1610 tot 1674, meer dan zestig jaar, heeft de taaie werker bijna
onophoudelijk geschreven.
Met deze mijlpalen tekent men zijn levensweg. Het begint met een
periode van ingekeerdheid (tot 1622) . Dan volgt een strijdbare tijd (tot
1632) , die uitloopt op een toenemende inkeer (tot 1637) . Daarna een
tweede periode van strijdbaarheid (tot 1646) ; en dan een tweede inkeer
(tot het einde) . Neem echter „strijdbaarheid" en „inkeer" niet te
absoluut; want de twee polen bestaan meestal samen terwijl één
overheersend is.
Vondels leven was dus een schommelen, en tweemaal neemt men de
gehele beweging waar: van 1622 tot 1637 ging het om gerechtigheid,
vrijheid en vrede; van 1637 tot 1674 om de diepere waarden van ons
christelijk geloof. Zelfs lopen de twee bewegingen nog samen tot één
groot slingeren: eerst de strijder en humanist, met aardse normen en
doel; daarna de deemoedig gelovige kunstenaar, die zijn godsdienstig
inzicht doorzoekt en bewerkt tot het alles zou omvatten.
Met onderworpenheid begint en eindigt dat lange, dat vruchtenrijke
bestaan: onderworpen was de Mennist, en later ook de Katholiek.
Maar de hekeldichter en zelfs de renaissancist hebben de hoogmoed
gekend: het verliezen ( eerder vergeten dan verwerpen) van getrouwe
deemoed. De latere katholiek echter kon van geen andere waarheid
meer leven, haast geen andere kon de dichter nog verkondigen dan dat
nederigheid verheffing brengt en hoogmoed ondergang.
Aan het trotse bewustzijn dan van de eigen artistieke, verbale en
strijdende macht, in een overigens doorlopende crisistijd voor het
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christendom, had de eventueel hoogmoedige Vondel verloren kunnen
gaan; — maar even scherp tekent, als we de feiten hier bijhalen, de
grote factor van inkeer zich af: zware beproeving, het meest in eigen
gezin. Werkelijk, het overlijden van Mayken de Wolf, in 1635, beslist
over dat grote leven. Andere rampen waren voorafgegaan en nog
meerdere zouden volgen; spoedig wendde de eens eerzuchtige dichteren-strijder zich voorgoed af van „ij delhêen nog ijdeler dan mist".
Niet zonder strijd weliswaar, was Vondel dan een nederig conformist
geworden, die scheppend dieper doordrong in het geloof. Meteen was
en bleef hij een getrouw staatsburger, allesbehalve onverschillig voor de
glorie van land en volk. Trouw werd dus zijn kenmerk: een gehoorzame
trouw, die in de onderworpenheid de vrijheid verovert; een dienende
trouw, tot optreden en hulp altijd bereid; een belangstellende en weelderige trouw, leergierig en met verbazende praestaties. Zo deelde de
geniale schepper, die de eigen oorspronkelijkheid haast verdoezelde, het
heilzame licht allermildst mede; zo werd de dichterlijke reus even
gewoon-eenvoudig als machtig imponerend, --- en ja, men moet van de
twintigste eeuw zijn, om zulk bewust, gewild en diepgaand conformisme
oppervlakkig te vinden.

II
Met de structuur van Vondels leven voor ogen ( een ingekeerd
godsdienstig voorspel; daarna een bewogen verloop, dat uiteindelijk het
voorspel weer opnam en voltooide) , dringen we in zijn godsdienstige
ziel dieper door. Daarvoor wijzen we op de twee alles-beheersende
factoren: het onweerstaanbaar dichterschap; de nooit aflatende beproeving in het van jongsaf vroom gemoed.
Zonder dat dichterschap zou joost van de Vondel wellicht een goed
koopman zijn geweest; nu werd hij naar de strijd gedrongen, de studie,
het peilen, het leren .... , gedrongen naar de heldhaftigheid. Nooit kon
of mocht hij verstarren, nooit rusten of stilstaan; zijn dichterschap
veroverde ruimten en diepten. Het werd zijn vaste steun en hoge
verheffing; het hoort bij zijn genade.
Het was vooreerst een actieve belangstelling voor het politieke, het
religieuze, het culturele leven; een herhaaldelijk en graag optreden, niet
zonder het brede gebaar van de zwierige oud-rederijker die zich in de
Renaissance heeft vernieuwd. Ernstiger, meer zelfbewust en profetisch
dan het hedendaags journalisme, vaak ook grover en geweldiger,
bewerkte het de openbare mening. Toen zoals nu werd de cultuur doorwaaid van het actuele gebeuren; het dichterschap bracht de actualiteit
over naar de hogere belangen.
22
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Het waren ten tweede een weetgierigheid en studiegeest, die alle
domeinen van het kennen doorkruisten. Een intellectualisme en een
drang naar verovering; een gedwee aanvaarden en een creatief verwerken; een leren en een onderwijzen, omdat het weten de eerste en
normale weg is naar hit licht. En dit kenmerkt de gehele Renaissance,
de gehele Barok; evenzeer kenmerkt het Vondel, een didactische instelling, een deemoedig buigen voor geleerdheid en zelfs eruditie, meteen
een rusteloos grijpen naar onmiddellijke herschepping.
Het was ten derde een menselijke fierheid, een bewustzijn van macht.
Hoogmoed kon het worden; het kon ook, als een geordende oprechtheid, vorderen in het mysterie. Die fierheid maakte onze dichter
kampioen voor de rechtvaardigheid, hunkeraar naar de vrede, verkondiger daarna van het geheimzinnig verheffend-en-vernederend christelijk geloof. Van dat bewustzijn uit, ambivalent in het begin en later zeer
scherp gericht, ervaarde Vondel het diepst God en zichzelf.
Maar het was tenslotte een dichterschap, een transformerende macht.
Het transformeerde hemzelf en de werkelijkheid. Vondel bracht zijn
boodschap als een profetie: dat de nederige mens zich ten hemel verheft; en alles zag hij in de universele spanning tussen God en de duivel.
waarbij de hoogmoedig-opstandige zijn ondergang bewerkt. Het was
een meestal objectiverend dichterschap, nooit geheel objectief, bij strijdbaarheid ontvlambaar en partijdig. Het werd het veel-omvattend getuigenis van een mens, die het eigen ervaren vermag te veralgemenen,
omdat hij in het universum de normen weervindt van het eigen ervaren.
Zulk dichterschap had een gevaar, een ondergang kunnen worden.
Het behaalde tenslotte een buitengewone zegen, dank zij de herhaaldelijk weerkerende beproeving.
Want de beproeving louterde, aanhoudend en steeds dieper, de
gelovige dichter. Als jonge man en tot na zijn huwelijksjaren was hij
Mennist: een bijbels godsdienstige, van de wereld nogal afgekeerd,
met een overtuiging en gewoonten die, even verdrongen, later voorgoed
zouden voortbestaan.
Tamelijk vroeg verloor hij zijn broer Willem, de begaafde en bewonderde aspirant-humanist. Vier jaar later pas ontvielen hem, en dan
binnen de drie jaar, zijn zoontje Constantijn, zijn dochtertje Sara, zijn
vrouw. Twee kinderen bleven hem over, Joost en Anna; maar aan Joost
en diens gezin beleefde hij slechts smart en schande. Die zoon, diens
tweede huisvrouw, twee van diens kinderen stierven beurt om beurt;
zelfs zijn dochter Anna ging vóór hem heen. Hem restte één kleinzoon,
een schamel schoenmakersj ongetj e dat steun behoefde, het kind van
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Baartje Hooft, op welke schoondochter de vader zo fier was geweest.
Hij overleed eindelijk in het huis van bijna-vreemden, als was hij de
laatste van zijn geslacht.
En, niet minder dan familieleden, verdwenen vrienden, leermeesters,
geleiders, beschermers. De eerste kunstminnaars van de oude Amsterdamse Kamers of van de Academie; de leden van het. Roemershuis en
van de Muiderkring; Grotius en Plemp, Pastoor Marius en Pater
Laurentius, uit de bekeringstijd; zijn neef Johan de Wolff .... ; en al
doken nieuwe vrienden en bewonderaars op, Van der Goes of Vollenhoven of Brandt: zij, mensen van twee geslachten later, verstonden de
oude dichter niet meer, wiens diepste wezen zo vér stond van Jan Vos
en zijn kunst- en vliegwerk, van Nil volentibus arduum met haar Frans
classicisme. Bewonderd nog en soms op de schouders gedragen, voelde
de tachtigjarige zich niet minder vereenzaamd.
Vereenzaamd ook, in een tijd die geen blijvende vrede meer kende,
in een christenheid die eenheid en veiligheid verloor: hij, de zoon van
een banneling, wél thuis in zijn nieuwe vaderland, en toch, door temperament en godsdienstige overtuiging, ook vreemd gebleven! Zo kende
Vondel, die onder onze bekende dichters het alleroudst geworden is,
onder de schijn van een burgerlijk bestaan, de telkens verder gaande
beroving, de toenemende verlatenheid, het kwellend onbegrip. Bij het
eerste contact lijkt zijn levensloop, afgezien van kleine stormen en een
opbruisend gemoed, even plechtig en majestueus als zijn barokkunst; in
werkelijkheid was het leed op leed, slag op slag, soms heel nabij en
soms verder af. En deze zacht geworden oude man, die weemoed en
gramschap had leren beheersen, had, taaier dan het beukend geweld,
een vrede veroverd die op een triomf geleek.
Eens had hij gedicht:
Gelukkig is een vast gemoed,
dat in geen blijde weelde smilt,
en stuit, gelijk een taaie schild,
den onvermij'bren tegenspoed;
maar zonder een groeiend geloof had hij die vastheid nooit veroverd.
Met een vertrouwende onderwerping, vernederd voor God, onderging
hij, gelouterd, geheel diens barmhartige wil; en, dieper in zich gekeerd,
verkondigde hij steeds luider, aan allen, de blijde tijding van een
opgaan in vreugde en vereniging.
Voeg het profetisch dichterschap nu samen met de gelovige gelatenheid: de dichter verkondigde het nederig geloof; de deemoedig
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aan zijn tekst. En vertaler én dramaturg waren beiden didactisch
gericht, volgden soepel en machtig iedere werkelijkheid. De eigenlijke
Vondel: het was een getrouw lerende, een intens levende, die leer en
leven onderbracht in een synthetisch barok-visioen, gepolariseerd tussen God en duivel. En met de jaren ging het in stijgende lijn, zodat de
laatste drama's, met personen als symbolen, meer en meer taferelen
werden van ondergang .... Tegen de nooit vergeten achtergrond van
het gehele Vondel-oeuvre had Pater Noë, dunkt ons, de diepere zin en
geest, zelfs de structuur en de onderlinge evolutie van de met recht
uitgekozen bijbel-drama's in een helderder licht kunnen stellen.
Ook leven en werken legde hij te weinig op elkander. De opgang zag
hij te weinig vanaf die eens gevaarlijk zwenkende levensvaart tot aan
een hoge beschouwing van God en wereld, en de uiting daarvan in het
steeds meer synthetisch-verheven dichtwerk. Het dichtwerk zag hij niet
als de constante stuwing tot die stijgende levenstrouw. juist als schoongodsdienstig mens werd Vondel een groot dichter; wederkerig zuiverde
en verruimde zijn geniaal dichterschap, tot aan het bovenmenselijke
haast, zijn groeiende menselijkheid. Zijn er veel dichters bij wie woorden en werken, dichterschap en werkelijkheid, zo harmonisch, zo weldoend samenvloeien? Is er één ander bij wie, zoals bij Vondel na 1646,
het evenwicht van gehoorzaamheid met oorspronkelijkheid zo harmonisch werd? In de totale gehoorzaamheid lag, bij mens en dichter beide,
de totale oorspronkelijkheid: het gedragen-worden door Gods hand; —
alleen hebben wij, twintigste-eeuwers die niet meer doorvlamd leven
van geloof en trouw, te weinig oog voor het haast volkomen slagen van
zulk een levensloop.
Pater Noë baande zich moeizaam een weg; hij bouwde nog niet op.
Doch wanneer de werken en het leven van onze grootste dichter, beide
geordend en gerangschikt, als een machtig monument voor ons zullen
staan ( niettegenstaande Vondel-katheders, Vondel-studies en jaargangen van de Vondel-kroniek bestaat dit monument nog niet) : dan zullen
de lijnen van zijn betoog wel iets van hun affirmatieve rechtheid verliezen, wel iets vervagen in verscheidene schakeringen; doch duidelijker
zullen ze dan de definitieve structuur aangeven van de ware Vondelopvatting. Nu zijn ze nog het al te schematische plan van de hopelijk
eens blijvende bouw: bestaat er wel een groter verdienste?
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nisten en socialisten. In de Europese Assemblée te Straatsburg verweet Spaak aan
deze socialisten hun monsterlijk onlogische gedachtengang. Hij noemde de Russische
voorstellen omtrent een neutraal Duitsland geraffineerd en ontstellend goed geformuleerd. Maar een neutraal Duitsland wachtte het lot van Polen en Tsjecho-Slowakije.
„De enige redding is de snelle vorming van een eensgezind Europa, sterk genoeg om
Duitsland in zich op te nemen".
In Frankrijk had de vijfde colonne het niet zozeer op tijdelijke verstoring van de
rust gemunt als op een poging de republikeinse instellingen omver te werpen. Onder
de schijn van te betogen tegen de ko mst van generaal Ridgway, die schuldig heette
aan de zg. bactereólogische oorlog op Korea, werden oproerige demonstraties gehouden, die de politie met sterke arm wist te bedwingen. Het ging de regering-Pinay te
goed. De Senaatsverkiezingen hadden haar positie versterkt, de inschrijvingen op de
goudlening was een succes, de stabiliteit van de franc was gelukt en het had er de
schijn van, dat een periode van rust en vertrouwen was ingeluid. De afgevaardigde
Billoux was uit Moskou teruggekeerd met het bevel een massabeweging te ontketenen
„voor de vrede en tegen de bourgoisie"! De leider van de communistische Kamerfractie, Jacques Duclos, werd gevangen genomen, omdat hij in zijn auto betrapt was
wapens te vervoeren. Hiertegen hielp geen beroep op onschendbaarheid en hij werd in
staat van beschuldiging gesteld wegens „actie tegen de veiligheid van de staat". Het
communistisch vakverbond, de C.G.T., trachtte een algemene staking uit te lokken,
waaraan echter zo goed als geen gevolg werd gegeven.
Het besluit te Londen genomen om aan Italië in de A--zone van Triëst enige
invloed toe te kennen door het beheer van twee departementen, dat van financiën en
van binnenlandse zaken, aan haar af te staan en de Britse gouverneur een Italiaanse
adviseur toe te voegen, is ver achtergebleven bij de belofte van 1948 om Triëst in zijn
geheel aan dit land terug te geven. De vervulling van deze belofte was moeilijk
geworden, omdat Tito in datzelfde jaar zijn draai had genomen en van vijand een
bondgenoot der westerse mogendheden werd. Zelfs deze magere concessie aan Italië
heeft de president van Yougo-Slavië schandelijk genoemd en een inbreuk op het
Italiaanse vredesverdrag. De concessie is, zo zij deze bedoeling had, geen ruggesteun
gebleken voor de Gasperi en zijn Democrazia christiana. Want de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Italië gehouden toonden duidelijk aan, dat deze partij aan
bloedarmoede lijdende is, niettegenstaande de bisschoppen van Zuid-Italië gewaarschuwd hadden, dat een stemmen op de communistische lijsten onder doodzonde
verboden was. Hoewel, dank zij een ondemocratisch kiesstelsel, o.a. in Rome, de
meerderheid der zetels voor de Democrazia behouden bleef, dan blijkt toch als
men, hetgeen redelijker is, het aantal uitgebrachte stemmen als graadmeter neemt —
dat de extremisten van links en van rechts, met name de neo-fascisten verbonden
met de monarchalen, de middenpartijen ver over het hoofd zijn gegroeid. Wanneer
grote hervormingen op sociaal terrein uitblijven, beloopt de Gasperi de kans bij de
politieke verkiezingen van 1953 een nederlaag te lijden die haar terugslag in Europa
zal hebben.
Korea, waar „de agressie tot stilstand werd gebracht", is voor de NO-mogendheden
een zorgenkind geworden. De reeds tien maanden lopende onderhandelingen te Pan
Moen Jon over een wapenstilstand wekken de gedachten op aan de listige Themistocles, die de besprekingen te Sparta gaande hield tot de Atheners hun muren hadden
opgebouwd. Ook de communisten hebben deze tijd gebruikt om hun militaire positie in
alle opzichten te verbeteren. Hun leger b.v. is van 500.000 man gegroeid tot bijna één
millioen. Churchill maakte zich over het Amerikaanse beleid zo ongerust, dat hij de
minister van Defensie, Lord Alexander, naar het strijdtoneel heeft gezonden. De
erbarmelijke geschiedenis, dat de commandant van het krijgsgevangenkamp, generaal
Dodd, door zijn gevangenen weggevoerd werd en dat zijn opvolger diens uitlevering
slechts kon verkrijgen door concessies, vernederend voor de eer der Amerikanen, was
een zwakheid, die door Peking duchtig is uitgebuit. De muiters waren baas en de
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bewakers waren, om hun leven te redden, gedwongen een gebrekkig toezicht van
buiten af te houden. De nieuwe commandant was verplicht de gevangenen met bijna
fluwelen handschoenen aan te pakken om represailles tegen de Amerikaanse krijgsgevangenen te voorkomen. Dat daarbij enkele doden vielen, was zijn schuld niet. Ook
met de president van Zuid-Korea botert het niet. Eigenmachtig heeft Rhee de
vertegenwoordiging, die hij waarschijnlijk niet ten onrechte verraders en
corrupten noemde, ontbonden en de staat van beleg afgekondigd, tegen de zin der
Amerikanen. Verantwoordelijkheid tot het afbreken der onderhandelingen durft
Amerika niet op zich nemen om nodeloos bloedvergieten te voorkomen. Zo leeft
Peking het spel in handen.
NEDERLAND
De Eerste Kamer heeft in de voorgestelde Grondwetswijzigingen een flinke bres

geschoten. Zij heeft slechts bevestigd de wijziging in de buitenlandse betrekkingen,
noodzakelijk geworden door het Nederlands lidmaatschap der nieuwe internationale
gemeenschappen, en met 3 stemmen meerderheid de uitbreiding der Tweede Kamer
tot 150 leden. Voor zichzelf bleef zij bij het oude getal en bij haar leeftijdgrens van
30 jaar. De Tweede Kamer raakte in een ernstig conflict met de minister van financiën. Het „onaannemelijk", dat Lieftinck uitsprak bij de behandeling van de verlaging
der omzet-belasting om ook geïllustreerde tijdschriften in deze vermindering te doen
delen, schrikte de meerderheid niet af, zodat de minister zich beraden ging. Het
resultaat van zijn overdenking was een hernieuwd indienen van de omzet-voorstellen
met de belofte, die intussen vervuld is, omtrent de periodieken een afzonderlijke
regeling in te dienen. Toen werd het ontwerp aanvaard en spoedig daarna kwam
Lieftinck met een voorstel de periodieken met 4% te belasten .-- lager kon hij niet
g aan welk voorstel echter eerst onder zijn opvolger in behandeling kan komen.
De aanslag op de Indonesiër, luit.-kolonel Harjono, gepleegd, heeft in Indonesië ^-waar herhaaldelijk Nederlanders slachtoffer zijn van kidnapping en moordaanslagen
--- de gemoederen verhit. De verontwaardiging in Nederland kreeg spoedig voldoening, toen reeds binnen een etmaal de daders waren gevat en bekend hadden. Zij
behoorden tot de kringen van Westerling, van wie (nog) niet bewezen is, dat hij met
dit complot iets uitstaande heeft. Hangende het juridisch geschil of hij veiligheidshalve achter slot en grendel moet zitten, geniet hij van zijn vrijheid en schrijft
memoires.
De R.T.C. tussen de overzeese gebiedsdelen: Antillen en Suriname, is voorlopig
geschorst. Met de vertegenwoordigers der Antillen scheen wel een accoord te treffen,
maar de Surinaamse deputatie achtte zich niet verantwoord besluiten te nemen zonder
eerst hun lastgevers in Suriname geraadpleegd te hebben. Zou eerst een rompcommissie de besprekingen voortzetten, om mogelijke latere moeilijkheden te voorkomen heeft men daarvan afgezien en is het werk onvoltooid blijven liggen.
K. J. D.
1-6-'52
BELGIË
Na de sociale verwikkelingen van einde April, waaraan, door wederzijdse concessies
een einde werd gemaakt, is enige stilte in het politieke leven ingetreden.
Hoezeer de regering in October 1951 werd becritiseerd toen ze in ruime mate
voldoening gaf aan de eisen van de vakbonden en zelfs de betaling van een deèl van
het loon der arbeiders voor eigen rekening nam, des te meer werd ze thans om de
bekomen uitslag gelukgewenst. Ontegensprekelijk werd haar dit succes bezorgd door

de vakbonden zelf die met wapens hadden gedreigd welke in geen enkele verhouding
stonden tot het beoogde doel. Het gaat toch niet aan heel het economisch leven stil te
leggen om de uitkering van een kleine premie af te dwingen en dat nog wel in een
periode waarin de prijzen dalen, afgezien nog van de vraag of men de arbeiders voor
zulk een stakingsbeweging geestdriftig zou kunnen maken.
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Dit succes van de regering ging gepaard met de ontdekking van een zwaar deficit
van de socialistische mutualiteiten, wier leiders zich genoodzaakt zagen bij de regering aan te kloppen om maatregelen tot hulp en sanering.
Een en ander had tot gevolg dat ook de socialistische politieke leiders in de laatste
weken een begrijpelijke bescheidenheid aan de dag legden en dat na het paasreces de
parlementaire werkzaamheden in een rustige atmosfeer konden hervat worden. Van
deze laatste valt niet anders te zeggen dan dat zij gekenmerkt worden door een geest
van loomheid en veelal van onverschilligheid, zonder opmerkenswaardige redevoeringen noch van de kant der oppositie noch van regeringswege. Zelfs de op dit
ogenblik uiterst belangrijke begroting van landsverdediging, die op 27, 28 en 29 Mei
aan de orde was, liet de leiders van de oppositie totaal onverschillig. Geen van de
socialistische leiders, Buset, Spaak, Larock, waren te zien en zelfs de in liberale
kringen populaire „landsverdediger" Devèze hield zich bescheiden op de achtergrond.
Men krijgt de indruk dat ook de oppositie met de grote lijnen van de door de homogene regering gevoerde militaire politiek instemt. Zelfs de campagne tegen de 24
maandendienst wordt zienderogen met minder overtuiging gevoerd.
Een ogenblik scheen de hartstocht op te laaien en wel naar aanleiding van het
ontwerp tot verhoging van de benzinebelasting, maar die felheid was vooral van
demagogische aard. De oppositie voelde er vanzelfsprekend niets voor aan de
regering van dhr Van Houtte deze nieuwe inkomsten te bezorgen. Ook bij de meerderheid zelf was er aanvankelijk een stroming die de nieuwe belasting niet opportuun
scheen te achten. Toen het echter op stemmen aankwam bleek alleen de Luxemburgse
vertegenwoordiger Lamalle de regering in de steek te laten, terwijl er voldoende
oppositieleden wegbleven om elk gevaar voor de regering te bezweren.
Het was dus maar een storm in een glas water geweest. Dergelijke stormen zal de
meerderheidspartij bij herhaling te trotseren hebben telkens wanneer de oppositie zich
zwak voelt en kleine groepen hun eigen weg willen gaan.
Op het ogenblik waarop wij dit schrijven staat de minister van Justitie, de gewezen
eerste-minister Pholien bloot aan de aanvallen van een deel van de meerderheid uit
de Kamer, met name van de leden van de Vlaamse fractie.
Het geschil heeft betrekking op de eventuele bestraffing van de magistraat of van
de magistraten die in gebreke zouden zijn gebleven bij het opsporen van de daders
van de aanslag op de IJzertoren op 16 Maart 1946.
Wij hebben reeds vroeger in dit tijdschrift 1 gewezen op de atmosfeer en op de
omstandigheden waarin deze misdadige aanslag plaats had. Op 2 Juni 1951 werd door
de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Gent een arrest van buitenvervolging gewezen ten voordele van sommige verdachten. Sindsdien werden geen nieuwe elementen
naar voren gebracht die een hervatting der rechterlijke vervolgingen konden motiveren. Het huidig geschil heeft dan ook geen rechtstreeks verband met de opsporing
van de daders van de aanslag.
Maar enkele beschuldigingen, die o.m. door dhr Develter, volksvertegenwoordiger
voor het Arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende, werden geuit ten laste van dhr
Bekaert, procureur-generaal te Gent, deden in het land een gevoel van onbehagen
ontstaan. Terecht stelde men de vraag of deze beschuldigingen gegrond waren, of
bovengenoemde magistraat zijn bevoegdheid was te buiten gegaan, en zo ja, op wiens
aanstichting of tussenkomst dit was geschied. Het feit dat vijf jaar na het gebeurde
het gerecht zo flagrant in gebreke was gebleven, moest bij de openbare mening aan
deze verdachtmaking kracht bijzetten.
Om klaarheid te scheppen besloot in December 1950 de toenmalige Minister van
justitie Moyersoen, aan twee hoge magistraten bij het Hof van Verbreking, de
Procureur-Generaal Cornil en de Eerste-Advocaat-Generaal Hayoit de Termicourt,
)

1

) Cfr. K.C.T. Streven Nr 11.12, Augustus-September 1951, blz. 533.
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,,mede op verzoek van dhr Bekaert", opdracht te geven een onderzoek in te stellen
aangaande de feiten die door volksvertegenwoordiger Develter aan bovenvermelde
magistraat ten laste werden gelegd. Na de beschikking van buitenvervolgingstelling,
waarvan boven sprake was, bevestigde dhr Moyersoen deze opdracht op 11 Juni
1951. Hij voegde aan zijn opdracht deze woorden toe: „Ik verzoek u tevens uw
onderzoek verder uit te breiden, eventueel in samenwerking met de Eerste. Voo rzitter
van het Hof van Beroep te Gent, tot alle feiten die zouden wijzen op onregelmatigheden begaan door magistraten bij het onderzoek van deze zaak en wel zo dat ieders
verantwoordelijkheid kan worden vastgesteld".
Deze beslissing van dhr Moyersoen, een man waarin de Vlaamse vleugel van de
C.V.P.-Kamerfractie vertrouwen had, lokte toenmaals geen critiek uit. Integendeel,
men achtte ze geschikt om de toestand op te klaren.
Men besefte toen niet voldoende dat een onderzoek naar onregelmatigheden mogelijkerwijze door een magistraat begaan, met aanwending wellicht van de daarbij
behorende sancties, veel tijd zou vergen; dat de onderzoekende magistraten door de
procedures zijn gebonden en dat een definitief rapport eerst na vele maanden kon
worden ingediend.
Bij de samenstelling van zijn regering beging dhr Van Houtte in Januari 1952
bovendien de vergissing aan het Ministerie van Justitie de man waarin men vertrouwen had te vervangen door de in de Vlaamse pers veel besproken gewezen
eerste-minister Pholien. Dit werd voor een deel van de Vlaamse pers en voor
sommige volksvertegenwoordigers de aanleiding om uiting te geven aan hun ongeduld. Zoals te voorzien was moesten de onderzoekende magistraten, die eerst hadden
gewacht op de afhandeling van de strafprocedure tegen de verdachten (die buiten
vervolging werden gesteld), ook wachten op de voleinding van de straf- en later de
tuchtprocedure tegen de magistraten te Veurne. Die tuchtprocedure is op dit ogenblik
nog aan de gang zodat noch de heren Hayoit de Termicourt en Cornil noch, de
Minister van Justitie in staat zijn, de eersten om een definitief verslag uit te brengen,
de tweede om een beslissing te treffen.
In sommige Vlaamse bladen werd beweerd --- hetgeen enkele parlementsleden, die
op 4 Februari in delegatie door dhr Pholien werden ontvangen, bevestigden dat
dezen van de Minister een beslissing hadden geëist tegen 31 Maart 1952 en dat de
Minister dat ook had beloofd. Bij de behandeling van zijn begroting, begin Mei 1.1.,
heeft dhr Pholien dit voor de Kamercommissie van Justitie tegengesproken, zonder dat
daartegen door een enkele volksvertegenwoordiger werd geprotesteerd. Men kan zich
trouwens afvragen hoe het mogelijk is dat een Minister die zich zijn verantwoordelijkheid bewust is, zulk een onverantwoorde toezegging kan doen.
Dit alles belet niet dat sommige Vlaamse volksvertegenwoordigers aan de pers, die
met zeker leedvermaak het ongeduld elke dag aanwakkert, hebben aangekondigd dat
zij de Begroting van Justitie, die aan de beurt is, niet zullen goedkeuren. Dit zou het
einde kunnen betekenen van de ministeriële carrière van dhr Pholien en de homogene
regering in gevaar brengen, daar men niet ziet welke Minister zich niet gebonden zou
achten door de procedure ingeleid door dhr Moyersoen.
Het zal zeker zo'n vaart wel niet nemen, al heeft dhr Pholien op erbarmelijke wijze
gereageerd tegen de Vlaamse oppositie. Hij stelde een verdaging van de bespreking
van zijn begroting voor, alsof dit niet moest betekenen dat zijn beslissing inzake
procureur-generaal Bekaert zou genomen worden onder politieke druk, terwijl het
koren op de molen was voor de velen die met leedwezen zagen, dat hij na zijn eersteministerschap de plaats ging innemen van dhr Moyersoen.
Vanzelfsprekend wacht de oppositie met ongeduld op de afwikkeling van dit
geschil tussen een Minister en de Vlaamse Kamerfractie.
A. Vanhaverbeke

Forum
„De gestalte der toekomst"
N.a.v. een belangrijk boek van Guardini
In 1950 is in Basel (Hess Verlag) van
Romano Guardini verschenen het boek
Das Ende der Neuzeif en in 1951 is bij
het Spectrum de Nederlandse vertaling
uitgekomen van de hand van Gabriël
Smit.
Bij alle voortreffelijkheden, waarvan
deze vertaling getuigt --- vooral indringendheid en scherpe begripsomschrijving
verdient toch de oorspronkelijke titel
de voorkeur. Het grootste en meest positieve deel van het boek handelt namelijk
over het wereldbeeld en levensbesef uit
het verleden en eerst het laatste deel
over: de gestalte der toekomst.
Guardini's studie, oorspronkelijk bedoeld als een inleiding tot een college
over Pascals opvattingen inzake mens en
wereld, is een analyse geworden van het
groeiproces van het menselijk denken en
handelen vanaf de oudheid via de middeleeuwen tot de moderne tijd, welke laatste
periode aanvangt in de veertiende eeuw

en in de zeventiende een scherp te omlijnen beeld vertoont, juist nu scherp te
omlijnen, omdat het in de twintigste eeuw
in ontbinding is geraakt.
Ofschoon het hier de bedoeling is bijzondere aandacht te vragen voor het
laatste deel van het werk, vanwege zijn
grote actualiteit, mag toch een overzicht
van het gehele werk (in zo kort mogelijk
bestek )niet ontbreken, want het laatste
deel steunt zowel logisch als terminologisch helemaal op hetgeen er aan voorafgaat.
De maatstaf waarmee Guardini de
menselijke cultuur van de genoemde historische perioden meet, wordt aangelegd
tot onderzoek en vergelijking van de verhouding van de mens tot de natuur, de
verhouding van de mens tot het eigen
subject en zijn verhouding tot de cultuur.

Voor de antieken concludeert hij „een
op grond van concrete en abstracte oerphaenomenen zich ontwikkelende vrijheid
der menselijk-culturele beweging". Grondslag van deze conclusie vormen vooral de
overwegingen, dat de antieke mens geen
punt buiten de wereld kent en dat hij
(daarom) geen poging onderneemt om de
wereld als geheel te vangen in een enkele
constructie en daarin het individu een hoe
dan ook noodzakelijke plaats aan te wijzen, dat hij het leven dus zijn vrijheid
van bewegen laat behouden. De antieken
experimenteren „met de meest verschillende bedoelingen, totdat tenslotte niet
alleen een overvloed van kennis is verworven, doch zich letterlijk een typologie
van mogelijke uitgangspunten en opvattingen heeft gevormd". Deze interpretatie
van het antieke levensbesef documenteert
Guardini met een ontleding van het
Griekse denken en de Griekse religieuze
ervaring.
Tegen deze achtergrond van het antieke wereldbeeld schetst hij dan de ontwikkeling in de middeleeuwen, een fundamentele verandering tenslotte, die Guardini afhankelijk ziet van „het binnenstromen van het Germaanse wezen" met
zijn innerlijke dynamiek en hang naar het

onbegrensde, en het christelijk geloof,
waarin dat wezen tot gelding komt. Vanuit het geloof: dat wil zeggen: door het
vertrouwen in de gehoorzaamheid aan de
Zelfopenbaring van een absoluut persoonlijke God, verwerven de middeleeuwen zich een nieuw fundament --- voorheen noch daarna door mythe of philoso-phie te veroveren r, waarop het ontwerpen van een nieuw wereldbeeld en het
beleven van een nieuwe vrijheid mogelijk
is. Dat wereldbeeld wordt gevangen in
een alles doordringende constructie van
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het leven. Het resultaat is, dat: „de verschillende gebieden van de wereld en het
leven met hun stadia en phasen staan tot
elkander in rijk ontwikkelde verhoudingen met allerlei parallellen, oerbeeld en
verbeelding, grondslag en ontplooiing,
uitgang en terugkeer, r en deze verhoudingen staan op hun beurt weer in betrekking tot het eeuwige, zodat een universele symboliek het gehele bestaan
doordringt". Het is deze eenheid die haar
sprekende uitdrukking heeft gevonden in
Dante's Divina Comedia.
Met het ontstaan van het moderne
experiment en de rationele theorie, met de
groei van de humanistische critiek en de
op bronnen berustende geschiedschrijving, met de ontwikkeling van de moderne staats- en rechtsleer en de verwerkelijking van een kapitalistische economie, met de verheffing van de staat tot
absoluut heerser en rechter, met de resultaten der nieuwe astronomie, met de vorming van een nieuw persoonlijkheidsbewustzijn, voltrekt zich langzamerhand
op politiek, maatschappelijk, economisch
en wetenschappelijk terrein een verschuiving der opvattingen, die een geheel
andere wereld- en levensbeschouwing tot
gevolg heeft. Hierin tracht de menselijke
existentie een nieuwe bepaling te vinden,
want het persoonlijk en maatschappelijk
ethos krijgt een nieuwe maatstaf; daar
immers waar de verschillende gebieden
van het menselijk denken en handelen uit
het geheel worden losgemaakt en naar
eigen normen gewaardeerd en als onafhankelijke gebieden worden ervaren, moet
de mens wel trachten de zin van het leven
opnieuw te bepalen, omdat de zin, hem
veraanschouwelijkt in de universele constructie der middeleeuwen, hem ontvalt.
Als de drie voornaamste elementen in
dat moderne wereldbeeld ziet Guardini:
het moderne begrip van de natuur (als
„de voor alle kennen en scheppen bindende norm van het juiste, gezonde en

volmaakte") — de grondtrek der subjectiviteit (op de voorgrond tredend in de
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„persoonlijkheid" als de „zich naar eigen
aanleg en initiatief ontwikkelende gestalte", zich rechtvaardigend door eigen oorspronkelijkheid) r en als derde element
het begrip „cultuur" (omvattend de hele
wereld van de menselijke daad en de
menselijke arbeid, niet langer opgevat als
dienst aan God, maar als eigen menselijke
schepping) . „Op de vraag naar de wijze
waarop het zijnde bestaat, antwoordt het
moderne bewustzijn: als natuur, als persoonlijkheidssubject en als cultuur", zo
vat Guardini samen.
Nadat Guardini de gevolgen van de
moderne levensformule heeft besproken,
volgt het hoofdstuk dat hij genoemd
heeft: de ontbinding van het moderne
wereldbeeld en de toekomst.
Hij gaat daarin de ontwikkeling na,
welke de drie genoemde elementen hebben doorgemaakt tot de crisis, waarin ze
zijn gaan verkeren.
De voorstelling van de natuur heeft
niet meer de klassieke volheid en rijpheid
als bij Goethe. De natuur wordt niet meer
ervaren als een beschermend heelal,` niet
meer als „de wonderbaarlijk rijke, harmonisch omstrengelende, wijs-geordende,
gul-schenkende", ze is voor de mens niet
meer de zichzelf scheppende norm. Door
de vooruitgang van de techniek en vooral
door het ontstaan van een „technische"
mensensoort is de natuur geworden tot
nuchter, zakelijk materiaal voor een arbeid, waaraan de mens alles opoffert, een
arbeid van „prometeïsch" karakter, waarbij het gaat om zijn of niet-zijn. De mens
komt tegenóver de natuur te staan, zijn
levensnorm wordt de macht over de natuur. De nieuwe verhouding tot de natuur
draagt het kenmerk van een definitie van
de mens. In deze verhouding ervaart de
mens zijn diepste eenzaamheid, wordt hij
zich bewust tot de laatste beslissingen
door te dringen, ontdekt hij zijn verantwoordelijkheid, ernst en dapperheid.
Guardini wijst, voor wat het religieus
moment in deze verhouding betreft, op
het latere werk van Rilke en de existen-
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tiële philosophie. Hij zou hebben kunnen
wijzen op alle groten der hedendaagse
literatuur, die zich allen bezig houden met
de themata van de angst en de eenzaamheid en wier werk zelfs in te delen is
naar het standpunt der schrijvers tegenover die angst en eenzaamheid. Ik geloof
niet, dat de hedendaagse letterkunde al
eerder principieel belicht werd vanuit dat
gezichtspunt: de crisis van het moderne
levensbesef (in de interpretatie die Guardini van deze termen heeft gegeven) .
Toch is het het enige gezichtspunt van
waaruit aan deze kunst en aan de schilderkunst van onze tijd haar eigenlijke zin
kan worden toegekend, omdat de kunst
voor een groot deel in deze crisis van het
levensbesef als levend ferment functionneert.
Ook de opvatting omtrent het persoonlijkheidssubject is in ontbinding geraakt:
„de idee van de zichzelf opbouwende,
creatieve persoonlijkheid is niet langer
normatief".
Tegenover dit mensentype is een nieuw
komen te staan: dat van de massamens.
Het nieuwe in de critiek van Guardini op
de massamens is, dat hij principieel en
onmiddellijk de historische mogelijkheid
van dit mensentype erkent.
De structuur van dit mensentype wordt
tot in zijn hoogst ontwikkelde individuen
bepaald door de wet der normalisering,
die geen persoonlijke vrijheid meer beoogt, geen vrijheid van uiterlijke en
innerlijke beweging, maar een organisatie
van anonymen tot volledige ontsluiting
en beheersing van de natuur.
Volgens Guardini staat de mens van
deze tijd voor de beslissing op te gaan in
de totaliteiten en slechts drager van functies te zijn --- of — zich vrijwillig te
voegen in de grote levens- en arbeidsstructuren. Bij de keuze van het laatste
zal hij zich op zijn kern terug moeten
trekken en allereerst en alle en het wezenlijke redden, zijn persoon, de onvervangbare realiteit dat de mens een door God
toegesprokene is. Guardini ziet in deze

ontwikkeling naast grote gevaren ook een
positieve zin.
Deze zin ligt in de aan de mens opgedragen taak tot heerschappij over de aarde, een taak die bij de huidige stand van
zaken niet meer volledig kan worden vervuld door het individuele initiatief of
door het samengaan van enkelingen —
maar slechts in volledige solidariteit. De
kernwaarde van de massa kan de kameraadschap zijn en van haar uit kunnen
alle menselijke waarden, die in de crisis
verloochend en verkracht worden, her.
overd worden.
De kansen van het christendom liggen
in de nieuwe structuur zeker anders, ze
zijn er echter niet te geringer om. Integendeel: dat wat in wezen de menselijke
„persoon" is, zijn positie tegenover God,
het onherroepelijke zijner waardigheid,
het onvervangbare zijner verantwoordelijkheid, kan — ook als, of misschien juist
als afstand is gedaan van de rijke persoonlijkheidscultuur — op de voorgrond
treden „met een kracht en een klaarblijkelijkheid, die tevoren niet mogelijk waren".
Trouwens de menselijke verhouding tot
cultuur is inmiddels al sterk veran- de
derd. Uit de cultuur zelf is een wantrouwen ten overstaan van de cultuur gerezen, omdat de mens zich niet in de mensbeelden der cultuur kan herkennen.
De christen zal geholpen worden door
het feit, dat het christendom los zal komen uit de secularisatie: „de dubbelzin
nigheid, die enerzijds de christelijke leer
en levensorde verwierp, doch anderzijds
beslag legde op haar menselijk-culturele
invloeden" zal verdwijnen en daarmee de
onzekerheid van de christen in de verhouding tot zijn tijd. In de verarming zal
zuivering zijn, uit het gevaar zal sterkte
voortkomen.
Wanneer hier over zo grote afstand
het betoog van Guardini gevolgd werd,
dan was dat, omdat voor wie het waarheidsgehalte in de visie van Guardini niet
loochenen kan, belangrijke consequenties

FORUM
moeten volgen. Niet alleen noopt deze
visie dan velen, ook onder de leiders, tot
herwaardering van een menigte verschijnselen op wetenschappelijk en maatschappelijk terrein waarbij dan de houding
van eenvoudig afwijzen en de tactiek van
simplistisch verzet moeten worden opgegeven voor een ernstig onderzoek naar de
positieve zin en de menselijke kansen in
deze verschijnselen; bovendien zal het
bewustzijn van de door Guardini getekende ontwikkeling in de maatschappelijke en culturele vorming van de jeugd
mogelijk tot het zoeken van nieuwe methodes aanleiding geven.
Problemen als industrialisatie en socialisering, waarden van huwelijk, gezin en
arbeid krijgen, geconfronteerd met Guardini's zienswijze, een nieuwe klemtoon in
de verscherping van het bewustzijn der
dreigende gevaren en in de verlevendiging van de hoop die gevaren te kunnen
overwinnen.
Want de ontwikkeling naar het nieuwe
mensentype schijnt onafwendbaar. Wat in
het gehele verloop van de menselijke ontwikkeling vanaf de oudheid tot nu toe
een gemeenschappelijke factor is geweest,
dat namelijk het ervaringsgebied van de
mens met dat van zijn arbeid samenviel, is
verdwenen. Het ervaringsgebied van de
mens wordt principieel overschreden door
dat van zijn kennis en arbeid; het gebied
van het menselijk kennen onttrekt zich
volstrekt aan zijn onmiddellijke constructie: „hij is in staat processen te ontwerpen en uit te voeren, die hij eenvoudig
niet meer beseffen kan, --- men denke
hierbij aan de mogelijkheden die de moderne physica ontsloten heeft". Zowel de
moderne staatsstructuur als de internationale rechtsformule en het systeem der
behoeftevoorziening, maar vooral de
techniek en zijn resultaten liggen reeds nu
ver buiten de overzichts- en ervaringsmogelijkheden van de mens.
Uit deze elementaire verandering volgt
noodzakelijk een verandering in de verhouding van de mens tot de natuur, van
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de mens tot de mens, van de mens tot zijn
werk, van de mens tot de cultuur. En
daarmee ontstaat een nieuw levensbesef,
dat niet alleen grote, specifieke gevaren
oproept, maar ook grote, specifieke kansen schept.
Belangwekkend nu is in dit verband
het nieuwe Nederlands-Belgische tijdschrift voor sociaal-cultureel groepswerk:
Volksopvoeding (no 1 Januari '52, uitgave van J. B. Wolters te Groningen en
De Sikkel te Antwerpen) .
Dit nieuwe blad wil een nieuwe fase
inleiden in de volksopvoeding waarbij de
volle nadruk zal komen te liggen op het
groepswerk. Het is juist in deze nadruk,
dat ik verband meen te zien met de cultuurphilosophische suggesties van Guardini. In elk geval sluit het programma
van Volksopvoeding er duidelijk bij aan,
wat de probleemstelling betreft.
De gedachte van Guardini, dat de
kameraadschap de kernwaarde van het
nieuwe mensentype, de massamens, kan
en moet zijn, vindt in het redactioneel
artikel van Volksopvoeding zijn bevestiging. Niet het statische type van volksontwikkeling (hoofdzakelijk gericht op
kennisvermeerdering) , maar het dynamisch type van volksopvoeding wordt in
het centrum van de aandacht geplaatst.
Het wezenlijk kenmerk er van is de erkenning: „een van de meest fundamentele
behoeften van de mens is zich opgenomen
te weten in één of meerdere groepsverbanden. Erkend te worden in en door een
groep, in een groep status te hebben
bevredigt één van 's mensen meest wezenlijke behoeften. Zoals Alfred Adler
het eens gezegd heeft: aan de medemens
beleeft de mens zijn mens-zijn. Onze geatomiseerde wereld biedt de mens onvoldoende mogelijkheden om een van zijn
meest fundamentele behoeften te bevredigen".
Deze erkenning, vooral gefundeerd op
de Harvard-onderzoekingen, vraagt o.a.
van onderwijs en maatschappelijk werk

een herziening van methode.
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voor Gods grootheid buigt zich de mens,
niet slechts feitelijk, maar ook met
innerlijke overtuiging en van harte, zodat
zijn gebed aanbidding wordt en vreugdevolle lofprijzing; Gods liefde en schenkende rijkdom tenslotte roepen in hem de
smeekbede op en het gebed van dank.
Niet met de „Actus Purus" wordt de
gebedsdialoog gevoerd, maar met de
levende, drie-persoonlijke God; in de bovennatuurlijke eenheid en liefdesintimiteit
met de Zoon vindt de mens de weg tot
de Vader, en aldus opgenomen in de
kringloop van het goddelijk leven leert de
heilige Geest hem in Christus God te
kennen en vanuit God zijn eigen christenzijn.

Innerlijke gesteltenis en verwoording
oefenen bij het bidden wederkerig invloed
op elkander uit. In een afzonderlijk
hoofdstuk over het mondgebed wordt de
waarde hiervan toegelicht en gesproken
over zijn praktijk; aandacht wordt geschonken aan het eigen en „ontleende"
gebedswoord, maar ook aan herhalendmeditatieve gebedsvormen als rozenkrans
en litanie. Deze laatste beschouwing
vormt reeds de overgang naar een bespreking van het inwendig gebed in al
zijn geledingen: het meer methodische gebed, dat na verloop van tijd de neiging
vertoont om affectiever en eenvoudiger te
worden en culmineren kan in het mystieke gebed.
Belicht vanuit de christelijke boodschap
over de Voorzienigheid, krijgt het habituele gebed bij Guardini een bijzonder
cachet. De bede ,,Uw Wil geschiede" is
niet slechts een berusting in het onafwendbare, doch komt voort uit het verlangen dat Gods plan zo moge slagen
gelijk dat in de concrete situatie geschieden moet en alleen in deze situatie geschieden kan; dienovereenkomstig moet
de mens handelen, hij is „mede-verantwoordelijk" met de Voorzienigheid; de
„goede mening" wordt dus niet louter als
etiket op zijn daden geplakt, maar bepaalt
voortdurend hun aard van binnen uit en
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ontplooit zich daardoor in een blijvende
gebedshouding.
Na bondig te hebben uiteengezet hoe
het goedgeordende gebed tot de heiligen
de aandacht juist op God zal richten, bespreekt Schr. de oorzaken welke 's mensen dialoog met God kunnen belemmeren,
moeilijkheden zoals depressie en vermoeidheid welke voorkomen in de normale gang van ieder leven, maar ook de
geloofscrisis in zijn menigvuldige verschijningsvormen.
Tenslotte wordt het persoonlijk gebed,
waarvan in dit boek uitsluitend sprake
was, gesitueerd in de samenhang van
heel de „religio" en belicht vanuit zijn
verhouding tot het liturgische gebed en
de volksdevotie.
.---

***
'n Résumé doet een goed boek steeds
onrecht aan. Toch blijkt reeds uit bovenstaand overzicht, dat deze Vorschule des
Betens naar omvang en diepgang meer
biedt dan de bescheiden titel suggereren
wil.
Evenals andere auteurs behandelt ook
Guardini de „quodlibeta" van het gebedsleven, maar hij onderscheidt zich van
velen hunner, doordat hij de hiërarchie
der waarden weet te respecteren. Dat hij
hierin is geslaagd, is ongetwijfeld te danken aan het inzicht, dat zijn vroomheid
niet de vrije teugel mocht hebben, maar
door het dogma moest worden geleid.
Zijn talent heeft hem nochtans behoed
om te vervallen in vakjargon en abstracte
bespiegelingen: de rijke inhoud en diepe
gedachte van de theoloog zijn neergelegd
in de heldere stijl van een begaafd literator, die spreekt met het gezag van de
waarachtige geestelijke leider en met een
gewijde unctie welke tot bidden drijft.
In zijn liturgische werkjes hamert Guardini steeds weer op de samenhang van
„lex orandi" en „lex credendi"; dit boek
bewijst tot welke resultaten de consekwente doorvoering van dit princiep leiden kan. Want al wil hij slechts de weg
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wijzen naar het „persoonlijk" gebed, toch
heeft men na lezing niet dat machteloze
gevoel tegenover het liturgisch gebed!
Heel zijn gebedsleer immers sluit zich zo
nauw aan bij de geloofsregel der Kerk
dat zij tevens de beste inleiding is tot de
liturgie, --- beter dan zijn Vom Geist der
Liturgie, in welk jeugdwerk - de liturgie
onder haar psychologisch aspect, dus inadequaat, belicht werd.
Om over de psychologische kwaliteiten
van dit boek te oordelen, zou men vakgeleerde moeten zijn; daarbij zou men
speciale attentie moeten , vragen voor
Guardini's beschouwingen over vraaggebed, schuldgevoel, geestelijke depressies
en geloofsmoeilijkheden. Iedereen echter
zal bij lezing zelf ondervinden welk een
verademing dit boek schenkt, wijl het de
hedendaagse psychologie weet te integreren in de traditionele leer der Kerk. Hier
biedt een ascetisch schrijver het eeuwenoude gemeengoed der christelijke gebedsleer zonder gemeenplaatsen of „schatlonen--spiritualiteit". Met tact spreekt hij
over de eigen kwetsbare plekken van
ieder geestelijk leven, maar hij durft óók
te wijzen op de mogelijkheden, welke
Gods genade voor hen, die zich openstellen, heeft weggelegd.
***

In die hoofdstukken waar Guardini
boven het leerplan ener „Vorschule" uitgaat, veronderstelt hij bij zijn lezers verstandelijke ontwikkeling, soms ook enige
kennis van het geestelijk leven; of in déze
kring behoefte bestaat aan een vertaling,
valt te betwijfelen. (Dit zal wel een van
de redenen zijn, waarom dit boek .-- in
tegenstelling tot 'schrijvers overige werken eerst negen jaar na de eerste
Duitse editie in 't Nederlands verscheen) .
Tech lijkt een vertaling hier goede diensten te kunnen bewijzen; dit werk immers
is zó bezielend geschreven en zo direct

van toon, dat het doorlopend (zonder
zich op te dringen) stimuleert tot „meebidden", en daarbij prefereren wij nog
steeds de moedertaal.
De vertaling, die ons geboden wordt, is
niet vlekkeloos 2 ) . Men kan van mening
verschillen over „jongeren" (Jiinger),
„richteren" (Richter), „inbegrip" (Inbegriff); desnoods nog over de nuanceverandering in „oefenschool" (Vorschule) of over pleonasmen als „ten aanzien
van wat het religieuze betreft" (in religiosen Dingen) en „concentratie tot bezinning en inkeer" (Sammlung) ; niet
echter over „zelfschepping" (Selbstbezeugung ) , „vertrouwen" (Treue) , „contact"
(Ausgleich) , liturgist" (Liturg) , „verzaken voor het geheim" (das Versagen vor
dem Geheimnis) .
Jammer ook is het dat Guardini's bedoeling op verscheidene punten verkeerd
begrepen werd; b.v. „Raum des Gebetes"
wordt geïnterpreteerd als „gebedscentrum" (bedoeld is de eigen wereld waarin
de dialoog met God gevoerd wordt) ,
„Gebetsbewegungen" als „beweegredenen
van het gebed" (bedoeld zijn de diverse
vormen welke het gebed kan aannemen) .
Soortgelijke onvolkomenheden komen de
begrijpelijkheid van de tekst niet ten goede, evenmin trouwens als het weglaten
van zinnen en voetnoten en het willekeurig inlassen van witte regels.
Uit deze kanttekeningen concludere
men niet, dat de vertaling mislukt is! De
lezer die enigermate met Guardini vertrouwd is, zal bemerken dat de vertaling
de eigen toon en stijl van de auteur getrouw heeft weten te bewaren; en wie
zelf ooit beproefd heeft om een passage
uit de originele tekst in goed Nederlands
om te zetten, zal de trefzekerheid bewonderen waarmee menige onvertaalbare
uitdrukking „omschreven" is. Aan de
hoofdvereiste ener vertaling is dus voldaan; en dit waarborgt ons, dat de feilen,

2) Romano Guardini, Oefenschool voor het Gebed (vertaling van Anna Theresia Krafft-Van de
Koppel). Pax, Den Haag, 1952, 276 pp., f 9,75 en f 7,50 en 't Groei, Antwerpen, ing. Fr. 140 en
geb. Fr. 160.
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welke de geboden vertaling nog aankleven, in een volgende editie verdwenen
zullen zijn.
Dat een tweede druk spoedig nodig
moge blijken, hopen we van harte: dit
boek hoort niet slechts thuis op de bidstoel van priesters en religieuzen, maar
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dient ook in handen te komen van vele
ontwikkelde leken. . Zij allen vinden er
een bescheiden, maar betrouwbare gids
temidden van onze vaak ongenuanceerde
polemieken over „moderne spiritualiteit".
J. van Mulken S.J.

,,Antonin" van Henri Bosco
Dat men de romans van een auteur
herkennen kan aan de eigen sfeer, die ze
scheppen, is een weinig verhelderende gemeenplaats, doch in het geval van Henri
Bosco krijgt deze gemeenplaats weer haar
volle betekenis, omdat zijn romans juist
grotendeels bestaan in het scheppen van
een eigen sfeer. Bij Bosco is deze niet
langer een aanschouwelijke levensruimte,
waarbinnen een menselijk gebeuren tot
ontwikkeling komt, doch integendeel zozeer met dit gebeuren zelf versmolten, dat
ze er a.h.w. de substantie van uitmaakt.
Zij is in het verhaal aanwezig als een
soort uiterst karakteristieke en toch
etherische oerstof, waaruit de figuren, als
uit een mysterieuze achtergrond, te voorschijn treden om er op even mysterieuze
wijze weer in te verdwijnen. Sfeer en
personen vormen samen een eigen, enigszins vreemde wereld, die hangt tussen
droom en werkelijkheid, of liever, waarin
droom en werkelijkheid, de grens tussen
hun gebieden overschrijdend, zó in elkaar
verglijden, dat ze tot een nieuwe realiteit
vergroeien, waarin de spirituele betekenis
als in een transparant omhulsel van mensen en dingen openbaar wordt.
Het zou echter onjuist zijn de verhalen
van Bosco voor een soort fantasie-kunst
te houden; want fantasie-kunst lost doorgaans de werkelijkheid enigszins op in de
droom. Bij Bosco daarentegen betekent de
droom steeds een ontdekking van een
diepere, een eigenlijke werkelijkheid. En
het is misschien hoofdzakelijk omdat we
zo zeer gewend zijn datgene, wat we
werkelijkheid noemen, al te materieel en
uitwendig te benaderen, dat de wereld

van Bosco ons vaak onwaarschijnlijk
voorkomt, terwijl dit onwaarschijnlijke
in de grond toch slechts een spiritueel
diaphaan worden is van de dingen, een
luid worden van een verborgen en wezenlijke zin, zodat dit onwaarschijnlijke eerder zijn oorsprong vindt in het feit,
dat we het ontwend zijn om de realiteit,
zowel in als óm ons heen, nog authentiek
te ervaren en haar echte geluiden te vernemen. Beter dan als fantasie-kunst kan
men het werk van Bosco wellicht karakteriseren als: een soort poëtisch existentialisme, d.i. een verfijnde artistieke weergave van een zinvolle en suggestieve bestaanservaring, die zich nochtans bij
voorkeur via een voor Bosco blijkbaar
onvermijdelijke r beklemtoning van haar
meer poëtische aspecten, tot deze zin toegang verschaft.
Nu brengt dit accentueren van het
poëtische soms wel een contemplatiefanalyserende vertraging van het verhaal
met zich mee, maar geenszins een verstarring van de handeling of een vervaging der contouren. Integendeel het verhaal verwerft hierdoor een uiterste nuancering van zijn dramatische evolutie; en
wie eenmaal, ontvankelijk, Bosco's verhaalwereld onvooringenomen binnentreedt, vindt er alles afgetekend met een
uiterst zakelijke helderheid. Het terrein,
waarop het gebeuren zich afspeelt, ontvouwt zich zelfs geleidelijk met de duidelijkheid van een landkaart: de straten van
Avignon, de ligging van tuinen, huizen
en villa's, de wegen naar de dorpen in de
omtrek, de over het land verspreide hoeven, de stromen; en men weet precies hoe

.
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lang en hoe breed de schrikwekkende
spoorwegbrug over de Durance is, en dat
er om de drie minuten een trein over
heen dondert. Met een zelfde afgetekendheid treden de personages naar voren:
Bénichat, de ruwe, goedhartige treinwachter; de vrekkige tweelingbroedersbultenaars Cassius en Barnabé in hun
kruidenierswinkel en die de grote schrik
worden van Antonin; de beroepsdronkaard Pataclé; de halfgare Saladin, die
zich een afstammeling waant van de
Grote Emir en aan de kinderen van de
buurt de Arabische namen van de sterren
leert; Monsieur Maillet, de renteniermuziekleraar met het glazen oog; de rozige, welgedane slagersvrouw Madame
Isambart.
En toch verschijnen al deze personages als gevangen binnen de ban van een
betovering, gesubjectiveerd als ze worden
binnen „le monde imaginaire" van Antonin Ferréol. Want Antonin is de hoofdpersoon van het verhaal. Antonin is tergelijkertijd een reeds bejaard man .-laten we zeggen dat hij even oud is als
Bosco zelf en een knaap van acht
jaar, tenger, nerveus, verstandig, imaginatief en gevoelig. Het verhaal is
eens
te meer
geschreven in de eerste persoon. De oudere Antonin vertelt zijn
levenswedervaren gedurende enkele Tente's, zomers, herfsten en winters van zijn
vroege jeugd; want men drukt hier de
duur beter uit in seizoenen dan in burgerhike jaren.
Ofschoon Antonin zelf zijn levensverhaal vertelt, duikt hij toch maar zeer
geleidelijk op in zijn eigen verhaal en we
moeten zelfs 100 bladzijden lang wachten
om te weten dat hij Antonin Ferréol is.
Zijn mysterieuze ouders, die wonen in „le
Mas du Gage" zijn om mysterieuze redenen— dat het hun financieel niet al te
best gaat is duidelijk, maar dat is ook
alles herhaaldelijk en langdurig afwezig en besteden hun zoontje uit bij een of
andere familie in Avignon. Zo komt Antonin achtereenvolgens bij de Bourdi-

faille's, bij Bénichat en zijn vrouw Lalde,
bij de familie Maillot. Het loopt telkens
slecht af, ofwel omdat men hem niet goed
verzorgt, omdat hij ziek wordt of omdat
de geldelijke middelen ontbreken. Tenslotte komt Antonin terug naar de „Mas
du Gage", waar hij, bij een nieuwe afwezigheid van zijn ouders, toevertrouwd
wordt aan de zorgen van de fantastische
Tante Clarisse met haar passie om onderaardse gangen te ontdekken.
Het hoogtepunt van heel zijn wedervaren ligt in de ontmoeting met de twee
bultenaars en met het speelkameraadje,
Marie, Christine, Philomène: „Mais tu
m'appeleras Marie. C'est comme ca
Elle prononca: „comme ca" d'un ton sans
réplique". Marie Christine woont tijdelijk bij haar (alweer) geheimzinnige
grootouders, die men in het verhaal nooit
te zien krijgt; ze verschijnt opeens aan de
zijde van Antonin. Dagen lang wandelen
ze samen hand in hand en leven samen in
hun verbeeldingswereld. Op een zekere
dag is het kameraadje verdwenen: „A
demain Marie"..... Elle alla a la porte,
l'ouvrit, la referme avec grandes précautions et s'enfonca dans le jardin jusqu'à
la tonnelle. La elle disparut. — Je ne
devais plus jamais la revoir". Maar
het beeld van Marie blijft hem obsederen,
het wordt in hem het symbool van een
groot maar onbestemd verlangen: „ .. ma
nostalgie incertaine, ne cessant de grandir, devint plus douloureuse a supporter.
Elle amena ma pensée a me dire que
jamais je ne connaltrais 1'objet de mon
désir, si je ne tentais quelque aventure".
Op een zomernacht verlaat dan ook Antonin de hoeve, op zoek naar „l'image
désirable". Zijn tocht brengt hem in Almuradiel, de wonderlijke maanlichte tuin,
waar hij moe in slaap valt en fris ontwaakt tot een nieuw geluk: „Tout était
disposé, ici, pour mon bonheur. „Marie va venir, me disais je. Et tu n'as qu'à
attendre ....". En met deze woorden eindigt of liever versterft het verhaal.
Aanvankelijk lijkt het dat Bosco in

....".
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Antonin zijn inspiratie vernieuwd heeft.
Na zijn voorlaatste boek Un Rameau de
la Nuit, dat weer zeer dicht de thema's

van zijn vorig werk, inzonderheid van Le
Iardin d'Hyacinthe benadert, werd een
dergelijke vernieuwing zeker wenselijk.
Doch men hoeft niet lang in Antonin te
lezen om te ontdekken dat deze vernieuwing meer aan de uitwendige kanten
van het verhaal ligt dan in de kern zelf;
Zeker Antonin staat verder van het vorig
oeuvre af dan Un Rameau de la Nuit,
maar het brengt o.i. niet de vernieuwing,
die men gehoopt had en die sommigen,
niettegenstaande alles, in het boek menen
te vinden. Trouwens een aantal zeer typische procédé's, verder het verhaal in de
eerste persoon, de vergroeidheid van het
gebeuren met de natuur en vooral de
eigen inspiratieve formule, zou men haast
zeggen, van droom-werkelijkheid-verhouding blijven dezelfde.
Men mag zich dan ook afvragen of dit
alles niet één is met Bosco zelf en of de
auteur zelf niet het wezen van zijn meest
eigen inspiratie typeert, wanneer hij Antonin laat zeggen: „Mes songes ne demandent, en effet, qu'un mot pour envahir ma tête; ils Bont à raffia du moindre
murmure; et il en faut bien peu, même
aujourd'hui, pour mettre en mouvement
leurs imprévisibles apparitions". En is het
niet essentieel waar voor de kunst van
Bosco zelf „ (que) tout, a leur passage,
devient songe aussi; et le plus concret des
objets utiles, comme une carafe ou un
plat de bois, se charge de cette substance
imponderable"? Maar de droom ontstijgt
niet aan de werkelijkheid, want deze is de
ziel zelf van heel de droom: „Mais, en
retour, placée au milieu des vrais songes,
cette création concrète qui propose un
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être plus dense à leurs nuées, y enfante les
formes de la vie croyable". Zoals trouwens anderzijds ook weer de droom het
ferment wordt der concrete realiteit: „il
arrive aussi que les événements semblent
attires par les songes que je forme et que,
tout vrais qu'ils soient, et vérifiables et
vécus, ils soient aussi d'une nature éírange
qui aisément s'infiltre, s'enfonce, se fond
dans les affabulations illusoires ou mon
désir cherche obscurément á se satisfaire". Het wordt als een dubbel drama van
droom en werkelijkheid, waarin beide
weldra hun onderscheid verliezen: „Et les
deux drames se rencontrent en me troublant profondément".

Het enigszins lyrisch karakter van
Bosco's romans zal na dit alles niet langer verwonderen: het is een noodzakelijkheid voor het verhaal zelf. Evenmin
de zeer subjectieve wijze, waarop steeds
de alleszins objectieve zin der dingen benaderd wordt. Meer dan bij welke auteur
ook zijn bij Bosco de personnages ten
nauwste met de geest van de auteur zelf
verbonden: ze zijn er a.h.w. de verscheiden en complementaire gedaanten van.
Dit alles verschaft aan deze romans een
uitzonderlijke originaliteit, maar toch een
originaliteit, die haar uitzonderlijkheid
wellicht te onverborgen bezit en juist in
haar gepousseerde eigenheid haar grenzen en haar fragiliteit openbaart. Ook in
Antonin heeft Henri Bosco deze grenzen
niet overschreden, wel heeft hij ze in
zekere mate weten te verwijden. Niettemin blijft ook dit laatste werk van Bosco
ons boeien en bekoren .... en betoveren
door de uitzonderlijke perspectieven die
het omsluit.
.- -

L. Vander Kerken

Johann Georg Hamann — De Magus in het Noorden
De literair-historici van het eind der
negentiende eeuw en van het begin van
de twintigste zijn er in geslaagd, met
bewonderenswaardige ijver en geduld, de

teksten van de Duitse classici te redden,
te zuiveren en in nieuwe en verantwoorde
edities het licht te doen zien. Dit geweldige, historische werk heeft als het ware
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de grote tijd van de Duitse letterkunde
en van de Duitse philosofie in haar uitgestrektheid voor het publiek toegankelijk gemaakt. Vanzelfsprekend vloeide
hieruit voort, dat daarmede ook onbekend
gebleven dichters uit de 18e en 19e eeuw
een nieuwe en betere waardering vonden:
men herinnere zich, dat Wilderlin pas
rond 1900 aan een haast totale vergetelheid ontrukt werd, en dat ook Adalbert
Sti ft er pas laat 'n juiste waardering vond.
Ondanks het vele goede, dat hier werd
gedaan, bleef een van de belangrijkste
Duitse geesten uit de 18e eeuw, die de
ontwikkeling van het classicisme en de
romantiek in zekere zin ontketend heeft,
Johann Georg Hamann, weliswaar niet
totaal onbekend, maar toch ontoegankelijk. De werken van de grote en originele
denker en schrijver van Koningsbergen,
de vriend van Kant, die hem en diens
voorloper David Hume scherp critiseerde, de geestelijke vader van Herder, de
inspirator van Goethe, de overtuigde
tegenstander van de verlichting en daarom ook van Frederik de Grote, de bron
van nieuwe gedachten voor de romantici
„de Magus in het Noorden", zoals hij
zich zelf noemde, waren niet in een volledige uitgave te krijgen, zijn leven was
niet gedocumenteerd vastgelegd in een
betrouwbare biografie en zijn rijke nalatenschap was niet opgenomen in de enige
editie van zijn werken, die Friedrich Roth
1821-1825 verzorgde en die nu vanzelfsprekend niet meer te vinden is. Anderhalve eeuw na Hamanus dood beschikte
de wetenschap en het lezend publiek nog
niet over de volledige tekst van Hamanns
werken. Het is daarom een hoogst belangrijke gebeurtenis dat de bekende
Oostenrijkse literair-historicus Josef Nadler nu zowel de eerste volledige biografie
van Hamann als zijn werken waaraan
hij 25 jaar bezig was heeft gepubliceerd. Van de grote uitgave van de werken zijn tót nu toe drie eerste delen
verschenen. Men kan zonder overdrijving
,,zeggen, dat daarmede een grote leemte in

onze historische en letterkundige kennis
van de 18e eeuw wordt aangevuld.
Want het is Josef Nadler gelukt, de
nagelaten geschriften en brieven, waaronder vele nog in manuscript, in fotocopieën uit Koningsbergen en Berlijn te
redden, waar de originelen nu vernietigd
of niet te vinden zijn. Zo kon de eerste
volledige biografie van de eigenaardige
mens en denker Hamann ontstaan. „Johann Georg Hamann Der Zeuge des
Corpus Mysticum". (Verlag Otto Muller,
Salzburg, 1949, p. 518) . Nadler bezit de
gave, door een zeer nauwkeurige historische kennis van milieu, vriendenkring en
tijdsomstandigheden een groots en boeiend mozaiek van het moeilijk te doordringen leven van Hamann in elkaar te
zetten, en tegelijkertijd de hoofdmotieven
van zijn religieuze worsteling, van zijn
werken, van zijn strijd met de tijd aan te
geven. De duistere ziel van deze soms in
aphoristische orakels, soms in vurige
christelijke verrukking, soms in vlijmscherp sarcasme sprekende en schrijvende
christen opent zich in het boek van Nadler op verrassende wijze, hoewel er nog
raadsels blijven. Wij zien, hoe de zoon
van de Koningsberger arts studeert, gouverneur bij Baltische barons wordt, een
merkwaardige, door Nadler enigszins opgehelderde reis naar Londen onderneemt,
waar hij in het hoogtij van het rationalisme en de verlichting door een religieus
enthousiasme gegrepen de bijbel opneemt
en sindsdien vanuit de bijbel en vanuit
het geloof philosopheert. „Ø als schrijver", roept hij uit in het belangrijke
Tagebuch eines Christen uit die dagen en
deze diepe verwondering heeft hem niet
meer losgelaten. Wanneer hij douanebeambte in Koningsbergen wordt, artikels
schrijft, in een ondoorgrondbare tegenstrijdigheid ongetrouwd, maar trouw een
gezin sticht, dan zijn de uiterlijke omstandigheden aanwezig om steeds onrustig ja
vurig te kunnen denken en werken. Diepgelovig als hij is, wordt hij steeds dieper
getroffen door de koude sfeer van de
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verlichting en haat hij het Berlijn van
Frederik de Grote, die hij, uiterlijk zich
gedragend als diens brave ambtenaar, inwendig verfoeit als dienaar van de Satan.
Want steeds meer is hij de verkondiger
van Gods geheimenissen, van de ondoorgrondelijke, mystieke bronnen van de
bijbel. Zijn wijsgerig denken tracht aan
te tonen, hoe in de natuur, in de geschiedenis, in de taal, in het philosoferen, deze
geheimen van God doorwerken, zodat het
hem een belachelijk kinderspel schijnt, uit
het menselijk verstand alleen het zijn te
willen begrijpen. Zo levert hij Herder, die
hij socratisch opleidt, de nodige wapens
voor een geschiedbeschouwing uit religieuse bronnen en geeft hem tevens een
kijk op de diepere geestelijke dimensies
en samenhangen. Herders geschiedphilosophische studies zijn zonder Hamann
ondenkbaar: „Geschichte ist die einzige
eine Poesie
unbewusste Philosophie
die
als Muttersprache der Dichtung
wahre Poesie ist Prophezeiung-Natur und
Geschichte als die zwei Of f enbarung en
des góttlichen Wortes". Deze gedachten
van Hamann vormen mede het fundament van Herder's historische visies.
Naast Herder is het Goethe, die onder de
invloed van Hamann komt, zodat deze
daardoor wezenlijk tot de anti-ratioaalistische aspecten van het Duitse idealisme
heeft bijgedragen. Terecht onderstreept
Nadler, dat aan de drempel van het Duitse idealisme drie grote figuren staan:
Winckelmann voor de kunst, Hamann
voor het denken, Lessing voor de literatuur.
Nadler beschrijft in haar concrete werkelijkheid Hamann's worsteling voor de
verspreiding van zijn gedachten: in zijn
discussies met Kant en met protestantse
theologen, in zijn waardevolle gesprekken
met de vele kennissen en vrienden, die
bij hem te gast waren. Naast de analyse
van de religieuze doorbraak gedurende
het verblijf te Londen ligt de bijzondere
verdienste van Nadlers biografie vooral
in de zeer nauwkeurige en voor het eerst
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volledige behandeling van Hamann's latere jaren: in 1788 trekt de ziekelijke
58-jarige Hamann, die Koningsbergen
bijna niet meer verlaten had, plotseling
naar het Westen, om zijn vrienden Herder en Jacobi in Weimar te bezoeken,
maar hij blij ft in Munster bij de vorstin
Adelheid Amalia von Gallitzin. Zij is
katholiek en brengt hem voor het eerst
met de Katholieke Kerk in aanraking. Bij
haar komt hij ook in contact met hoge
geestelijken, en zoals hij in Koningsbergen vaak naar de Synagoge ging, om
zijn verbondenheid met het Oude Testament te beproeven, gaat hij nu naar de
Katholieke Kerk. Hij leest het gebedenboek van de grote bisschop Johann Michael Sailer, hij noemt zich „in puncto
Maria-verering en Aposteldagen een katholiek" maar blijft daar staan, waar
hij stond, zoekend en vertrouwend. In de
„schwarmerische" kring van de vorstin
von Gallitzin, waar ook Hemsterhuis
vaak verscheen, vindt hij begrip en verering. Hij sterft op 21 Juni 1788 en wordt
in de tuin van de vorstin begraven.
Men zal de grondige beschrijving van
Hamann's leven en sterven met dankbaarheid en verwondering lezen. Nadler
tracht al de inlichtingen en verklaringen
te geven, die mogelijk zijn. Men zal daarbij de waarde en de grenzen van Nadler
die om politieke redenen enkele jaren
op de achtergrond moest blijven — wederom kunnen vaststellen: een degelijke,
historisch-atmosferische beschrijving, zeer
veel belangrijk feitenmateriaal, dat echter soms niet in de juiste orde en op de
juiste wijze is gerangschikt. Een voorliefde voor korte en scherpe zinnen maakt
het boek kleurig en levendig, maar deze
stijl kan hinderlijk en zeker ontoereikend
worden, als het erom gaat, het gehalte
van de werken en de ideële ontwikkeling
te beschrijven. Aangezien het hier echter
gaat om het geheel van Hamann's leven,
zal men deze gebreken van Nadlers wijze
van behandeling accepteren en de grote
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wetenschappelijke waarde van het boek
niet onderschatten.
De vrucht van Nadlers jarenlange studie is intussen nog aa nzienlijk rijker. Zoals we reeds zeiden, verscheen in 1949 bij
de Thomas Morus-Presse (Verlag Herder
in Wenen) de eerste band van de historisch-critische uitgave van Hamann's volledige werken, waardoor de meer dan
een eeuw oude, onvolledige en onbereikbare editie van Franz Roth haar lang
ontbeerde opvolger kreeg. Tot nu toe zijn
drie delen verschenen; er zullen nog twee
delen volgen en een registerband. Een
reeks van tot nu toe ongepubliceerde geschriften van Hamann zullen onze kennis
van de Nordische Magus op onschatbare
wijze vermeerderen. Reeds het eerste deel
bewijst dit: Nadler publiceert voor het
eerst Hamanns Tagebuch eines Christen,
dat het gehele deel vult. Daarmede wordt
een van de meest beslissende fasen in
Hamanns leven bekend. Hier komt niet
alleen zijn aphoristisch-profetische stijl tot
ontwikkeling, het gaat hier niet alleen om
een bijbel-commentaar, maar om een boeiende herontdekking van de grootheid en
de diepte van de Openbaring, in een
persoonlijke doorbraak, die toppen van
lyrische verrukking en helder proza bereikt, een combinatie die de wijsgerige en

letterkundige generaties van het einde der
achttiende eeuw steeds weer aantrok.
Tegelijk wordt het nu begrijpelijk, hoeveel al die schrijvers aan Hamann te
danken hebben, die de ver li chting trachtten te overwinnen en daardoor de weg
van classicisme, romantiek en het idealistische denken openden. In het tweede en
derde deel vindt men naast een aanzienlijk aantal voor het eerst gepubliceerde
essays de bekende wijsgerige en critische
studiën, zoals „Sokratische Denkwiirdigkeiten", „Wolken", „Aesthetica in nuce"
etc. Hier vindt men Hamann in zijn element, vol van caustieke, vaak onbegrijpelijke associaties en toespelingen, scherpe
critische opmerkingen, waartussen men
onverwachts zijn orphische uitroepen
over geloof en denken, God en mens,
openbaring en individu aantreft. Soms
voelt men zich verward, maar men blijft
steeds geboeid, en aldoor wordt het duidelijker in welke mate Hamann de Duitse
taal en het Duitse denken van zijn tijd
heeft verdiept en verlevendigd. Wij mogen vertrouwen en tegelijk ook hopen,
dat deze historisch-critische editie van
Hamanns werken nu een grondige studie
over deze belangrijke denker uit de 18e
eeuw mogelijk maakt.
Dr K. J. Hahn

Een Christe lijke geschiedbeschouwing
In geen jaren zijn er in de Nederlandse
historische wereld zulke levendige en
vruchtbare discussies geweest als in de
periode gedurende en vooral na de
Tweede Wereldoorlog. Het lijkt alsof
deze laatste wereldbrand eens te meer de
geschiedbeoefenaars gedwongen heeft
zich rekenschap te geven van de zin der
geschiedenis en --- hieraan impliciet
van de zin van het menselijk leven. Het
tijdperk der strict-objectieve geschiedschrijving, van de wetenschap om de wetenschap zelve, die haar hoogtepunt vond
in Ranke en zijn epigonen, is thans voorbij en zal voorlopig wel niet terugkeren.

Met het geloof in de vooruitgang en het
materialisme van de 19de eeuw verdween
immers ook de zekerheid, dat te zijner
tijd, door een nauwgezet wetenschappelijk
onderzoek, vanzelf een homogeen en door
allen aanvaard geschiedbeeld van het
menselijk verleden ontstaan zou. Ook
vatte allengs de opvatting post, dat het
verleden door iedere onderzoeker anders
d.w.z. subjectief beoordeeld wordt en geinterpreteerd overeenkomstig de levensbeschouwing van de onderzoeker. Duidelijk wordt dit, wanneer men b.v. nagaat
welk een variatie van opinies er bestaat
over de oorzaken van onze Opstand
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tegen Spanje. Mutatis mutandis geldt ditzelfde voor iedere historische periode.
Reeds Fruin twijfelde in 1860 aan de
mogelijkheid ener objectieve geschiedschrijving, in een tijd dat deze voor velen
nog een heilig huisje was. „Doch het is
er ver van af ik herhaal het dat een
grondig onderzoek alle waarheidlievende
geschiedvorsers tot dezelfde uitkomst, tot
dezelfde voorstelling van het gebeurde
brengen zou" 1 ) . Na Fruin werd de onvermijdelijkheid van het subjectieve beeld
steeds stoutmoediger naar voren gebracht. Zo verklaarde Huizinga in zijn
Groningse inaugurele rede van 1905:
„Wat de geschiedenis ten opzichte van
het verleden volvoert, kan nimmer photograferen zijn, altijd is het ver-beelden" 2 ) . Steeds verder geraakte men verwijderd van de optimistische 19de eeuwse
opvatting van een historische waarheid,
die door nijvere en onpartijdige speurarbeid tot stand gebracht zou kunnen
worden. Opmerkelijk is, dat de hoogleraar Bussemaker, die in 1895 „een juist
gelijkend beeld van het verleden" nog
mogelijk achtte in de toekomst, dit tien
jaar later, in 1905, positief verwierp omdat „zelfs al werd zij onder tijdgenoten
een ogenblik verkregen, een jongere generatie haar weer zou verstoren; definitieve geschiedenis is niet bereikbaar" 3 ).
Tenslotte werd door de Amsterdamse
hoogleraar Jan Romein de objectiviteit
der 19de eeuw voorgoed verworpen.
Objectief noemde Romein slechts die geschiedschrijving, welke in overeenstemming zou zijn met de tijdgeest, waarbij hij
de tijdgeest identiek verklaarde met de
,,emancipatie-strijd van arbeiders en boeren" 4) . Hiermede zijn wij dan tenslotte
beland bij een standpunt, dat de enig
mogelijke objectiviteit gewaarborgd acht
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door een zo ver mogelijk gaand subjectivisme. Het dialectisch materialisme, aldus
Romein, is de bij deze vorm van geschiedschrijving passende methode. Het
behoeft geen betoog, dat een dergelijk
loslaten van de subjectieve gevoelens van
de historicus op zijn onderwerp, waarbij
alleen een vage tijdgeest tot richtsnoer
dient, tot grote gevaren kan leiden. Een
betrouwbaar beeld wordt door deze methode geenszins gewaarborgd en anderzijds wordt het dilettantisme er door in
de hand gewerkt.
Hoe staat de Christelijke historicus
tegenover deze vragen, welke hem door
zijn eigen tijd gesteld worden? Er zijn
voor hem twee reacties mogelijk, als historicus en als Christen, doch het is onmogelijk deze twee reacties scherp gescheiden te houden. Als historicus en wetenschappelijk denkend mens is het verleden
voor hem een kenbaarheid en een studieterrein, waaraan hij zich met al zijn
krachten vol overtuiging zal wijden,
trachtend zo onpartijdig mogelijk zijn
bijdrage te leveren tot de toename van
onze kennis en ons inzicht. Als Christen
blijft er voor hem altijd het mysterie, dat
niet empirisch te onderzoeken valt en
slechts met het geloof te benaderen is. Zo
zijn er voor de Christelijke geschiedbeoefenaar in feite twee „geschiedenissen": de geschiedenis van de mensheid
zelf, die haar eigen ontwikkeling kent, en
de heilsgeschiedenis van God met de
wereld, welke van geheel andere aard is,
deels kenbaar, deels gehuld in het mysterie, dat zich aan verdere waarneming
onttrekt. Bijzonder treffend drukte de
grote historicus Toynbee dit uit, door de
wereld een Provincie van het Koninkrijk
Gods te noemen 5) .
Het is moeilijk deze opvatting toe te

1) R. Fruin: De onpartydigheid van den geschiedschryver
(Rede, 1860) , p. 29.
bestanddeel van geschiedkundige voorstellen (Rede, 1905), p. 16.
3) Th. Bussemaker: Over de waardering der feiten in geschiedvorsing en geschiedschryving (Rede,
1905), p. 28.
4) j. Romein: In opdracht van de tijd (Amsterdam, 1946), p. 34-35 en 39.
5) A. Toynbee: Civilization on Trial (London, 1948), p. 253.
2) j. Huizinga: Het aesthetisch
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lichten zonder enige sprekende voorbeelmede wij onze christelijke jaartelling aanden. Gemakshalve deelt de historicus het
vangen, met de geboorte van Christus,
verleden in bepaalde perioden in, hoewel
die zowel in de menselijke als in de
hij weet dat zelfs bij benadering begin en heilsgeschiedenis een einde en een aaneinde dezer perioden niet vast te stellen vang betekent: het einde van het antieke
zijn, omdat de geschiedenis nu eenmaal heidendom en de aanvang van het Nieueen ononderbroken proces vormt dat zich
we Verbond. Voor de menselijke geniet indelen laat. Zo komt men, zuiver schiedenis betekent de komst van Chrisgemakshalve dus, tot indelingen als: Oude
tus tevens de stichting van de ene Kerk
Geschiedenis, Middeleeuwen en Nieuwe
van Christus op aarde, de Kerk aan
Geschiedenis, of wel: Renaissance, Verwelke Hij opdroeg om zijn taak voort te
lichting, Romantiek enz. Dit zijn indelinzetten. De geschiedenis van de Kerk is
gen en termen, die eenvoudig onmisbaar
wederom voor de historicus een object,
zijn omdat men een zekere schematisering
dat zich voor wetenschappelijke waarne
niet ontberen kan. Maar de historicus ming en bestudering leent, zodat hier de
weet, dat ze in wezen fictief zijn. Doch
beide vlakken, welke ik vermeldde, geals Christen kan men wel degelijk drie deeltelijk in elkaar overgaan. Gedeeltelijk
perioden in de menselijke (heils)geschieslechts, want ook in de geschiedenis van
denis waarnemen, n.l. de periode van het
de strijdende Kerk is het aandeel van de
Oude Verbond, de praeparatio evangeli
mens en het aandeel van de Goddelijke
ca, eindigend met en voorgoed afgesloten
genade vaak moeilijk te onderscheiden.
door de komst van Christus, de korte
God heeft zijn eigen plan met deze weperiode van Christus' leven en leren op
reld, en dit plan v alt buiten ons onderaarde en de periode van het Nieuwe
zoek.
Verbond, waarin wij heden ten dage nog
Voor de Christelijke historicus betekent
leven. Deze tijdperken zijn geenszins ficde komst van Christus de volheid der
tief en staan in wezen voor de Christen
tijden. Zijn geschiedbeschouwing mag en
vast. Zij dienen niet tot hulpmiddelen
kan zich nooit losmaken van de allesomvoor de historicus, als de hierboven ge- vattende gedachte, dat de wereldgeschienoemde, doch vormen essentiële scheids- denis culmineert in de komst van Christus
lijnen in het bovennatuurlijke leven van
tot Verlossing van de zonden. Dit implide mensheid. Essentieel, want zij betekeceert niet, dat de Christelijke historicus
nen niet minder dan de geschiedenis van
niet zou dienen te streven naar die mate
de verzoening van de mensheid met God
van waarachtige en eerlijke objectiviteit,
in Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Chriswelke zijn wetenschappelijke vorming
tus, de Middelaar van het Nieuwe Verhem tot eis stelt. De eerste stoot tot een
bond.
moderne, objectieve geschiedschrijving is,
Het zal, hoop ik, duidelijk zijn wat typerend genoeg, juist uitgegaan van Bebedoeld werd met de twee vormen van nedictijnen en jezuieten. Men behoeft
geschiedenis, welke voor de Christelijke hierover slechts de zeer geinspireerde
historicus naast, doch juist en vooral in
hoofdstukken van het standaardwerk van
elkander bestaan. Het betekent dat voor Eduard Fueter 6 ) na te lezen om wat dit
de gelovige Christen de geschiedenis zich
aangaat geen verdere twijfel te koesteren.
in twee vlakken voltrekt, de gesaeculariMaar wel betekent deze opvatting, dat
seerde geschiedenis van de mensheid en de Christelijke geschiedbeschouwing altijd
de geschiedenis van het Rijk Gods. Beide
en in alle omstandigheden moet getuigen
vlakken raken elkaar in het jaar, waar- van Christus, die immers haar grootste
6) E. Fueter: Geschichte der neueren Historiographie

(Munchen--Berlin,

1911).

FORUM
inspiratie vormt. Juist als historicus heeft
men dus de taak om Christus te verkondigen in een tijd, die hoe langer hoe verder van Hem afdrijft. Het is geen gemakkelijke taak, om in een eeuw, die vervuld
is van oorlogsrumoer en valse profetieën,
de heilsboodschap van de Vredevorst te
verkondigen: Ik ben als een licht in de
wereld gekomen, opdat niemand, die in
Mij gelooft, in duisternis blijft. Zo iemand
mijn woorden hoort, maar ze niet onder-
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houdt, dan ben Ik het niet, die hem oordeel; Want Ik ben niet gekomen om de
wereld te oordelen, maar om de wereld te
redden (Joh. 12, 46-47) . Het verkondigen van het Evangelie, in de ware betekenis van de Goede Boodschap, is en
blijft de hoogste roeping van de Katholieke wetenschapsmens, die zijn taak in
deze wereld verstaat.
C. T. de Jong

Westerse beschaving 1 )

De Nijmeegse professor Dr F. van der
Meer, die om zijn publicaties op het gebied van kunst, cultuur en godsdienst in
ruime kring bekend en gewaardeerd is,
biedt ons hier een monumentaal en merkwaardig werk. Monumentaal om de afmetingen, de rijke keuze van platen en de
grootse opzet, merkwaardig om de integrale levenshouding die uit geheel dit
boek spreekt. 52 kaarten in 4 à 10 kleuren brengen de verscheidene stadia van
onze Westerse beschaving van af de
oude Grieken tot aan de United Nations
in beeld; een gebonden tekst van 24 grote
bladzijden schildert plastisch en groots de
curven en toppunten van die vijfentwintig
eeuwen beschaving; 946 platen, meestal
8 of 9 per bladzijde, soms ook full-page
illustraties, geven een ruime keuze vooral
uit de bouw-, de beeldhouw- en de schilderkunst; een uitvoerig register tenslotte
van 34 bladzijden geeft een 8000 personen- en plaatsnamen aan met de nodige
commentaar en verwijzing. Maar laten
wij de gunstige „Gesamteindruck" wat
nader ontleden.
Uitgangspunt zijn de kaarten. De moderne mens, die zo visueel gericht is, kan
hier uren op turen. De eerste kaart brengt
in beeld het Archaisch Griekenland en de
Griekse kolonisatie van 800 tot 480 v.
Chr.: de Dorische, Ionische en Aeolische

kolonisatoren zwermen vanuit het kleine
Griekenland over heel het bekken van de
Middellandse Zee, en Carthago verovert
het Westen; wij zien er ook alle philosophen, lyrici, staatslieden, kunstwerken,
enz. op de gepaste plaats vermeld. Een
volgende kaart is de Griekse wereld op
haar hoogtepunt, 480-330, dan de Hellenistische wereld, 324-27 v. Chr., het Romeinse wereldrijk 27 v. Chr. tot 313 na
Christus, en de verspreiding van het
Christendom van 30 tot 325 aangeduid in
vier verschillende kleuren volgens het
percentage der Christenen. Later krijgt
iedere eeuw zelfs een afzonderlijke kaart.
En daartussen vinden wij stadsplannen
van Athene, Jeruzalem, Rome, Florence,
Venetië en Parijs, waarop alle belangrijke
plaatsen en monumenten zijn aangegeven
alsmede de namen van beroemde kunstenaars. Andere kaarten geven de begraafplaatsen in en om Rome van de 2e tot de
5e eeuw, de verbreiding van de hervormingen van Cluny en Citeaux, de grote
ontdekkingstochten vooral omstr. 1500 of
de Europese universiteitssteden in de
XIXe eeuw. Iedereen ziet onmiddellijk
welk een ontzaglijk materiaal hier is verwerkt en hoe die visuele voorstelling een
overzicht geeft van de integrale cultuurontwikkeling van één of meerdere eeuwen
samen.

1) Prof. Dr F. van der Meer, Atlas van de Westerse Beschaving. -- Elsevier, Amsterdam- Brussel, 1951,
228 pp. 27 x 36 cm, 52 kaarten, 946 platen, ceb. fra 560.
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Deze schematische en dorre feitelijkheden wist de auteur in een gedrongen
tekst tot een glanzende synthese te verwerken. De taal is mooi en suggestief, de
formulering scherp, de grote lijnen zijn
duidelijk te onderkennen. Herhaaldelijk
treft ons een dieper inzicht in een phase
van de cultuur, of een synthetische, verklarende visie op een verward tijdsgebeuren. En door en boven dit alles, een echt
humanistische en een echt christelijke kijk
op de hele geschiedenis van onze Westerse beschaving. Wij kennen geen essay
dat in zo beknopte vorm, zo grondig en
zo helder die cultuur typeert en in al
haar phasen samenvat.
De rijke illustratie van een kleine duizend platen is niet in één woord weer te
geven. Men vindt hier reliëfs en vaatwerk, standbeelden en tempels, mozaieken
en wandschilderingen, het interieur van
de geboortekerk te Bethlehem en een
gang in de Catacomben. Verder de wondere Mohammedaanse bouwstijl met zijn
hoefijzervormige bogen en zijn arabesken,
een overrijke keuze van Romaanse en
Gothische kerken met buiten- en binnenzichten, kapitelen met gedrochtelijke gestalten en boogvelden met de tronende
Christus. De lezer zal bekoord worden
door de vrome taferelen van Giotto, de
tot inkeer stemmende schilderijen der
Vlaamse primitieven, de vergeestelijkte
gestalten van El Greco en de weelderige
vormen van een Rubens, de Hollandse
interieurs en landschappen, de portretten
van Rembrandt en Hals. Tegelijkertijd
mogen wij de statige, imponerende Renaissance-bouwstijl bewonderen, die van
uit Rome naar het Noorden komt en weldra door de triomferende Barok wordt
opgevolgd, welke zich in het katholieke
Zuid-Duitsland een laatste maal uitviert.
Het grote platenboek eindigt met schilderijen van de wondere impressionisten en
met de moderne techniek, die h aar kunnen toont in de aanleg van fabrieken en
wolkenkrabbers, van enorme bruggen en
gigantische stuwdammen. Deze al te be-

knopte opsomming moge enigszins een
kijk geven op de rijke en gevariëerde
illustratie van dit werkelijk merkwaardige
boek. Een bizonder woord van lof verdient niet alleen de kunstvolle opname en
reproductie der kunstwerken maar de
harmonische en symmetrische dispositie
der platen.
***

Het is natuurlijk uiterst gemakkelijk op
een dergelijk veelomvattend kunst- en
cultuurwerk kritiek uit te oefenen. Men
kan er de schrijver op wijzen dat hij zich
te veel door de Franse en de Italiaanse
kunst heeft laten bekoren, de Westerse
beschaving vooral door de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst wil doen leren
kennen, en de econofische factor --- dan
toch een zeer belangrijke factor — volledig buiten beschouwing laat. Wij wilden
echter iets meer zeggen over twee andere
bezwaren.
Dat de auteur aan de kunstfactor een
te overwegende betekenis toekent blijkt
onmiddellijk uit zijn conceptie van de
overgang van de Oudheid naar de Middeleeuwen. Alle cultuurhistorici zijn het
erover eens, dat onze Westeuropese beschaving ontstaan is uit een harmonische
synthese van vier factoren: de klassieke
traditie, het Romeinse Rijk, de Katholieke
Kerk en de Germaanse volkeren. De
grootste cultuur-historicus van onze tijd,
Christopher Dawson, die in zijn boek De
schepping van Europa juist dit probleem
nauwkeurig heeft onderzocht, begint zijn
IVe Hoofdstuk over de Barbaren aldus:
„In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij de drie elementen beschreven,
welke de ware grondslagen vormen der
Europese eenheid (nl. de drie eerste der
opgesomde factoren). Intussen kunnen ze
op zichzelf Europa nog niet het aanzijn
geven: zij zijn het formatieve element, dat
het materiaal onzer beschaving heeft geboetseerd maar dat materiaal zelf moeten wij elders zoeken: in de duistere
baaierd namelijk der barbaarse wereld.
Want de barbaren hebben de menselijke
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grondstof geleverd, waaruit Europa is
geformeerd; zij zijn de gentes tegenover
Imperium en Ecclesia, de bron van het
nationale element in het leven van Europa" 2 ) . Als men de Germaanse factor
uitschakelt kan men onze politieke en
sociale instellingen, het nationaal en kerkelijk recht, de letterkunde, zovele elementen van de kunst, en zeer zeker het
ontstaan van de nationale talen en van de
nationale staten niet begrijpen.
Welnu Prof. van der Meer spreekt in
de indeling van zijn werk enkel van „drie
wortels": Hellas, Rome en het Christendom. Waar hij zijn tweede hoofdstuk: „de
Middeleeuwse Christenheid" aanvangt,
schrijft hij: „Van de drie fundamenten
waarop het Westen gebouwd zou worden: het Rijk, de klassieke traditie, en de
Kerk, was het eerste, het Rijk, verdwenen .... het tweede, voorzover profaan,
verdween met de ineenstorting van het
schoolsysteem .... Alleen het derde fundament, de Kerk, lag vast" (p. 54) .
Slechts tegen het einde van zijn exposé
vermeldt hij terloops: „Het is gedeeltelijk
aan het nieuwe element, de Barbaren, te
danken, dat die christenheid een zo grote
vitaliteit zou ontwikkelen, dat de arabische tegenwereld en de byzantijnse zusterwereld, beide nu zo oneindig superieur,
op den duur in de schaduw zullen geraken" (p. 57) . Dit ene zinnetje kan echter
de fout in de conceptie niet goedmaken.
Des te meer daar zij in een kaart is
vastgelegd.
Kaart 11: „Het gekerstende Romeinse
Rijk. 313.527" vervult twee totaal verschillende en eigenlijk tegengestelde functies. Zij brengt enerzijde de kerstening
van het oude Romeinse Rijk tot aan de
volksverhuizingen in beeld, anderzijds
geeft zij de invallen der Germanen aan,
die juist die cultuur in het Westen ten
val brachten. De datum „527" heeft grote
betekenis voor het Byzantijnse Rijk, maar
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is voor het Westen zonder belang. Met
Toynbee die de auteur niet citee rt —
nemen wij aan dat er wel een filiatie tussen de Grieks-Romeinse en de Westeuropese beschavingen bestaat, maar dat het
twee verschillende beschavingen zijn.
Prof. van der Meer echter, die de ge
schiedenis van kunsthistorisch standpunt
beschouwt, poneert een geleidelijke ontwikkeling van de Oudheid naar de Middeleeuwen, een opvatting die geen cultuurhistoricus of historicus tout court kan
aannemen.
Dan is er nog een tweede bezwaar. In
dit tijdschrift dat sinds jaren ijvert voor
een culturele toenadering tussen Noord
en Zuid, achten wij het onze plicht dit
met enige voorbeelden toe te lichten.
Niet alleen kent de auteur aan het Zuiden der Nederlanden zijn gerechte plaats
in het geheel der Nederlanden niet toe,
maar zelfs schijnt hij de „Vlaamse kunst",
zoals men ze altijd noemt, in verscheidene
van haar aspecten te ignoreren.
Kaart 23 heeft de bedoeling de voornaamste Cisterciënserkloosters van de
XIIe en de XIIIe eeuw aan te geven:
alleen reeds voor Friesland en Groningen
geeft hij zeven abdijen op, terwijl van de
tien abdijen die in het Zuiden werden
gesticht, met beroemde namen als Ter
Duinen, Ter Doest, Orval, Villers, Aulne,
enz. enkel Villers vermeld staat. Kaart 32
met de zestiende-eeuwse monumenten is
voor het Noorden dicht beschreven, voor
het Zuiden vol leemten. Maar pas kaart
37 wekt tenvolle onze ergernis. De titel
is: „De Nederlanden in de XVIIe eeuw".
Elk der zeven Noordelijke provinciën en
ook de generaliteitslanden zijn in afzonderlijke kleuren aangeduid: de Zuidelijke
Nederlanden en het prinsbisdom Luik
worden niet eens een eigen kleur waardig
geacht en verzinken met Duitsland en

Frankrijk in een uniform bleekgrijs. Ja

2) Chr. Dawson, De schepping van Europa. Inleiding tot de geschiedenis van de Europese Christenheid.
Amsterdam-Antwerpen, 1948, p. 93.
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zelfs staan de Zuidelijke Nederlanden er
maar gedeeltelijk op: zo is b.v. geheel
West-Vlaanderen weggevallen. Voor het
Noorden geeft de alteur al wat maar
enigszins in aanmerking komt aan. Voor
het Zuiden, dat niet onder het kunstvijandige Calvinisme stond en waar de
Barok zich in alle kunsten vrij kon ontplooien moeten wij ons b.v. vergenoegen
met een „overal biechtstoelen, oxalen,
preekstoelen, altaren, koorgestoelten".
Teniers is bij de kunstenaars vergeten en
naast Ieper — dat op de kaart niet kon
staan --- had de beroemde Ieperse bisschop, Cornelius jansenius, vader van
het jansenisme, vermeld moeten staan.
Kaart 46 geeft de Europese universiteitssteden in de XIXe eeuw: voor het Noorden worden niet alleen de vier toenmalige
universiteiten, maar ook de technische
hogeschool van Delft vermeld; voor het
Zuiden staan enkel Leuven en Luik aangegeven, terwijl de Gentse en Brusselse
universiteiten en natuurlijk de hogescholen vergeten zijn.
Maar misschien maakt de auteur deze
tekorten goed door een overweldigend
aantal platen over de universeel bewonderde Vlaamse kunst? Van de Romaanse
en Gothische kerkelijke bouwkunst, die
zo rijk is in de Zuidelijke Nederlanden,
kent de auteur enkel Doornik. Maar de
Franse Gothiek krijgt tien volle bladzijden, waarvan twee prachtige full-page
illustraties. De burgerlijke bouwkunst, gedragen door de bloeiende Vlaamse gemeenten, heeft hier monumenten voortgebracht, zoals geen enkel land er kent: wij
denken aan de Gothische of Renaissance
stadhuizen van Brussel, Leuven en Oudenaarde, Gent en Antwerpen, aan de
hallen en belforten van Ieper en Brugge,
het belfort van Gent, het broodhuis te
Brussel, het schippershuis te Gent, de
unieke Grote Markt te Brussel, enz. Van
al deze kunstwerken geeft Prof. van der
Meer er geen enkel, en toch heeft hij
plaats om een hele bladzijde aan de
„Chateaux de la Loire" te schenken.

Onze „Vlaamse primitieven" .-- een algemeen verbreide term, die wij in dit boek
tevergeefs zochten moeten zich met
vijf kleine platen tevreden stellen, een
goede halve bladzijde. Had de auteur niet
twee volle bladzijden kunnen vrijmaken
voor Van Eyck en de andere Vlaamse
primitieven, zodat deze ten volle tot hun
recht kwamen en zijn werkelijk mooie
tekst over de primitieven op blz. 114 en
117 konden illustreren? In aansluiting
hierbij missen wij pijnlijk een kaart van
de Nederlanden in de Late Middeleeuwen
en de XVIe eeuw: toen toch stonden
onze Vlaamse primitieven op een hoogtepunt dat zelden is geëvenaard en nooit
voorbijgestreefd, en oefenden zij tot in
Duitsland en Spanje een diepgaande invloed uit; toen domineerde gedurende
anderhalve eeuw onze muziek, toen
straalde onze mystiek en onze vroomheid
uit over heel Europa, toen ook waren
deze Lage Landen, met eerst Brugge en
daarna Antwerpen, het centrum van de
Westeuropese handel en het geldverkeer.
Waarom dat unieke moment in ons verleden niet op een afzonderlijke grote
kaart vastgelegd?
De Barok, die zich in de Nederlanden

kon uitvieren in de schilderkunst met
meesters als Rubens, Van Dyck, Jordaens, Teniers, Brouwer, enz. en kerken
bouwde als de Sint-Carolus te Antwerpen, Sint-Pieters te Gent, Sint-Michiels
te Leuven, Saint-Loup te Namen, met
beeldhouwers als Duquesnoy en Faydherbe, houtsnijders als Verbruggen die de
prachtige preekstoel van Sinte-Goedele te
Brussel sneed, enz., heel deze kunst wordt
op één bladzijde in acht platen weergegeven. De Noordnederlandse echter krijgt
vijf bladzijden toebedeeld, en Rembrandt
alleen krijgt negen platen, d.i. meer dan
alle kunsten van het Zuiden samen! In
zijn tekst wijdt Prof. van der Meer een
afzonderlijk hoofdstuk aan: „De Nederlanden: de Gouden Eeuw"; het Zuiden
moet het hierin met drie regels stellen,
waarin enkel Rubens vermeld wordt! Van
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de schilderkunst in de laatste eeuw geeft
de auteur talrijke reproducties, o.a. twee
van de Noord-Nederlander van Gogh, wat
deze trouwens ruim verdient. Het Zuiden,
dat bekend staat om de Latemse School,
om James Ensor, Constant Permeke,
Albert Servaes, enz. dat beeldhouwers
voortbracht als een Constant Meunier en
een George Minne, wordt geen enkele
reproductie waardig gekeurd.
de voornaamste
Uit deze feiten
slechts uit een lange reeks .-- moge de
lezer zelf afleiden, of wij hier niet met
Klein-Nederlandisme op zijn smalst te
doen hebben.

oogpunt verheugen wij ons om de verschijning van deze atlas der Westerse
beschaving. De kaarten zijn als overzichtelijke samenvatting van ons cultuurleven
geslaagd te heten, hoe nieuw de opgave
ook mocht zijn, de tekst, ofschoon uiterst
bondig, is magistraal, de platenovervloed
leidt ons in in het kunstleven van de
Grieks-Romeinse en de Westerse cultuurwereld. De historici zullen op een
paar punten voorbehoud maken, en
vooral zal de Vlaming met pijn in het
hart constateren hoe een stambroeder zijn
groots verleden en zijn artistiek patrimonium grotendeels aan de vergetelheid
prijsgeeft.

Wij besluiten. Onder meer dan één

M. Dierickx 5.^.

Boekbespreking
GODSDIENST
Dom Columba MARMION, Le Christ,
idéal du prêtre. — Editions de
Maredsous, 1951, 392 pp.,, ing.
Fr. 69, geb. Fr. 100.
Dom Marmion is één der grootste
spirituelen van onze eeuw en vele
priesters zullen dit werk met grote
aandacht lezen. Zeer dogmatisch en
objectief verzekert de climax v an de
gedachte een steeds dieper inzicht en
een vermeerderde vurigheid.
Twee delen : het eerste handelt over
het priesterschap v an Christus, het
tweede over de priesterlijke deugden.
Dom Thibaut die alle werken van
Marmion uit de nota's van de auteur
en van zijn toehoorders opstelde,
heeft hier op magistrale wijze dit
veelvuldig materiaal kunnen synthetiseren en tevens de oorspronkelijke
toon van de abt van Maredsous kunnen bewaren.
Dit boek besluit de geestelijke werken van Marmion.
Deze vertraagde uitgave laat ons
genieten van zijn klare doctrine op
een ogenblik dat alle priesters verlangen naar een bezielende theologie
van het priesterschap.
J. Beyer

J. P2ØELLE, O.P., Hoe moeten
wij bidden? Nederl. van A. M.
Janssen O.P. — 'T Groeit, Antwerpen; Neussen, Bilthoven,
1951, 288 pp., ing. Fr. 75, geb.
Fr. 95.
Op een onderhoudende wijze spreekt
de schrijver ons over het inwendige
gebed. Hij bedoelt vooral met zijn
werk de lezer te brengen tot het echte
gebed, het rechtstreeks spreken met
God, wat hij noemt het gebed v an
de Goddelijke deugden. Daarom alleen al is het een zeer kostbaar boek.
Naast de vele oppervlakkige werken,
die de laatste jaren hierover verschenen, maakt dit boek een uitzondering. Het is een degelijk werk, geschreven door een ernstig schrijver.
Geen enkele eis laat hij onbesproken,
zonder toch het gebed tot iets onmogelijks te maken. Alles werd getoetst
aan de praktijk. De enquête die hij
hierover hield, verwerkt hij in de
hoofdstukken van zijn werk.
Het is geen tractaat over het mystieke gebed, maar een voorbereiding
op een inniger leven met Ø.
Hij schrikt er niet voor terug een
volledig beeld te geven van de ver-
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wat die katholieken zeggen". Alles
zeer beknopt en in een aangename en
onderhoudende taal. De bijbel is voor
schr. niet louter illustratie-materiaal,
maar doordesemt het gehele boek
met zijn wijding.
Wel geeft het boek misschien te
veel feiten, ten koste van de diepere
achtergronden. Zo voelden wij het
als een gemis dat de H. Geest zelden
zelfs maar wordt ve rnoemd. De H.
Geest als Geest van Christus had zo
vanzelfsprekend behandeld kunnen
worden bij „het rijk van den Messias", en wat betekent de genade
zonder Hem ? In het derde deel valt
de eenheid v an de sacramenten rond
kruisoffer en Eucharistie practisch
weg, terwijl de geboden, geplaatst
tussen zonden en biecht, en losgemaakt v an de zedelijke deugden, bijna tot „verboden" verschrompelen.
Als ons geloof ijdel is zonder de verrijzenis, d an had een uitwerking van
de verrijzenis in eenheid met het
kruisoffer een ruime plaats moeten
krijgen in dit overzicht v an de ka tholieke leer, al was het maar bij de
beh andeling v an onze medeverrijzenis in het doopsel. Is het klooster.
leven, uitsluitend gezien als leven
van onthechting, niet erg negatief
getekend? Zo zouden er nog wel
enige punten te noemen zijn. Zou bovendien de bruikbaarheid en overzichtelijkheid v an het geheel niet
hebben gewonnen door nauwer aansluiting a an de katechismus?
Maar men kan in zo kort bestek
niet alles zeggen, en wij zien bijv. in
de ruime 'uitwerking die schr. geeft
aan H. Mis en biecht, hoe hij de
practische behoeften van zijn mensen
kent. Als wij d an ook enige desiderata noemden, is het alleen ter benadering van het ideaal. Maar intussen
werden wij ook een boek rijker dat
ook voor de eenvoudige gelovige en
geloofsleerling een bron k an zijn van
dieper godsdienstige kennis en religieus beleven. Warm aanbevolen.
F. J. van de Poel

Dr R. SCHIMMELPFENNIG. Die
Gesdhichte der Marienverehrung
im deutschen Protestantismus.
F. ,Schdningh, Paderborn,
1952, 164 pp., 4.80 en 6.80 DM.
Een verrassende titel op het eerste
gezicht. En toch blijkt uit den inhoud
van dit boek, dat ook bij de meeste
protestantse richtingen de Mariaver-
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ering min of meer levendig is geweest. Omtrent dit onderwerp vindt
men hier heel wat materiaal, ontleend aan de protestantse theologie,
de belijdenisschriften, de kerkliederen en de duitse literatuur vanaf het
begin der Reformatie tot op onzen
tijd, bijeengebracht.
Tot in de 18de eeuw was bij de protestanten de Mariaverering een integrerend deel v an hun christelijk
leven. Sindsdien heeft het rationalisme de Mariadevotie en — 't is wel
merkwaardig dit te kunnen constateren — tegelijkertijd de Christusverering niet weinig ges ch aad.
Intussen vindt men tot op onze
dagen bijzonder in hun literatuur tal
v an elementen v an een soort Mariaverering, al is het christelijk karakter door een ver doorgedrongen humanisme vaak bloedloos en verbleekt. Een uiting echter als v an K.
Barth: „Waar' Maria wordt vereerd,
waar deze gehele leer met de daarbij
passende devotie wordt beoefe nd ,
daar is de Kerk v an Christus niet"
is een wel felle doch niet onfeilbare
uitspraak, die ook bij de meeste protestanten weinig weerklank vindt.
Merkwaardig is, dat dit boek is
ontstaan mede naar aanleiding van
de dogmaverklaring v an Maria's ten
hemelopneming. V an de katholieke
Mariaverering vindt men op het eind
eenbondige en goede samenvatting.
Moge schrijvers wens door dit werkje
het onderling gesprek tussen de verschillende belijdenissen te bevorderen
in vervulling gaan.

P. Ploumen

Otto KARRER en Hugo RAHNER,
Ignatius van Loyola in zijn brieven. — De Spaarnestad, Haarlem, 1952, 227 pp., f 6,90.
Een Duitse bloemlezing uit de geschriften v an de H. Ignatius van
Loyola verscheen voor de eerste maal
in 1922; omgewerkt en uitgebreid
kwam zij in 1942 voor de tweede
maal v an de pers. Het is deze tweede
uitgave, welke door „de Nederlandse
bewerkers" -- die verder niet genoemd worden — vertaald werd, echter zó, dat deze naar de oorspronkelijke, Spaanse, soms Italiaanse of
Latijnse tekst overzetten, doch zich
daarbij zoveel vrijheid veroorloofden
als gewenst was om Ignatius' brie-

ven voor de hedendaag se lezer toe-
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de Dalmases
Dalmases in
in 1943
1943 te
te Rome
Romededen
deden
verschijnen
an het
verschijnen vvan
het eerste
eerste deel
deel der
der
Monumenta
Monumenta Ignatii.
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niet opgelost,
opgelost, maar
lezer zit ininniet
maar de
de lezer
eens in allerlei
allerlei vragen
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begin dedetholicisme. Geboren
Geboren in
in het
het begin
zer
eeuw uit
uit Joodse
Joodse ouders
ouders in
in een
een
zer eeuw
Beiers
stadje, doorleeft
doorleeft hij
hij zijn
zijn bebeBeiers stadje,
wuste jeugd
in de
jeugd hoofdzakelijk
hoofdzakelijk in
de HitHitlerperiode. Hij
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en ververlijke en politieke
warringen
Hitlerperiode in
de
warringen der
der Hitlerperiode
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schappelijke wereld bekende persoonlijkheden stelde hem in staat een
treffend tijdsbeeld van de jaren '20
tot '40 ongeveer te ontwerpen. Hier
is een typisch Joodse intellectueel
aan het woord, die beurtelings geboeid en aangetrokken wordt door
voorvaderlijke religieuze tradities en

door de Westerse vooruitgangsideeØ
tot eindelijk het religieuze overwint
en hem in de schoot der Kerk voert.
De Vuurzuil is een boek dat niet alleen Katholieken veel te zeggen
heeft, maar dat ook buitenstaanders
niet onbevredigd zal laten.
J. v. H.

THEOLOGIE, PHILOSO PHIE, PSYCHOLOGIE
Gualteri Cancellark' et Bartholomaei
de Bononia O.F.M. Quaestiones
ineditae de Assumptione B.V.
Mariae quas ad fidem manuscriptorum edidit Augustinus De; Editie secunda, aucta
neffe S.J.
et emendata quam curavit H.
Weisweiler iS.J.
(Fase. IX Opuscula et textus
historiam Ecclesiae ejusque vitam atque doctrinam illustrantia
— Series scholastica) .
Aschendorff, Minster, 1952, 86
pp., DM. 2.75.
Met deze tekstuitgave wordt de
reeks „Opuscula et textus" onder M.
Grabmann en Fr. Pelster begonnen,
weer voortgezet. Het is een heruitgave van de Quaestiones, die op
Maria's ten hemelopneming betrekking hebben en die bijgevolg thans
ongewoon actueel is. Van de recente
literatuur over dit onderwerp is ruim
en nauwgezet gebruik gemaakt.
Uiteraard is dit werkje meer bijzonder voor deskundigen bestemd of
voor onderzoekers, die zich speciaal
interesseren voor de ontwikkeling
van het dogma van Maria's ten
hemelopneming. Van de thans gedefinieerde geloofswaarheid uit den
bloeitijd der scholastiek enkele conveniëntiegronden te ve rnemen heeft
wel een eigen aantrekkelijkheid.
P. Ploumen

Catalogus 1952. Philosophie - Theologie. -- Uitgave v an Boekhandel
H. Coebergh, Haarlem, 1952,
184 pp.
Ofschoon het geen gewoonte is
Catalogi in ons tijdschrift te bespreken, menen wij voor deze zojuist verschenen Catalogus Philosophie Theologie 1952 een uitzondering te
mogen maken. Zij bevat een systematisch overzicht van ongeveer 4000
werken op het gebied van de wijsbegeerte en de kerkelijke wetenschappen, verschenen in de belangrijkste

cultuurlanden ter wereld. Voor degenen onder onze lezers die hierin
belang stellen, heeft de Firma Coebergh gratis een exemplaar beschikbaar zolang de voorraad strekt.
M. S.
Theodor STEINBUECHEL, Religion

und Moral im Lichte personaler
christlicher Existenz. — Verlag
J. Knecht, Carolusdruckerei,
Frankfurt a/M., 1951, 278 pp.,
geb. DM. 12.
Telkens opnieuw in deze bladzijden,
komt de gedachte naar voren dat begenadiging van de mens een roeping
en een opdracht betekent. Prof.
Steinbiichel, de schrijver v an de bekende „Philosophische Grundle gung
der katholischen Sittenlehre", heeft
in verschillende opstellen zijn sterk
personalistische en tevens bijbelse
anthropologie gezocht en bepaald.
Wars van alle formalistisch moralisme en vij and van het onverantwoordelijk duiken in het mysterie, bouwt
hij een philosophisch-theologische
synthese die „Sein und Sollen", „Gabe und Aufgabe", „Mysterium und
Ethos" harmonisch verbindt. Twee
kortere studiën over theologie en geloof, en over de deugd v an godsdienstigheid, vormen als het ware de
soliede inleiding v an dit boek. Daarna komt een sterk uitgewerkt stuk
over het „Sakramentales Mysterium
und personales Ethos". Daarin benut
S. het beste van het hedendaagse
zoeken naar het kult-mysterie, om de
weg tot de verantwoordelijke handelingen aan te wijzen. Het tweede substantiële deel v an het boek bestaat
uit een uiteenzetting va n zijn perso^

nalistische zienswijze omtrent de
zedeleer. Het zijn inspirerende bladzijden, die mede een inzicht geven in
zijn groots werk. Het laatste opstel
van dit boek handelt over de zin van
de vrijheid en over de christelijke persoon die antwoord geeft op zijn roeping. Priesters en ontwikkelde leken
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opstellen van
vaneen
eengrootmeesgrootmeeszamelde opstellen
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bestuderen.
A. Snoeck
bestuderen.
A. Snoeck
Francis JEANSON,
JEANSON, La
La phénoménophênoménoFrancis
logie (Collection Notre
N otreMonde)
Monde)..
logle
- Téqui,
Téqui, Parijs,
Parijs, 1951,
1951, 126
126 pp.,
pp.,
—
Fr. 360.
360.
Fr. Fr.
phenomenologie, waarvan
waarvan de
de
De phenomenologie,
auteur zich
zich een
een voorstander
voorstander ververauteur
klaart, is die
die vvan
Sartre en
enMerleauMerleauklaart,
an Sartre
Ponty. Terwijl
Terwijl een
een gezonde
gezonde existenexistenPonty.
an
phenomenologie zich vvantialistische phenomenologie
uit en binnen een geestelijk metaphy--uitenb gestlijkmaphystandpunt ontwikkelt,
ontwikkelt, sluit
sluit de
de
sisch standpunt
phenomenologie vvan
de auteur
auteur een
een
phenomenologie
an de
dergelijk standpunt
Niemand zal
zal
dergelijk
standpunt uit.
uit. Niemand
betwisten dat een
eendergelijke
dergelijke phenophenobetwisten
menologie nog
no.g interessante
interessante beschrijbeschrijmenologie
vingen van
van mense
menselijke
gedragingen
vingen
lijke gedragingen
kan bieden;
bieden; maar
maar hierdoor
hierdoor wordt
wordt
kan
haar verwerpen
verwerpen vvan
elke metaphysimetaphysian elke
sche
grondslag en meteen
meteen haar
haar bebesche grondslag
~ten
op een
eenverkeerde
verkeerde grondslag
grondslag
rusten op
met
gemaakt. Deze
Deze zal
zal integenintegenniet goed gemaakt.
de beschrijvingen
beschrijvingen zelf
zelf gedeeltegedeeltedeel de
lijk
vitiëren en
hen zeker
zeker van
van hun
hun
lijk vitiëren
en hen
laatste menselijke
menselij'ke zin
zin beroven.
beroven. Voor
Voor
een
meer gedetailleerde
gedetailleerde kritiek
kritiek van
van
een meer
deze
philosophische houding
houding zie
zie
deze philosophische
K.C.T.
Aug.-Sept. 1951,
1951, p.
p.
K.C.T. Streven,
Streven, Aug.—Sept.
509
Enigszins jammer
jammer is het
het dat
dat
509 v.v.
v.v. Enigszins
dit boekje
boekje terecht gekomen
gekomen is in
in een
een
reeks,
nochtans een
een heel
heel andere
andere
reeks, die nochtans
,geest
L. Vander
Kerken
geest ademt.
ademt. L. Vander
Kerken
Dr J.
J. H.
H. VAN
VAN DER
DERHOOP,
HOOP, GeesteGeest~lijke vrUheld.
vrijheid. Een
JUke
psychologiEen psychologische
studie over
over de
de crisis
crisis van
van
sche studie
de
Westerse cultuur.
cultuur. In
In drie
drie
de Westerse
delen.
Van
LC>ghumSlaterus,
Slaterus,
delen.-Van
Loghum
Arnem,
resp. 198,
198,
Arnem, 1948-1951,
1948-1951, resp.
270,
149 pp.,
pp., ff 7,50,
7,50, ff 7,50,
7,50, en
en
270, 149
f7,90.
f 7,90.
De inhoud
De
inhoud v
van
dit driedelig
driedelig werk
werk
an dit
kan
aldus worden
worden samengevat:
samengevat: een
een
kan aldus
bespreking
crisis die
die allerallerbesprekingvan
van de
de crisis
wege heerst, en
en de
de aanwijzing
aanwijzing vvan
de
an de
oplossing
de psychologie
psychologie geeft.
geeft.
oplossing die
die de
De
,geestelijke vrijheid,
vrijheid, het
het hoogste
hoogste
De geestelijke
goed
mens, is re
reeds
goed van
v an den mens,
ed s voor een
belangrijk
verloren gegaan door
door
belangrijk deel
deel verloren
massificatie,
democratie, d
door
massificatie, door
door democratie,
oo r
staatsbemoeiing.
scheiding
staatsbemoeiing. Dan,
Dan, een scheiding
heeft zich tussen
tussen de
de men
mensen
voltrok·
sen voltrokken;
de aanhangers
aanhangers der
der christelijke
christelijke
ken; de
kerken,
humanisten en de
de volgevolgekerken, de
de humanisten
lingen
een natuurwetenschappenatuurwetenschappelingen van
v an een
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lijke levensbeschouwing
levensbeschouwing leven
leven naast
naast
lijke
elkaar en verstaan
verstaan elkaar
elkaar niet
nietmeer.
meer.
In het
het derde
derde deel
deel zou
zou worden
worden uiteenuiteengezet
oderne psychologie
gezet hoe
hoe de
de m
modeme
psychologie
een oplossing
oplossing vermag
vermag te
tebrengen.
brengen.
een
Door
Door de
de vroegtijdige
vroegtijdige dood
dood van
van den
den
schrijver
is dit deel
deel niet tot
schrijver is
tot een
een goed
goed
einde gebracht;
de twee
twee inleiinleieinde
gebracht; slechts de
dende
dende hoofdstukken
hoofdstukken heeft hij
hij nagelanagelaten.
ten. We
We kunnen
kunnen slechts
slechts gissen
gissen hoe
hoe
hij
hij de oplossing
oplossing zag.
zag.
De schrijver
schrijver was
was psycholoog;
psycholoog; vanvanhet gezichtspunt
gezichtspunt van
van den
denpsychopsychouit het
loog worden
worden de factoren
factoren die
die de
de crisis
crisis
veroorzaakt hebben,
hebben, besproken
besproken en
en de
de
grote cultuurperioden
nagegaan. Het
cultuurrperioden nagegaan.
Bet
voor intellectuelen
intellectuelen. geschreven,
geschreven,
werk voor
geeft inzicht
inzicht niet
niet alleen
alleen in
in het
het ververloop
an het
loop vvan
de geschiedenis
geschiedenis vvan
het
an de
mensdom,
maar meer nog in
mensdom, maar
in de
de heerheersende
verwarringen
en in
in het
sende verwarring
het verval
verval
van
huidige tijd
tijd en
en zijn
zijn cultuur,
cultuur, en
en
v
an de huidige
prikkelt
den lezer
prikkelt den
lezer om na
na te
tedenken
denken
over
over de
de gevaren
gevaren die
die ons
ons heden
heden en
en
toekomst bedreigen.
bedreigen. Hier
Hier moet
moet
onze
onze toekomst
niet op
op de
de eerste
eerste plaats
plaats aan
aanoorlogsoorlogsgevaren warden
,gevaren
worden gedacht,
gedacht, maar
maar aan
aan
die
die welke
welke de
de ware
ware vrijheid
vrijheid en
en de
de
scheppende
ondermijnen. De
De
scheppende geest ondermijnen.
schrijverkomt
komt nu
nu op
op voor
schrijver
voor de geesgeestelijke
vrijheid; hij
hij wil
wil zin en
telijke vrijheid;
en doeldoelstelling,
een ideaal
ideaal geven
geven aan
aan den
den
stelling, een
dolenden
mens.
dolenden mens.
Een katholiek
Een
katholiek kan
kan niet
niet zonder
zonder
voorbehoud met
met den
voorbehoud
den schrijver
schrijver meemeegaan, en
gaan,
en in
in belangrijke
belangrijke punten
punten kan
kan
hij diens
hij
diens opvattingen
opvattingen niet
niet delen,
delen, n.l.
n.l.
waar deze als
als psycholoog
psycholoog het
het kathokatholieke leven
leven beschrijft
beschrijft en
en zijn
zijn oordeel
oordeel
de oorsprong
oorsprong en
en de
de ge'geeft
over de
geeft over
schiedenisder
der Kerk.
Kerk. Niet
Niet dat
schiedenis
dat de
de
schrijver geen
geen eerbied
eerbied heeft voor het
schrijver
het
religieuse en
en voor
religieuse
voor de
de bezieling
bezieling die
die
van
het geloof
geloof uitgaat.
uitgaat. Maar
Maar waar
waar
van het
hij niet met een
een geloof,
geloof, dat
dat een
eenGodsGods,gave
is, het
hetbovennatuurlijk
bovennatuurlijk wezenswezensgave is,
kenmerk der
der Katholieke
kenmerk
Katholieke Kerk
Kerk aanaanvaardt, kan
kan hij
vaardt,
hij ook
ook als
alspsycholoog
psycholoog
noch voldoende
inzicht hebben
noch
voldoende inzicht
hebben in de
de
waarden die
die in
in haar
waarden
haar leer vervat
vervat ligliggen noch
noch hare
hare levensuitingen
levensuitingen bevrebevredigend benaderen
digend
benaderen en verklaren.
verklaren.
L. Steins
L.
Steins Bisschop
Bisschop
Dr Erich
De angst
Dr
El'Iich FROMM,
FROMM, De
angst voor
door Hans
vrijheid. Vertaald door
Hans
Redeker, Drs
Drs Phil.
Redeker,
Phil. —
- Erven J.
Bijleveld,
1952, 223
223 pp.,
pp.,
Bijleveld, Utrecht,
Utrecht, 1952,
f 7,90.
f7,9O.
De vrijheid is een opgave
opgave voor
voor de
mens, een opgave
mens,
opgave die voor
voor velen
velen te
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moeilijk blijkt.
blijkt. De
Deverwerkelijking
verwerkelijking
moeilijk
van de
de vrijheid
vrijheid en de
de reacties
reacties erop
erop
van
vormen het onderwerp
onderwerp van dit
dit boek.
boek.
vormen
Als psycholoog
psycholoog en
en voornamelijk
voornamelijk vanvanpsychoanalytisch standpunt
standpunt beuit psychoanalytisch
be
studeerde Erich Fromm deze actuele-studerEichFomdezactul
problemen. Zijn
diep indringende
indringende
problemen.
Zijn diep
analyse,
een helder
helder betoog
analyse, welke
welke in een
wordt ontwikkeld,
ontwikkeld, geven
dit werk
werk
wordt
geven dit
recht op
op de
de grote
grotebelangstelling
belangstelling cue
die
recht
het in
in Amerika
Amerika en
en Engeland
Engeland heeft
heeft
het
gevonden
ook aanleiding
aanleiding werd
werd
gevonden en die ook
om
het thans
thans in
inNederlandse
Nederlandse vertavertaom het
ling te
te doen
doenverschijnen.
verschijnen.
De auteur
auteur maakte
maakte als
als Duitser de
De
merkwaardige
voor de vrijmerkwaardige vlucht
vlucht voor
heid
mee in
in de
de overgave
ovel'gave van
van een
een
heid mee
groot
van het Duitse
Duitse volk
volk aan
aan
groot deel
deel van
een
leider bij
bij de
de opkomst
opkomst van
van het
het
een leider
Nationaal-Socialisme. Geëmigreerd
Geëmigreerd
Nationaal-Socialisme.
naar
Amerika merkte
merkte hij
hij daar
daar op,
op,
naar Amerika
ook in
in een
een democratisch
democratisch georgageorgahoe ook
niseerd
de angst voor
voor de
de vrijvrijniseerd land de
mensen aangrijpt.
aangrijpt.
heid de mensen
zijn pleidooi
pleidooi voor
voor een
een juiste
juiste
Aan zijn
beleving
de vrijheid
vrijheid zouden
zouden wij
wij
beleving van de
gaarne onze instemming geven, wanwanneer
zo radicaal
radicaal het
het uitzicht
uitzicht
neer hij
hij niet zo
op
iets boven
boven de
de mens
mens afsloot.
afsloot. Zijn
Zijn
op iets
strikt humanistisch
humanistischmensbeeld
mensbeeld maakt
hem
juiste kijk
kijk op
op het
hetgodsdiengodsdienhem een juiste
stige
onmogelijk, wat
wat duidelijk
duidelijk merkmerkstige onmogelijk,
baar is in
inde
deeenzijdigheid
eenzijdigheid van
van zijn
zijn
baar
historische
inleiding over de
de ontwikontwikhistorische inleiding
keling van de
de vrijheid.
is,
vrijheid. Een
Een gevolg is,
dat deze
deze auteur
auteur wel
wel een
een mooi
mooi beeld
beeld
te ontwerpen
ontwerpen van
van vrijheid,
vrijheid, maar
maar
weet te
dat hij
hij de
de eenzaamheid
eenzaamheid niet kan
kan opopheffen die de
de mens
mens doet
doetterugdeinterugdeinheffen
zen voor
voor zijn
zijn vrijheid.
vrijheid. Het
niet
zen
Het is niet
de gevolgde
gevolgde werkwijze
werkwijze hiermee
hiermee
juist de
rechtvaardigen, dat
een psypsydat dit
dit een
te rechtvaardigen,
chologische
de psypsychologischestudie
studieis
is en
en dat de
chologie
een empirische
empirische wetenschap
wetenschap
chologie een
is; er
er ligt
ligtreeds
reedseen
eena-priori
a-priori over
over de
de
werkelijkheid van de
de mens,
mens, wanneer
wanneer
werkelijkheid
men een aldus
aldus opgevatte
opgevatte wetenschap
wetenschap
men

gebruiken om
om deze
deze problemen
problemen op
op
wil gebruiken
lossen.
te lossen.
Bij alle
alle waardering
waardering voor
voor de
de psypsyBij
analyse en
en de
dewijze
wijze waarwaarchologische analyse
op
sociologische en
enpsychologische
psychologische
op sociologische
invloeden met elkaar
elkaar in
in verband
verband zijn
zijn
invloeden
gebracht, maken
maken wij daarom
een
daarom toch een
voorbehoud
opvattingen die
voorbehoud voor
voor de opvattingen
de achtergrond
achtergrond vormen
vormen van deze
deze stustudie.
.
Aan de
de vertaling
vertaling is grote
,grote zorg
zorg bebeAan
steed
de uitgave,
uitgave, welke
welkeovereenovereensteed en de
komt met de
de andere
andere boeken
boeken van
van de
de
komt
Bijleveld-Serie, verdient lof.
lof.
Bijleveld-Serie,
M. Kijm
Dr J. M.Kijm
Dr Berthold
Berthold STOKVIS,
STOKVIS, Autosuggestieve Psychotherapie.
Psychotherapie. — De
De
tieve
Tijdstroom,
1950, 137
137
Tijdstroom, Lochem,
Lochem, 1950,
pp., ff8,95.
pp.,
8,95.
Deze critische
critische beschouwing
beschouwing van
van
Deze
medisch-psychologisch standpunt
medisch-psychologisch
standpunt uit
is bedoeld
bedoeld als een
een practische
practische handleihandleiding
voor studenten
studenten en artsen.
artsen. In
In de
de
ding voor
eerste
twee hoofdstukken
hoofdstukken worden
worden
eerste twee
theoretische
beschouwingen gewijd
gewijd
theoretische beschouwingen
aan
proces der
der autosuggestie
autosuggestie en
en
aan het proces
zijn verschillende
verschillende vormen
wordt
zijn
vormen en wordt
de werkingsspheer
werkingsspheer der autosuggestie
autosu~gestie
ontleed. Daarna
Daarna worden
worden de passieve
passieve
ontleed.
en de actieve
actieve autosuggestieve
autosuggestieve behanbehandelingsmethodes
beschreven. VervolVervoldelingsmethodes beschreven.
gens
wordt gewezen
gewezen op
op indicaties,
indicaties,
gens wordt
contra-indicaties en gevaren,
gevaren, die
diedeze
deze
methode
kan meebrengen.
meebrengen. Tenslotte
Tenslotte
methode kan
wordt
de autosuggestieve
autosuggestieve therapie
therapie
wordt de
op haar waarde
waaroe onderzocht.
onderzocht. Het gegeop
heel
wordt toegelicht
toegelicht met
met een
een twintwinheel wordt
voorbeelden. Ook
Ook deze
deze studie
studie
tigtal voorbeelden.
draagt·
stempel vvan
degelijke
draagt het
het stempel
an degelijke
geen
wetenschappelijkheid.
wetenschappelijkheid. Ofschoon
Ofschoon geen
aparte literatuurlijst
literatuurlijstwordt
wordtbijgevoegd,
bijgevoegd,
worden in
de voetnota's
voetnota's toch
toch ververworden
in de
scheidene
vermeld, die
die aanaanscheidene werken
werken vermeld,
knopingspunten
verdere
knopingspunten bieden
bieden voor verdere
studie
dit terrein.
terrein.
studie op dit
A. Schrijnemakers
Schrijnemakers

LITERATUUR EN WETENSCHAP
LITERATUUR
WETENSCHAP
als criticus
criticus en poëzie-conservator (hij
(hij
schonk
ons reeds
reeds een
een paar
paar waardewaardeschonk ons
volle
bloemlezingen en
en poëziespiepoëziespievolle bloemlezingen
gels),
is hij,
hij, sinds jaren,
jaren, met
met de
de
gels), is
Vlaamse lyriek
lyriek vertrouwd,
vertrouwd, maar
maar
Vlaamse
Wie de
de samensteller
samensteller van
van deze
deze tevens
door zijn
zijn aandeel
aandeel als
als schepscheptevens door
Wie
kunstenaar en
door de
de levenlevenpend kunstenaar
en door
bloemlezing kent,
hij met
met 'pend
bloemlezing
kent, weet
weet dat hij
diens
naam reeds
reeds een
een garantie
garantie in
in
wekkende invloed
uitgaat van
van
wekkende
invloed die
die uitgaat
diens naam
handen heeft,
aestheti- zijn
humane persoonlijkheid.
persoonlijkheid.
zijn humane
handen
heeft, zowel voor de aesthetiDeze
bloemlezing, die de
de Vlaam
Vlaamse
Deze bloemlezing,
sche
als voor
voordedegeschiedkundige
geschiedkundige
sche als
se
waarde van
dit, ook
ook in
in zijn
zijn uitgave,
uitgave, poëzie samenvat sinds de
de eerste
eemtepoëziesamnvt
waarde
van dit,
op twee
twoo
artistiek
verzorgd boek.
boek. Niet alleen
alleen wereldoorlog,
artistiek verzorgd
wereldoorlog,kan
kan bogen
bogen op

Paul DE
DE RYCK,
RYCK, Vlaamse
VJaamse dichtdichtDr Paul
kunst
Lannoo,
kunst van
van deze
dezetijd.
tijd.- Lannoo,
Tielt, 1951,
1951, XX-294
pp., ing. Fr.
XX-294 pp.,
152,
Fr. 178.
178.
152, geb.
geb. Fr.
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eigenschappen die niet licht te verzoenen zijn. Het waardevolle op aesthetisch gebied, het blijvende en boventijdse werd ontbolsterd uit het
typerende, het individuele en tijdsgebondene. Zo is de bundeling tevens
verrijkend voor geest en gemoed. Dat
de samensteller hierin slaagde ligt
eerst en vooral aan het feit, dat hij
in zijn keuze zeer goed de volledige
persoonlijkheid van de dichter wist
te benaderen. Aan de aesthetische
selectie denken we niet dat de tijd
veel zal veranderen. De speling, die
onvermijdelijk openb lijft, zal wel eerder een variatie dan een herziening
toelaten. In het repraesentatieve van
de keuze schuilt voor de meer belezen
poëzieproever een bijzonder genot als
bij het terugvinden v an bekende
trekken op een nieuw portret.
Buiten de anthologie zelf krijgt
men een secure opgave van de bioen bibliagraphische data v an elke
auteur. Hier vinden we vaak een correctie voor en tevens de aanvulling
van wat Demedts ons schonk, hoewel we een enkele keer nog wel iets
missen (b.v. van Albe, ps. v an Renaat
Antoon Joostens : V an den Rike der
Ghelieven, Groenendaalse Clausuren
en vertalingen ...) . Vooraf gaat een
algemene inleiding door de samensteller, die tevens voor elke richting,
waarin hij de dichters groepeerde,
een „ten geleide" liet schrijven. Voor
de expressionistische bezorgde dit P.
G. Buckinx, voor de traditionele in
de geest v an het Fonteintje, K.
Jonckheere. De religieuze lyriek
werd ingeleid d oo r E. H. van de
Moortel, de neo-romantische door J.
Tulkens en de zgn. volksverbondene
door J. Haest. Anton van Wilderode
tenslotte kenschetste de jongste generatie. De constanten en de stromingen, het klimaat en wat als gemeenschappelijk streven de spanningen overtreft, wordt klaar getekend
in deze korte schetsen. Toch doen
juist zij nog scherper uitkomen dat
het een onbegonnen werk is allen
te willen onderbrengen in richtingen,
waarin sommigen eigenlijk nergens
en anderen bijna overal thuishoren.
We denken niet dat men het beter
zou klaarkrijgen met andere indelingen, maar dat het individu primair is
tegenover gelijk welke, zij het dan
ook nog zo bindende groepering.
Daarom hadden we persoonlijk liever
alle synthese en groepering naar de
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inleiding verlegd gezien, waar plaats
is voor nuances en waar men zowel
de generatie als het individu recht
k an laten wedervaren.
Niet iedereen kan het literaire
leven volgen van pub licatie tot publicatie. Voor wie de huidige Vlaamse
poëzie toch overzien en genieten wil
— we denken hier in 't bijzonder aan
de Noord-Nederl andse lezer, die haar
slechts sporadisch ontmoet -- is dit
boek de aangewezen en door ons aanbevolen middelaar.

K. Heireman

Dr Luc DEBAENE, De Nederlandse
volksboeken. N.V. De Vlijt,
Antwerpen, 1951, 358 pp., 29x21
cm., geïll., ing. Fr. 350, geb. Fr.
395.
Met dit werk bewijst Dr Luc Debaene een grote dienst a an onze cultuur. Het vult een leemte, die herhaaldelijk werd aangevoeld door alwie zich bij de studie v an de Nederlandse kunst en letterkunde met de
verspreiding en geschiedenis v an bepaalde motieven moest bezighouden.
Slechts een zeer beperkt a antal oude
werken, gewoonlijk van hoog literair
gehalte, zijn gemakkelijk te bereiken,
en werden voldoende bestudeerd of
zelfs heruitgegeven. Maar voor een
juist begrip v an de oude cultuur is
de zg. volksliteratuur v an niet minder betekenis: zij heeft niet voor een
gering deel de mentaliteit v an bepaalde perioden bepaald, in al hun
uitingen, v an de plastische tot de
muzikale. Doch daar de volksboeken
het grensgebied vormen tu ss en literatuur en folklore, werd, in ons land
alth an s, de wetenschappelijke studie
er van onvoldoende ter h an d genomen. Wel verschenen over de
Nederl andse volksboeken talrijke studies, doch meestal fragmentair, het
werk v an zeer bevoegde, doch zich
weinig om volledigheid of wetenschappelijke grondigheid bekommerende liefhebbers. Ook Dr Debaene
kon onmogelijk in één enkel werk het
gehele domein v an het volksboek bestrijken. Daarom beperkt hij zich tot
het voor folklore en wereldlijke literatuur belangrijkste gebied er v an :
de prozaromans, gedrukt tussen 1475
en 1540. Voor elk v an deze bewaarde
romans geeft hij niet alleen een zorgvuldig aangelegde titelbeschrijving

en bibliografie, maar tevens een analyse, een studie over de bronnen en
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karakteristieken, en hun verdere geschiedenis tot 1600. Na deze stu die
over de bewaarde prozaromans, volgen enkele kortere doch belangrijke
bijlagen: over de verloren gegane
werken, over de romans, die waarschijnlijk na 1540 zijn verschenen, en
tenslotte over andere, verwante
volksboeken. Op dit analytisch gedeelte van het werk, dat het omvangrijkste is en voortaan als werkinstrument zeer nuttig zal blijken, volgt
dan een beknopt literair-historische
studie. Het boek werd zeer verzorgd
uitgegeven en is voorzien van talrijke afdrukken en gravures naar de
oude volksboeken.
A. Deblaere
Dirk VANSINA, Ontraadselde beelden. — Privé-uitgave, 1951, 58
PP.
Wil poëzie gezond blijven, dan
neme ze zichzelf niet al te ernstig op.
Opzettelijkheid is iets wat met het
ware wezen der poëzie onverenigbaar
is. Reeds de gymnasiast voelt dat er
iets niet in de haak is wanneer men
een gedicht als taak op krijgt. En
ook later zullen dergelijke schetsen
of atelieroefeningen, al hebben ze
hun zin en al bevatten ze ook veel
schoons, nog niet voor 24-karaatspoëzie kunnen doorgaan. Ze zullen
altijd enigszins de indruk nalaten van
een map min of meer succesvol uitgewerkte opgaven.
Bij het lezen v an deze bundel kan
ik een dergelijke indruk maar niet
kwijt raken. Alles is hier zo uitdrukkelijk. Zowel de symboliek, die door
de verzen zelf verder verklaard
wordt, als de ethische inslag en de
atmosfeer die bij de natuurgedichten
het gevoel eerder aan de omgeving
opdringt dan het beluisterend ontvangt. Ook de zinsbouw krijgt vaak
door het weglaten van lidwoord of
werkwoord de grammaticale structuur der leuze. Dit alles veroorzaakt
een overbelasting der gevoelswaarden, waarom we dan ook liever sommige gedichten (als b.v. Treinen, De
Blijk) achterwege hadden zien blijven. Toch kan het procédé positieve
resultaten opleveren wanneer de
s chets niet te veel in lijnen uiteenvalt. Damme, Sparrenbos b.v. zijn
geslaagde tekeningen. Er zijn trouwens nog andere treffende gedichten
in deze bundel die verschillende genres insluit. Zo zijn de laatste vier ge-

dichten, hoewel niet feilloos, van een
veel sterker doorademd beleven. Dit
bewijst dat met een genuanceerd
gebruik zijner middelen Vansina ons
iets waardevols leveren kan.
K. Heireman
A. W. HASLE'IT, Science News nr
22. — Penguin Books, Harmondsworth-Middlesex, 1951, 128 pp.,
geill sh. 2/.
De bekende „Penguin"-collectie
brengt regelmatig publicaties voor
onder de naam „Science News", welke handelen over wetenschappelijke
wetenswaardigheden. Vrij univer se el
en actueel van inhoud is de degelijkheid en de wetenschappelijke standing van hun vulgarisatie zeer hoogstaand. Dit nummer 22 behandelt,
naast een bijdrage over „orkanen" en
„versnelling van geladen deeltjes",
ook onderwerpen uit de biologie als
de „photosynthese" en „vormen van
de spierwerking".
.,
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Jean PIVETEAU, Images des mon-.
des disparus. — Masson & Cie,
Parijs, 1951, 160 pp., 107 fig., Fr.
Fr. 650.
Deze aantrekkelijke titel camoufleert een werkje over palaeontologie.
Die dorre wetenschap roept onwillekeurig in ons het idee op van de pretentieuse en barbaarse nomenclatuur
waarmee zorgvuldig opgezette beenderen door nietminder fossiele museum-conservatoren worden geëtiqueteerd. Toch oefent de palaeontologic een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op de leek, welke
hierdoor te verklaren is dat zij een
geschiedkunde is, waarvan het domein zich tot het onafzienbare verleden der aarde uitstrekt, en v ooral
omdat zij de geschiedenis vertelt van
het leven zelf met zijn onvermoede
weelderige en mysterieuse manifestaties.
Het boekje van de Sorbonne-professor tracht in een csehe beschrijving het ontstaan en de ontwikkeling van plant- en dierleven te
schilderen en poogt dit zoveel mogelijk in haar werkelijk kader terug te
plaatsen. V oo ral treffen de geschiedenis der eerste vissen, het opkomen
der landplanten, de opgang en het
verdwijnen der Dinosauriërs, de historie der vogels en die van de groei
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van het zenuwstelsel
zenuwstelsel der
der zoogdieren.
zoogdieren.
Het laatste
Het
la.a.tste hoofdstukje
hoofdstukje handelt
handelt
over de
over
de oermens.
oermens. Ongelukkig
Ongelukkig ontontaardt hier de voorkeur
vool'lkeur van de auteur
auteur
tot een
voor franse
dsten bijna
voor
franse von
vondsten
bijna tot
een
exclusivisme, waardoor
waardoor het
het inzicht in
exclusivisme,
de menselijke
menselijke afstamming
fragafstamming erg fragmentair wordt
wordt en dus
mentair
dus vrijwel
vrijwel zonder
zonder
waarde. Dit
Dit neemt
neemt niet
niet weg dat
waarde.
dat het
het
werkje een degelijke
degelijke en goede
,goede samensamenvatting blijft
vatting
blijft van
van de
de verovering
verovering der
der
aarde door
door de
de landplanten
aarde
landplanten en de ververtebraten, en als
tebraten,
als zodanig
zodanig een
eenvoldoenvoldoende schets
de
schets van
van de
de zienswijze
zienswijze der
der papalaeontologie
'ontwikkeling der
der
laeontologie op
op de ontwikkeling
soorten. Fr. Elliott
soorten.
Fr. Elliott
G. S. CARTER,
Animal Evolution. A
G.
CARTER, Anlmal
Study of
of recent
views of
of its
Study
recent views
its
causes (Textbooks
causes
(Textbooks of
of Animal
Animal
Biology) . -— Sidgwick and
Biology).
Jackand Jackson, Ltd,
1951, sh.
sh. 30/.
son,
Ltd, London,
London, 1951,
Handboeken
zijn licht
licht
Handboeken over evolutie zijn
geneigd zich
zich te beperken
geneigd
beperken tot de
de uituiteenzetting v
an de klassieke
van
klassieke gegevens
gegevens
v an de
van
de palae5ntologie
pal&eöntologie en
en de
de embryoembryologie ten voordele
an de
logie
voordele v
van
de ontwikkeontwikkeling der
der soorten,
soorten, enige
enige oudere
oudere theotheorieën te schetsen
rieën
schetsen en
en de
dehoofdwetten
hoofdwetten
de r erfe
lijkheid te bestuderen;
der
erfelijkheid
bestuderen; als het
het
er echter
echter op
op aankomt
aankomt de
de verklaringsverklaringsmechanismen v
an het
mechanismen
van
het ontstaan
ontstaan der
der
soorten a
an te
soorten
aan
te geven,
geven, wat
wat de
de kern
kern
v an het
van
het probleem
probleem uitmaakt,
uitmaakt, worden
worden
zij uiterst
zij
uiterst sober
sober of
ofzelfs
zelfsontwijkend.
ontwijkend.
De auteur
an dit
auteur v
van
dit handboek
handboek heeft de
de
ernst gehad
ernst
gehad juist
juist die
die netelige
netelige vr
vraag
aag
aan te
in het
aan
te pakken
pakken in
het licht
licht van
van de
de
laatste
laatste resultaten
resultaten van
van de
deerfelijkerfelijkheidsleer
en ontwikkelingstheorieën.
ontwikkelingstheol'lieÖD.
heidsleer en
Na een
een zeer
zeer uitgebreide
uitgebreide en
en genuangenuanceerde
an de
ceerde studie vvan
de genetische
,genetische achachtergrond
an het
tergrond vvan
het begrip
begrip evolutie
evolutie en
en
soort, gaat hij
soort,
hij over tot
tot de
de studie
studie van
van
het ontstaan
ontstaan der
dersoorten.
soorten.Bijzonder
Bijzonder
merkwaardig
is het hoofdstuk
merkwaardig is
hoofdstuk over
over
de adaptatie,
adaptatie, waarin
waarin onder
onder meer
meer de
de
aanpassing
der vissen
vissen aan
aanpassing der
aan het
het adeademen
men in de
de lucht
lucht uitvoerig
uitvoerig wordt
wordt ononderzocht,
en een
derzocht, en
een volgend
volgend hoofdstuk
hoofdstuk
over de
de verklaring
verklarJngder
der„orthogenese".
"orthogenese".
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Zij geven
inzicht in de
de huihuigeven een goed inzicht
dige
mogelijkheden om
de
dige mogelijkheden
om twee
twee van de
meest
raadselachtige verschijnselen
verschijnselen
meest raadselachtige
van
de ontwikkeling
ontwikkeling der
der soorten
soorten
v an de
nader
vel'lklaren op grond van monader te verklaren
derne
de
derne gegevens
gegevens uit
uit de genetica en de
physiologie.
In zijn
zijn besluit
besluit wijst
wijst de auteur
auteur teterecht
de continuiteit
continuïteit tussen
tussen de
de
recht op
op de
vool'lgestelde
het
voorgestelde verklal'lingen
verklaringenen
en het
darwinisme.
meer bebedarwinisme.Wat
Wateens
eens ·te
te meer
vestigt dat
dat de
de meest
meestvruchtbare
vruchtbare ononderzoekingsrichting
van
derzoekingsrichtingin
in de
de studie v
an
het ontstaan der soorten bewust hetonsadr bewut
trouw
de inspiratie
inspiratie vvan
trouw blijft
blijft aan
aan de
an
Darwin en zich geestelijk erfgenaam Darwinezchgstljkrfnam
verklaart
"The Origin
Origin of
of
verklaart van
van "The
Species"
.
Fr. Elliott
Species".
Fr. Elliott

.L'évolution
TeilL'évolution rédemptrice
rédemptrice du
du P. Teilhard
Chardln par
- EdiEdihard de Chardin
par xxx. —
tions du
du Cèdre,
Cèdre, Parijs,
Parijs, 1950,
1950, 176
176
pp.,
Fr. 210.
210.
pp., Fr.
Fr. Fr.
De
anonyme auteur
auteur onde
onderneemt
rn eemt
De anonyme
een strenge kritiek vvan
"leer" van
an de „leer"
P.
Teilhard de Chardin,
Ch8ll'din, zoals
hij ze
ze
P. Teilhard
zoals hij
in diens
diens niet
nietgepubliceerde
gepubliceerde aantekeaantekeningen
kan vinden.
vinden. De
De wijze
wijze waarwaarningen kan
mee
schrijver met
met de
de evolutieleer
evolutieleer
mee de schrijver
omspringt,
en derderangs
derderangs
omspringt, eersteeerste- en
auteurs zonder onderscheid
onderscheid naast elelkaar
en citaten
citaten het
hettegenovertegenoverkaar stelt en
,gestelde
zeggen vvan
wat zij
zij bebegestelde laat zeggen
an wat
doelen,
is weinig
weinigaanbevelenswaaraanbevelenswaardoelen, is
dig. Voor 't overige
over~ge geven
geven wij
wij de
de opiopinie van
nie
van P.
P. T.
T. zelf:
zelf: „Rien
"Rien aà dire
dire sur
sur
factum anonyme,
anonyme, appuyé
appuyé sur des
des
ce factum
documents très incomplets;
rien sinon
sinon
incomplets; rien
que
n'y reconnais
reconnais absolument
absolument pas
pas
que je n'y
l'ex.pression
pensée. Ne fí
fftt-ce
l'expression de
de ma
ma pensée.
t-ce
que dans
dans le
Ie titre
titre ca
oil est insinuée
insinuée
que
l'idée que j'attribue
j'attribue une vertu
vertu salvisalvil'idée
fique
propre au
au devenir
devenircosmique;
cosmique;
fique propre
que ma
ma préoccupation
préoccupation constanconstanalors que
étéau
aucontraire
contrairede
defaire
fairerayonner
rayonner
te aaété
d'un Christ
Christ personnel
personnel et
et transcentranscend'un
dant les
les propriétés
propriétés rédemptrices
rédemptrices de
de
dant
la peine
peine engendrée
engendrée par
parl'Evolution."
l'Evolution."
Sept. 1950.)
1950.)
(Etudes, Sept.
F.EllioU
F.
Elliott

KUNST EN
EN CULTUURLEVEN
CULTUURLEVEN

J. FRANCOTTE,
FRANCOTTE, Dieric
DIerie Bouts,
Bouts, zijn
zijn
kunst,
kunst, zijn
zijn Laatste
Laatste Avondmaal
Avondmaal
(Davidsfonds-Keurreeks nr
(6).
(Davidsfonds-Keurreeks
nr 46).
—
- Davidsfonds,
Davidsfonds, Leuven,
Leuven,1051,
1951,216
216
pp., 70
70 pl., ing. Fr.
Fr. 50,
50, geb. Fr. 72.
72.
Terecht wordt
wordt Bouts
Bouts hier voorgesteld als
ateld
als de uitbeelder
uitbeelder van
van religieuze
reli:gieuze

verstilling. Bij
Bij hem
hem worden
worden eeuwigeeuwigverstilling.
heidsverlangen en menselijke
menselijke mildmildheidsverlangen
in de
de bijna
bijna austere
austere vormen
vormen vvan
heid in
an
zelfbeheersing gevat en daarom deszelfbhrsingvatdomes
krachtiger uitgedrukt.
uitgedrukt. Naast
Naast een
een
te krachtiger
bespreking van
van de
degereproduceerde
gereproduceerde
bespreking
wertken vinden wij
wij er een llangere
uitwerken
angere uitweiding over
over het
het beroemde
beroemde Laatste
Laatste
weiding
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Avondmaal, een
een ontwikkelingsschets
Avondmaal,
ontwikkelingsschets
v an dit thema
van
thema in
in de
de kunstgeschiedekunstgeschiedenis en
en verder
verder tal
tal van
v an zeer interessannis
te wetenswaardigheden.
wetenswaardigheden. De zeventig
zeventig
platen en
platen
en de
de goed
goedgedocumenteerde
gedocumenteerde
tekst -— die hier en daar
tekst
daar wat
wat vlotter
vlotter
en bondiger
had kunnen
zijn -— voren
bondiger had
kunnen zijn
men ongetwijfeld
men
ongetwijfeld een uitstekende
uitstekende ininleiding tot het
leiding
het mysterieuze
mysterieuze en
en nobele
nobele
werk van
werk
van een
een onzer
onzer grootste
grootste nationationale kunstenaars.
nale
Van Laere
A. VanLaere
Mark Edo TRALBOUT,
Mark
TRALBOUT, De AntwerpAntwerpse „Meester
"Meester Constbeldthouwer"
Constbeldthonwer"
Michiel van
van der
Michiel
der Voort
Voort de
de Oude
Oudc
(1667-1737), zijn
(1667-1787),
zijn leven
leven en
en werwerken. (Verh.
van de
de K.
ken.
(Verh. van
K. Vl.
VI. Ac.
Ac.
voor Wetensch.,
Wetensch., Lett.
voor
Lett. en
en Schone
Schone
Kunsten van
van België,
België, K.
K. 5)
Kunsten
5).. —
Paleis der
Paleis
der Academiën,
Academiën, Brussel;
Brussel;
St andaard-Boekhandel, AntwerStandaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1949,
pen,
1949, 580 pp.,
pp., 210
210 afbeeldinaf;beeldingen, ing. Fr.
gen,
Fr. 290,
290, geb.
geb. Fr.
Fr. 340.
340.
Een ernstige bijdrage
bijdrage tot de
de kennis
kennis
in de
van onze
onze beeldhouwkunst
beeldhouwkunst in
de eereerste helft
helft van
van de
de XVIIIe
XVIIIe eeuw.
eeuw. Veel
Veel
dilettantisme, haastige
dilettantisme,
haastige veralgemeveralgemening, ofwel
ning,
ofwel rijke
rijke maar
maarongeordende
ongeordende
amateurskennis beheersten
beheersten dit
dit teramateurskennis
terrein,
rein, voordat
voordat enkele
enkele jonge
jonge kunsthiskunsthistorica
een systematisch
torici een
systematisch en
en wetenwetenschappelijk onderzoek
onderzoek aan
aan de
schappelijk
de beeldbeeldhouwers
van deze
houwers van
deze periode
periode zijn
zijn gaan
gaan
wijden.
wijden. Dr Tralbaut levert in
in zijn
zijn momonografie
nografie over
over V.
V. d.
d. Voort
Voort de
de Oude
Oude
an
definitief
werk. Het is de
definitief werk.
de vrucht
vrucht vvan
lange en onverdroten az'beid, waar-langeovrdtbi,wavan enkele
enkele resultaten
resultaten reeds
reeds in
in kleikleinere,
nere, afzonderlijke
afzonderlijke publicaties
publicaties ververschenen.
schenen. Na een
een inleidend
inleidend historisch
hJistorisch
deel,
zorgvuldige en
een uiterst
uiterstzol'gvuldige
en
deel, volgt een
diepgaande studie
studie van
diepgaande
van zijn
zijn oeuvre.
oeuvre.
Een grondige
grondige ontleding
ontleding en
enbeschrijbeschrijving van
van de
de bestaande
bestaande en
en te
te dateren
dateren
werken
werken vormt
vormt de
de solide
solide basis
Ibasis voor
voor
het
het verder
verder onderzoek,
onderzoek, en
en waarbij
waarbij aanaansluitend de niet
niet te
te dateren,
dateren, de
de helaas
helaas
talrijk
talrijk verdwenen,
verdwenen, en de
de op
op ernstige
ernstige
of twijfelachtige
twijfelachtige gronden
gronden toegeschretoegeschreven werken
werken worden
worden bestudeerd,
bestudeerd, en
en
tenslotte
tenslotte die
die welke
welke alleen
alleen een
een ernernstige
aan V.
V. d.
sti'ge stijlcritiek
stijlcritiekaan
d. V.
V. kan
kan
toeschrijven.
toeschrij'ven. Het laatste
laatste deel,
deel,gewijd
gewijd
a
an reeds
aan
reeds bekende
bekende of
of eerst
eerstdoor
door schr.
schr.
ontdekte ontwerptekeningen,
ontwerptekeningen, zal niet
niet
minder
zijn dan
minder welkom
welkom zijn
dan de
de voorvoorgaande:
gaande: reeds
reeds meermalen
meermalen immers
immers
kwamen
kwamen enkele
enkele dezer
dezer tekeningen
tekeningen te
te
pas
pas bij
bij het
het bespreken
bespreken der
der werken
werken zelf,
zelf,
en
an hoe
en kon
kon de
de lezer
lezer vaststellen
vaststellen vvan
hoe
groot
groot belang
belang ze
ze zijn,
zijn, niet
niet alleen
alleen voor
voor

eventuele
toeschrijving, maar
voor
eventuele toeschrijving,
maar voor
het
'begrijpen van
de
het 'begrijpen
vande
de evolutie
evolutie en
en de
geest
van V.
V. d.
d. V.'s
V.'s werk.
werk. Schr.
Schr.
geest zelf van
besluit
een synthese,
aynthese, die
die iederieder-besluit met
met een
een
trekken zal
zal kunnen
ikunnen
een in haar grote trekken
volgen.
de lijst
lijst der
deraantekeninaantekeninvolgen. Na
Na de
'gen,
waarin echter
echter niet
niet een
een eenvoreenvorgen, waarin
mige
werd gevolgd,
gevolgd,
mige wijze
wijze van
v an citeren werd
komt
publicatie van
reeks dod0komt de publicatie
v an een reeks
cumenten,
rijke bibliografie,
bibliografie, en
en
cumenten, een
een rijke
een
register. V
Van
de vele
vele afbeeldinafbeeldineen register.
an de
gen
klein of
of
gen zijn
zijn er
er enkele
enkele wat
wat al
al te klein
onduidelijk.
Zonder
aan
Zonder afbreuk
afbreuk te
te willen doen aan
de
wetenschappelijke waarde
waarde van
van
de wetenschappelijke
deze
wij er toch
toch op
op wijwijdeze studie
studie willen wij
betere kennis
kennis der
der iconoiconozen,
zen, dat een betere
grafie
schr. ware ten
ten goede
goede gekogekografie de
de schr.
men;
vinden wij
wij b.v.
b.V. „Verrijzenis"
"Verrijzenis"
men; nu vinden
voor
244), een
een „vijf"vijfvoor Assumptie
Assumptie (p.
(p. 244),
hoornig
een baret
baret
hoornig mutsje"
mutsje" voor
voor een
(p.
274),, „Judas
"Judas Macchabeus"
Macchabeus" onder
onder
(p. 274)
de
(p. 351
351 en
en353)
353),, "S.
de Apostelen (p.
„S. Antonius
abt" voor
voor S. Antonius
Antonius vvan
tonius de
de abt"
an
Padua (p. 367), en een "ruitgewijze Padu(p.367),en„ritgwjz
,grof'geweven
die enigszins
enigszins aaan
grofgeweven stof,
stof, die
an
een ,biezen mand doet denken" enbizmadotekn"
(,p.
293), , waar
iconografie het uit
uit
(p. 293)
waar de
de iconografie
lis of
ofbiezen
,biezengevlochten
gevlochtenboetekleed
\boetekleed
maar
te goed
goed kent.
kent. Beide
Beide laatste
laatste
maar al
al te
vergissingen brengen
prengen de
de schr.
schr.daarbij
daarbij
op een dwaalspoor.
dwaalspoor. Verder
Verder spreekt
spreekthij
hij
van
"herma-phroditisch" (sic,
in
van „herma-phroditisch"
(sic, in
woorden, p.
p. 184)
184),, en
citeert het
het
twee woorden,
e n citeert
Franse „modelé"
"modelé" als
als ,,.modèle",
"modèle", terterFranse
wijl hij
hij ons
ons zijn
zijnontzaglijke
ontzaglijke wetenwetenwijl
schappelijke kennis
een
schappelijke
kennis meedeelt
meedeelt in een
eerder stroeve,
stroeve, vaak
vaak ongenietbare
ongenietbare
eerder
taal. Zo
Zo bezit
Ibezit hetzelfde
hetzelfde vrouwenvrouwentaal.
'beeldje
"een aanstekelijke
aanstekelijke rust"
rust" en
en
beeldje „een
"verwoede energie"
vin„verwoede
energie" (p.
(p. 160-7),
160-7) , vinden
den we
we „schrijlings"
"schrijlings" voor
voor „zijde"zijdelings" , „noemde"
"noemde" voor
voor „heette",
"heette", en
en
lings",
passim: „het
"het kinnebakken",
kinnebakken", „sprin"sprinpassim:
,gen op
op het
het oog",
oog", en
en dgl.
dgl.
gen
A.Deblaere
A.
Deblaere
,

Hans W.
W. HEGEMANN,
HEGEMANN, Vom
Vom Trost
Trost
Hans
der Kunst.
Kunst. —
- Verlag
Verlag J.
J. Knecht,
Knecht,
der
Carolusdruckerei,
Frankfurt
Carolusdruckerei,
Frankfurt
alM., 1951,
1951, 90
90 pp.,
pp., 19
19 pl.y
pl., geb.
geb.
a/M.,
7.80.
DM. 7.80.
Grote kunst overschrijdt
overschrijdt elke aes&esGrote
thetische zelfgenoegzaamheid.
zelflgenoegzaamheid. Zij
Zij
thetische
openbaart ons steeds, binnen
binnen de
de vorvoropenbaart
men der
der meest
meestauthentieke
authentieke schoonschoonmen
heid, de
de diepe
diepe zin
zin vvan
hetmenselijk
menselijk
heid,
an het
bestaan, en dit
dit met
meteen
eendirectheid,
directheid,
bestaan,
die wetenschap
wetenschap en
en wijsbegeerte
wijsbegeerte haar
haar
die
benijden moeten.
Zij ontheft
rustig
benijden
moeten. Zij
ontheft de rustig
beschouwende mens
het betrekbetrekbeschouwende
mens aan het
kelijke vvan
zijn kleine
kleine verl
verlangens
en
kelijke
an zijn
angens en
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het veelvuldig
veelvuldig en
enluidruchtig
luidruchtig ininaan het
gebeuren, dat
hem vvan
zichan zichwendig gebeuren,
dat hem
dreigt te
tevervreemden.
vervreemden. Zij
Zij stelt
stelt
zelf dreigt
hem in
in de
de perspectief
perspectief van
van een
een gegehem
heimzinnig geluk
verwekt in
in hem
hem
heimzinnig
geluk en verwekt
zachte sterkte
sterkte om
om te
te leven
leven naar
naar
een zachte
essentiële. Op
Op een
een zeer
zeerconcrete
concrete
het essentiële.
aesthetisch zeer
zeerverantwoorde
verantwoorde
en aesthetisch
wijze heeft
heeft Hegemann
Hegemann dit
dit aangeaangewijze
een reeks
reeks korte,
korte, maar
maar fijnfijntoond in een
commentaren op
gezinnige commentaren
op 19 goed gemeesterwerken uit
uitbeeldhouwbeeldhouwkozen meesterwerken
kunst, graphiek
graphiek en
enschilderkunst
schilderkunst
kunst,
Phidias, Bellini,
Bellini,Michelangelo,
Michelangelo,
(van Phidias,
Raffaèl,·Claude
Clande Lorrain,
Lorrain,
Griinewald, Raffaël,
Grunewald,
Rembrandt
e.a.).. Tot
Tot geruststelling
geruststelling
Rembr
andt e.a.)
van
de lezer
lezer merken
memen we
we even
even aan,
aan,
v
an de
dat v
van
eenzekere
zekeremeewarigheid,
meewarigheid,
dat
an een
uit de
de titel
titelmag
magklinken,
klinken,
die wellicht uit
in het
het boek
boek zelf
zelf niets
nietstetebespeuren
bespeuren
in
valt.
L. Vander
ander Kerken
valt.
L. V
A. JANSSENS
JANSSENS de
de BISTHOVEN
BISTHOVEN et
et
A.
R. A.
A. PARMENTIER,
P ARMENTIER, Le
Le musée
musée
R.
communal
Bruges (Les
(Les PriPricommunal de
de Bruges
mitifs Flamands.
Flamands. Corpus
COl"lpUS de
la
mitifs
de la
Peinture des
des Anciens
Anciens Pays-Bas
Pays-Bas
Peinture
Méridionaux
quinzième sièsièMéridionaux au
au quinzième
édité par
par le
Ie Centre
Centre National
National
cle,
cle, édité
de Recherches
de
Recherches „Primitifs
"Primitifs FlaFlamands",
4).. —
- De
De SSdkmands", fasc.
fasc. 1
1 à 4)
lekeI,
Antwel"lpen, 1951,
1951, X-73
X-73 pp.,
pp.,
kel, Antwerpen,
buitentekstplaten, dng.
Fr.
233 buitentekstplaten,
233
ing. Fr.
420,
geb. Fr.
Fr. 480,
480, in
inportefeuille
portefeuille
420, geb.
Fr. 520.
520.
Hoe
vreemd het ook
ook moge
moge schijnen
schijnen
Hoe vreemd
steeds groeiende
groeiende roem
roem van
van de
de
bij
de steeds
bij de
Vlaamse
schilders der XVe
XVe eeuw,
eeuw, —
Vlaamse schilders
an
die nu
nu eenmaal
eenmaal de
de naam
naam dragen
dragen vvan
Vlaamse Primitieven - , en hoeveelVlamsePritvn—,hoel
er over
over hen
hen ook
ookwerd
werdbijeengebracht
!bijeengebracht
dank
tentoonstellingen, catalogen,
catalogen,
dank zij tentoonstellingen,
monografieën,
zelfs monumentale
monumentale
monografieën, en
en zelfs
studies
van
Friedländer en
en
an Friedlander
studies als
als die
die v
Winkler,
hen nog
nog
Winkler, toch
toch ontbrak
ontbrak het
het hen
altijd
een „Corpus",
"COl"lpus", d.[.
een
altijd aan een
d.i. aan een
volledige, goed
'goed gedocumenteerde,
gedocumenteerde, met
met
uitvoerig
photographisch materiaal
materiaal
uitvoerig photographisch
voorziene
Het Nationaal
Nationaal
voorziene uitgave.
uitgave. Het
Centrum
onderzoek over
over de
de
Centrum voor
voor onderzoek
Vlaamse
Primitieven, onder
onder leiding
leiding
Vlaamse Primitieven,
van
Prof. P.
P. Coremans,
Coremans, P.
P. BonenBonenv an de Prof.
fant,
Bouchery, P.
Fierens, en J.
J.
f ant, H.
H. Bouchery,
P. Fierens,
Lavalleye, heeft
heeft besloten
besloten in
dndeze
dezenood
nood
aanvang
te voorzien,
voorzien, en
en zo is dan een aanvang
genomen
uitgave van
'Van het
het
genomenmet
met de
de uitgave
Corpus,
directie van Prof.
Prof.
Corpus, onder
onder de
de directie
.J.
Lavalleye, van
van de
de Leuvense
Leuvense UniUniJ. Lavalleye,
versiteit.
Thans zijn
zijn verschenen
verschenen de
de
versiteit. Thans
fascikels
gewijd a
aan
werken
an de werken
fascikels 1-4,
1-4, gewijd
van
hetBrugse
Brugsestadsmuseum.
stadsmuseum. A.
A.
v an het
.Janssens
ParJanssens do
do Bisthoven
Bisthoven en
en R.
R. A. Par-
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mentier
ment[er bezorgden
bezorgden dit eerste
eerste deel.
deel. De
De
studies,
studies, die
die de
derijke
rijkeplatenverzameplatenverzameling voorafgaan,
voordgaan, bevatten,
bevatten, behalve
behalve
het classement
classement en
en de
de courante
courante idenidentificatie,
tificatie, ook
ook een
een zo
zovolledig
volledig mogemogelijke materiële
materiële beschrijving
.beschrijving naar
naar de
de
lijke
conclusies van
van het
hetlaboratoriumlaboratoriumconclusies
onderzoek, een grondige
grondige iconografiiconografionderzoek,
sche commentaar,
commentaar, de
de historiek,
historiek, de
de opopgave vvan
de documenten
documenten ter
ter vergevergean de
gave
lijking, vvan
degezaghebbende
gezaghebbende opiopian de
lijking,
een bibliografie,
bibliograf,ie, en de
de uitgave
uitgave
nies, een
nies,
van
de archiefstukken
archiefstukken zowel
zowel als
als van
van
v
an de
de
de litteraire
litteraire bronnen
bronnen over elk
elk schilschilderij. Een
groots opgevat,
opgevat, met
met wewederij.
Een groots
tenschappelijke
tenschappelijke ernst
ernst ondernomen
ondernomen
werk.
Maar
Maar ongetwijfeld
ongetwijfeld het
het voornaamvoornaamste en
en verrassendste
verrassendste deel
deel van
van deze
deze
uitgave is gewijd
gewijd aaan
de photografiphotografian de
uitgave
sche documentatie
documentatie: :en
uitache
en deze
deze is uitstekend.
,wemen werden
werden in
in hun
hun
stekend. De
De werken
geheel
geheel en in
in détail
détail afgebeeld
afgebeeld en
en een
een
groot aantal
aantal van
van deze
deze détails
détails zijn
zijn op
op
natuurlijke
natuurlijke grootte weergegeven,
weergegeven, enenkele
kele ook op
op 22 :1.
:1.
De Sikkel
Silcltel bezorgde
Ibezorgde ons
met dit
dit
De
ons met
an een
eerste
deel vvan
een zo
zomonumentale
monumentale
eerste deel
onderneming,
alleen een
een onveronveronderneming,niet
niet alleen
ll en
vangibaar werkinstrument
werkinstrument voor
allen
vangbaar
voor a
die zich
die
zich voor
voor de
de Vlaamse
Vlaamse schilderschilderkunst
kunst in
in de
de XVe
XVeeeuw
eeuwinteresseren,
interesseren,
maar 'tevens
tevens een
een prachtboek
prachtboek dat
dat geen
geen
enkel kunstminnaar
zal willen
eilikel
kunstminnaar zal
willen mismissen. A. Deblaere
sen.
A. Deblaere
Roger TALP,A.ERT,
Een woord
Roger
TALPAERT, Een
woord dat
dat
Film (Het
boekdelen spreekt:
spreekt: De FOm
boekdelen
(Het
Dagelijks
leven nr
nr 46).
46). —
- MinisMinisDage lijks leven
terie van
terie
van Landsverdediging.
Landsverdediging. DiDirecte Opvoeding
Opvoeding bij
bij de
de GewapenGewapende Machten,
Machten, 1952,
1952, 66pp.,
geill.
66 pp., geill.
Dit boekje
boekje is
is bedoeld
bedoeld voor
voor opleiopleidingsofficiereninin het
het leger,
dingsofficieren
leger, maar
maar
kan
ook in ruimere
ruimere kring met
met vrucht
vrucht
k an ook
Het bestaat uit
gelezen worden.
worden. Het
uit twee
twee
delen: een
delen:
een sociologische
sociologische ontleding
ontleding
verschijnsel film,
film, en een
van het verschijnsel
een meer
meer
teohnische
het
technische uiteenzetting
uiteenzetting van
van het
wezen
van
de filmtaal.
filmtaal.
wezen zelf
zelf v
an de
De sociale invloed
invloed van
van de film heeft
tot
nog toe
toe eerder
eerder geleid
geleid tot
tot ververtot nog
vlakking, afstomping
afstomping van
v an het
vlakking,
het gewegeweten, verdoving.
verdoving. Alleen door
door een beter
beter
begrip van
van de
begrip
de essentie
essentie zelf
zelf vvan
de
an de
film, van
film,
van haar
haar eigen
eigenkunstexpressie,
kunstexpressie,
kan „het
religieus en...
en ... sokan
"het moreel,
moreel, religieus
s0ciaal gevaar.
gevaar ...
ciaal
.. v
van
het verschijnsel
verschijnsel
an het
film.
.. doeltreffend
doeltreffend te keer
keer worden
film ...
gegaan".
Het is
is de
de schrijver
schrijver gelukt in
in enkele
enkele
bladzijden een
een duidelijk
overzicht te
bladzijden
duidelijk overzicht
te
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de verschillende bestandgeven van de
delen van de filmtaal: beeldcomposibeeldcomposien de
beweging van
van het
het beeld en
de
tie, beweging
camera,
montage, decor
decor en
en klank.
camera, montage,
Enkele
goed gekozen
gekozen foto's
foto's illustreEnkele goed
l'en deze interessante
interessante brochure.
ren
J. Jansen
E. J.
Rechtsgeleerde
Opstellen,
door zijn
zijn
llen, door
Rechtsgeleerde Opste
an Proleerlingen aangeboden
aangeboden aaan
Proleerlingen
fessor Dr
Dr H.
H. Dooyeweerd
Dooyeweerd ter gegelegenheid van zijn
zijn 25-jarig
25-jarig hooghoogleraarschap
de vrije
vrije univeruniverleraarschap aan de
siteit.
- J.
J. H.
H. Kok
Kok N.V.,
N.V., KamKamsiteit. —
pen, 1951,
1951, 282
282 pp.,
pp., ff 12,50.
pen,
Oud-leerlingen
debekende
bekende
Oud-leerlingen van de
Calvinistische
Dr
Calvinistische hoogleraar
hoogleraar Prof.
Prof. Dr
H. Dooyeweerd
Dooyeweerd eerden
eerden hun
hun leermeesleermeesbij zijn
zijn vijfentwintigjarig
vijfentwintigjarig hooghoogter bij
leraarschap
serie opstellen
opstellen
leraarschap door
door een serie
zich bewegend
bewegend op
op de
deverschillende
verschillende
zich
terreinen
wetenschap en
en actuele
actuele
terreinen van
van wetenschap
vraagstukken,
hun leermeesleermeesvraagstukken, waarop hun
met het
het licht
lichtvan
vanzijn
zijnkrachkrachter hen met
tige levensovertuiging
levensovertuiging en
en zijn
zijn diepdiepgaande kennis is
is voorgegaan.
vool1gegaan.
gaande
Uiteraard kan
hier slechts
slechts over
over
Uiteraard
kan hier
een
enkel opstel
opstel iets
ietsnaders
naders worden
worden
een enkel
gezegd.
W. P. Berghuis
Berghuis zet
zet in
in een
een
gezegd. Dl"
Dr W.
helder betoog
betoog onder
onder de
debescheiden
bescheiden
helder
titel „Enkele
"Enkele opmerkingen
opmerkingen over
over dedemocratie" uiteen,
de verwerkeverwerkemocratie"
uiteen, dat de
an
lijking van de ideale
ideale „rechtsidee"
"rechtsidee" aaan
de historische ontwikkeling is gebon-dehistorcnwklgisebo-

den
hierin ligt
ligt z.i.
z.i.een
eenprincipiële
principiële
den en hierin
basis
voor democratie
democratie in de
de christechristebasis voor
lijke staatsopvatting. Men
Men wordt
wordt hier
hier
lijke
herinnerd
katholieherinnerd aan
aan hetgeen
hetgeen van katholieke
zijde in
inhet
hettolerantievraagstuk
tolerantievraagstuk
ke zijde
naar voren
voren is
is gebracht.
gebracht.
naar
Dr F.
F. T.T.Diemer-Lindeboom
Diemer-Lindeboom acht
acht
kunstmatige inseminatie
inseminatie tussen
tussenechtechtgenoten
moreel geoorloofd
geoorloofd en
en bebegenoten moreel
spreekt
vraag vvan
de strafbaarstrafbaarspreekt de
de vraag
an de
heid.
De P.B.O.
P.B.O. wordt
wordt becritiseerd
becritiseerd door
door
MI" K.
K. Groen
Groen op
grond van
van de
de leer
leer
Mr
op grond
der „souvereiniteit
der
"souvereiniteit in eigen
eigen kring".
kring".
Het
katholieke st
standpunt
wordt te
te
andpunt wordt
Het katholieke
zeer
gezien als
als streven
streven naar
naar heerheerzeer gezien
-schappij
Kerk en Staat in
in het
het bebeschappij van Kerk
bedrijfsleven.
Men treft nog
nog aan
aanvoortreffelijke
voortreffelijke
Men
beschouwingen
A.
beschouwingenvan
vanProf.
Prof.Dl"
Dr I.
I. A.
Diepenhorst over „Wankelend
Diepenhorst
"Wankelend StrafStrafl'echt" en
Prof. Dr
Dl" A.
A. M.
M. Donner
Donner in
in
recht"
en Prof.
„Bijdragetot
tot de
"Bijdrage
de discussie
discussie over
over de
de
staatstaak". Velen zullen ook met
met ininteresse
teresse kennis
kennis nemen
nemen van
van „De
"De gelijgelijkenissen des
Heren en
en het
hetrecht"
recht"
kenissen
des Heren
door
P. J.
J. Verdam,
Verdam, die
die de
de
door Prof.
Prof. Dl"
Dr P.
onrechtvaardige
aronrechtvaardige rentmeester,
rentmeester, de arbeiders
de wijngaard
wijngaard enz.
enz. beziet
beziet
beiders in
in de
in
Hcht van de
de rechts-historie.
rechts-historie.
in het licht
Het verzorgd
verzorgd uitgegeven
uitgegeven boek
boek bebesluit met een
een overzicht
overzicht van
van de
de publipublicaties
de jubilerende
jubilerende hoogleraar.
hoogleraar.
caties van de
MrJ.
Mr
J. A. Nota

GESCHIEDENIS
Dr Leo
Leo DELFOS, Het
Het Avontuur
Avontuur van
van dische
dische machtsvergrijpen
machtsvergrijpen van
deze
van deze
«le Liebaards.
Liebaards. 1297--1302-1304.
1297-1302-1304- laatste.
Terecht geeft
de auteur
auteur de
de
de
laatste. Terecht
geeft de
Geschiedenis van
een Vlaamse
Vlaamse wederzijdse
wederzijdse inwerking
de strijd
strijd
Geschiedenis
van een
inwerking vvan
an de
paus Bonifatius
Bonifatius VIII
VIII met
met de
de v
an paus
opstand
opstand „omme
"omme die defense
defense van
van van
den
lande". —
- Lannoo,
Lannoo, Tielt,
Tielt,
op de
de oorlog
oorlog in
in VlaanVlaanden lande".
Franse koning op
1952, XII-361,
XTI-361, 4 krtn,
krtn, ingen. frs.
frs. deren
aan. Sinds
Sinds 1297
1297 werd
werd de
de wrok
wrok
deren aan.
de Vlamingen
Vlamingen zo
zo opgewekt,
opgewelkt, dat
dat
135, geb. frs. 165.
135,geb. van de
deze
op 11
11 Juli
Juli 1302
1302 schouder
schouder aan
aan
deze op
in 1931
1931 publiceerde
publiceerde de
de auteur
schouder
het Groeningeveld
Groendngeveld stonstonReeds in
schouder op
op het
en het
hetmachtigste
machtig,steridderleger
ridderleger
een eerste
eerste werkje:
werkje: „1302
,,1302 door
door tijdtijd- den
den en
genoten
verteld", zonder
zonder critisch
critdsch van
die tijd
tijd volledig
volledig versloegen.
versloegen. De
De
genoten verteld",
van die
a.pparaat
Sindsdien heeft
heeft hij
hij
auteur
dan vluchtig
vluchtig de
degebeurgebeurapparaat evenwel. Sindsdien
auteur volgt dan
de hele strijd van de Vlamingen
Vlarmngen tegen
tegen tenissen
aan de
de onbesliste
onbesliste slag
slag
tenissen tot
tot aan
Filips de
de Schone
Schone in
in al
al zijn
zijn aspecten
aspecten op
de Pevelenberg
Pevelenbel1g en
en de
de vrede
vrede van
van
Filips
op de
op
de talrijke
talrijke gepubliceerde
gepubliceerde bronnen
bronnen Athis in
in 1305.
1305.
op de
Tegen Funck-Brentano,
bestudeerd. De honderd
honderd eerste
eerste blad-bladTegen
Funok-Brentano, bij
bij wien
wien
bestudeerd.
boek handelen
handelen over
over de
de Pirenne
Des Marez
Marez aansloten,
aansloten, be,bezijden
zijden van
van dit boek
Pirenne en Des
niet ging
ging om
om een
een
politieke
en sociale
sociale structuur
structuur van
van toogt Delfos dat het niet
politieke en
en economische
economische strijd,
strijd, maar
maar
sociale en
Vlaanderen,en
en over
over de binnenVlaanderen,
binnen- en
en sociale
een nationaal
nationaal verweer.
verweer. De
De oorlog
oorlog
buitenlandse moeilijkheden,
moeilijkheden, vooral
vooral om een
buitenlandse
werd werkelijk
werkelijk gevoerd,
gevoerd, zoals
zoals voor
voor
met Frankrijk,
Frankrijk, vóór
1297. Dan
Dan bebe- werd
vóór 1297.
met
gdnt de
de oorlog
oorlog van
van Gwijde
Gwijde van
van DamDam- Brugge geschreven
geschreven staat: „omme
"omme te
te
gint
haren rechten
rechten landshere
landshere
ghecrigene haren
pierre, graaf van
van Vlaanderen,
Vlaanderen, tegen
tegen ghecrigene
pierre,
zijn
opperleenheer, FiUps
de Schone,
Schone, ende
omme die vriheden
vriheden van de
de vorvorzijn opperleenheer,
Filips de
ende omme
en de eindeloze
eindeloze reeks vvan
sluwe jurijuri- seider
stede ende
ende van
van al
al den
den lande
lande
an sluwe
seider stede
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van Vlaendren
Vlaendren te
te behoudene"
behoudene" (pag.
(pag.
van
233). . Dat
juist. Even
Even juist
juist
233)
Dat lijkt
lijkt ons
ons juist.
is de
de bewering,
bewering, weer
weer tegen
.tegen FunckFunckBrentllID.o, dat
adel voor
voor drie
drie viervierBrentano,
dat de adel
den liebaardsgezind was: Delfos
Delfos geeft
81 namen
namen van
VIIID. leliaards
leliaards en 245
245 van
van
81
uitgebreid archiefarchiefliebaards aan. Een uitgebreid
onderzoek
statistiek tot
tot 500
500
onderzoekdat
dat de
de statistiek
opvoert,
tot ongeveer
ongeveer hetzelfde
hetzelfde
opvoert, komt
komt tot
percentage.
Anderzijds lijkt
Delpercentage. Anderzijds
lijkt ons Delfos'
schatting van
van het
het aantal
aantalVlaminVlaminfos' schatting
gen in
in de
deGroeningeslag
Groeningeslag op
op 16.000
16.000
gen
voor
te hoog.
hoog. Aanga
Aangaande
ande het
voor de
de helft te
verloop VIIID.
Groeningeslag en van
verloop
van de Groeningeslag
die op
op de
de Pevelenberg
Pevelenberg brengt
brengt Kap.
Kap.
die
Dr
Verbruggen enige
enige rectificaties
rectificaties
Dr Verbruggen
aan, zoals
zoals Dr
Dr Luykx
Luykx betreffende
'betreffende de
de
aan,
van de
deDampierre's
Dampierre's vóór
vóór
,geschiedenis
geschiedenis van
1297,
maar deze
deze beïnvloeden
beïnvloeden niet
niet
1297, maar
aanmerkelijk de
de
aanmerkelijk
de voorstelling
voorstelling van de
feiten.
Zo is
is dit
dit boek
boek om
omde
dedegelijke
degelijke
feiten. Zo
voorstudie, de
brede uitbouw
uitbouwen
ook
voorstudie,
de brede
en ook
oon
de aangename
aangename verhaaltrant
verhaaltrant -—
om de
citaten uit
uitde
demiddeleeuwse
middeleeuwse krokromet citaten
nijkschrijvers -— een
een merkwaardige
merkwaardige
nijkschrijvers
monografie
!het meest
meestroemrijke
roemrijke
monografie over het
feit der
der politieke
politieke geschiedenis
geschiedenis van
van
feit
Vlaanderen.
M. Dierickx
Vlaanderen. M. Dierickx

het kleine
'kleine graafschap
graafschap Vlaanderen
Vlaanderen
het
tegen
machtigste koning
koning van
van die
die
tegen de machtigste
tijd.
Guldensporenslag van 11 Juli
Juli
tijd. De Guldensporenslag
1302
op het
het Groeningeveld
Groeningeveld vóór
vóór de
de
1302 op
muren
Kortrijk, waar
waar VlaandeVlaandemuren van Kortrijk,
ren zijn
zijn definitieve
definitieve opslorping
opslol'iping in het
het
ren
koninkrij'k Frankrijk
wist
koninkrijk
Frankrijk voor
voor goed
goed wist
af te
te wentelen,
wentelen, vormt
vormtnatuurlijk
natuurlijk de
de
en het
het middelpunt
middelpunt van dit
dit ververkern en
haal.
De verstandhouding
verstandhouding tussen
tussen de
de
haal. De
talrijke zonen
zonen van Gwijde
Gwijde valt
valt voortvoorttalrijke
durend op.
op. De
De toestand
durend
toestand na het „ver"verdrag
ongerechtigheid", het ververdrag van ongerechtigheid",
van Athis-sur-Orge
Athis-sur-Orge in
in 1305
1305 lijkt
lijkt
drag van
ons
zeer juist
juistweergegeven.
weergegeven.
ons zeer
Terwijl het
boek van Delfos
Delfos meer
meer
Terwijl
het boek
de
nadruk legt op
op het
het nationale
nationale eleelede nadruk
in deze
deze bevrijdingsoorlog
bevrijdingsoorlog en dat
dat
ment in
Verbrugge meer
meer op het
het militaire
militaire
van Verbrugge
aspect
- beide
beide boeken
boeken zijn
zijn op
op dit
dit
aspect -ogenblik
perse -- beklembeklemogenblik nog
nog ter
ter perse
toont
toont dit
dit werk
werk meer
meer de
de rol
rol van
van het
het
grafelijk geslacht
geslaoht Dampierre,
Dampierre, die
die zeer
zeer
geweest. Nu
Nu wij
wij de
de 650e
650e ververgroot is geweest.
jaring van dit heuglijk
heuglijk feit
fett gaan
gaan vieviejaring
bevelen wij
dit boek
,boek om
om zijn
zijn
ren, bevelen
ren,
wij dit
degelijkheid
vlotte verhaaltrant
verhaaltrant
degelijkheid en
en vlotte
zeer aan.
aan. M. Dierickx
M. Dierickx
zeer

Dr
Treo LUYKX,
LUYKX, Het grafelijk
grafelijk gegeDr Treo
slacht
Dalnpierre en zijn
zijn strijd
strijd
slacht Dampierre
Filips de
de Schone
Schone (Davids(Davidstegen Filips
fonds-Keurreeks
Leufonds-Keurreeks nr
nr 47).
47) . --- Leuven,
1952, 275
en 55
ven, 1952,
275 pp.,
pp., 36
36 pI.
pl. en
krtn, ingen.
ingen. Fr.
60, geb.
geb. Fr.
Fr. 88
88
krtn,
Fr. 60,
(Leden: 30
30 en
en44)
44)..
Deze
vlot geschreven
geschreven en
endegelijke
degelijke
Deze vlot
monografie
een onzer,
onzer beste kenkenmonografie van een
het dertiende-eeuwse
dertiende-eeuwse VlaanVlaanners van het
deren
twee delen.
delen. Een
Een
deren bestaat
bestaat uit
uit twee
eerste
korter deel
deel gaat over
over het
het gragraeerste korter
felijk
geslacht Dampierre
Dampierre in
loop
op
felijk geslacht
in de lo
van de dertiende eeuw, o.a. over devandertiuw,o.aved
zestien
zonen en
en dochters
dochters van
van
zestien zonen
Gwijde v
van
Dampierre, graaf
graaf van
van
Gwijde
an Dampierre,
Vlaanderen ten tijde
tijde van
van de
deGuldenGuldenVlaanderen
sporenslag:
deel steunt
steunt gedeeltegedeeltesporenslag: dit
dit deel
lijk op onuitgegeven
onuitgegeven bronnen
,bronnen en bebelijk
vele weinig
weinig of
of niet
nietbekende
bekende hishisvat vele
torische gegevens;
gegevens; het zal
zal geschiedgeschiedtorische
kundigen
kundigen veel dienst
dienst bewijzen,
bewijzen, maar
maar
is minder
minder geschikt
geschikt voor
voor een
eendoorsneedoorsneelezer.
tweede deel
deel handelt
handelt over
over
lezer. Het tweede
de lange
lange oorlogen
oorlogen van
van Gwijde
Gwijde van
de
Dampierre (1280-1305) en RobreclltDampier(1280-35)nRobecht
van Béthune
Béthune (1305-1322)
(1305-1322) tegen
te'gen
van
Filtps
Schone, koning
koning van
van FrankFrankFilips de Schone,
rijk. Met
Met critische
critischenauwgezetheid,
nauwgezetheid,
rijk.
een gedragen
gedragen ofschoon
ofschoon zakezakemaar in een
lijke stijl,
stijl, beschrijft
beschrijft de
de ervaren
ervaren
lijke
auteur
epos van de
de opstand
opstand van
auteur het
het epos

se
Robert
A. GRAHAM,
GRAHAM, S.J.,
Thc Ri
Rise
Robert A.
S.J., The
of the double Diplomatie CorpsofthedublDipmacCors
ilIl
Rome. -- Nijhoff,
Nijhoff,'s-Graven's-Gravenin Rome.
hage, 1952,
1952, XII-110
XII-110 pp.
pp.
hage,
Indien de
Stoel in de
de laatste
laatste
Indien
de H.
H. Stoel
tientallen van
van jaren
jaren een
een stee
steeds
ds
tientallen
groeiend prestige mocht genieten ingroeindpstmchgien
de sfeer
sfeer der
der internationale
internationale betrekkinbetrekkinis dit
dit grotendeels
grotendeels te
te danken
danken
gen dan is
houding die de
de H.
H. VaVaaan de besliste houding
der aannam na de
de overrompeling
overrompeling van
vrun
de
Pauselijke Staten
Staten in
inSeptember
September
de Pauselijke
1870.
Zelfs nadat
nadat de
Italiaanse Staat
Staat de
de
Zelfs
de Italiaanse
an Florence
zetel
VIIID. de
de regering
regering vvan
Florence
zetel van
naar Rome
Rome had
had overgebracht,
overgebracht, bleef
bleef
naar
de H.
H. Stoel
Stoel op
op zijn
zijn recht
recht staan
staan een
een
de
eigen
diplomatieke vertegenwoordivertegenwoordieigen diplomatieke
te hebben
hebben die
die afzonderlijk
afzonderlijk staat
staat
ging te
van degezanten
de ,gezanten geaccrediteerd
geaccrediteerd bij
bij
de koning.
koning. Door
Door steeds
steeds de
de Wet
Wet van
van
de
Waarbor,gen van
1871 als
als een
een eenzijeenzijWaarborgen
van 1871
dige acte te
te zien
zien die
die de
de H.
H. Stoel
Stoel niet
niet
dige
kon erkennen,
erkennen, en
door een
een strakke
strakke
kon
en door
dde
diplomatieke
duldde
diplomatieke houding
houding die
die niet dul
dat nieuwe
nieuwe rechtstoestanden
rechtstoestanden in het
het
geroepen bevestigde
bevestigde de
de
leven werden geroepen
Stoel meermaals
meermaals zijn
zijn soeverein
soeverein gegeH. Stoel
zag.
Deze houding
houding leidde
de gevolgevolDeze
leidde tot
tot de
gen
die wij
wij kennen:
kennen: de LateraanLateraangen die
Verdragen,
steeds toenemend
toenemend
Verdragen, een
een steeds
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a811tal
diplomaten gezonden
gezonden en ontontaantal diplomaten
va.ngen door
Stoel, een met
met de
de
vangen
door de
de H.
H. Stoel,
jaren stevigere positie
positie ten
ten overstaan
overstaan
jaren
V811 het
het Volkenrecht.
Volkenrecht.
van
Daarom
dit stuk
stukdiplomatieke
diplomatieke
Daarom is
is dit
geschiedenis die
opkomst van
V811 een
een
geschiedenis
die de opkomst
dubbel diplomatiek
Rome
dubbel
diplomatiek corps
corps te Rome
verhaalt,
bel811grijk. P.
P. Graham
Graham
verhaalt, zo belangrijk.
met veel
veel geduld
geduld het
hetarchief
archiefder
der
heeft met
voornaamste
europese kanselarijen
k811selarijen
voornaamste europese
doorzocht
een helder
helder verhaal,
verhaal,
doorzocht en
en in een
meer dan
d811 één nieuw
nieuw feit aan
aan het
dat meer
brengt, het
het kluwen
kluwen der
der diplomadiplomalicht brengt,
tieke bedrijvigheid
bedrijvLgheid ontsponnen.
ontsponnen.
Deze
studie k
k811
teroverweging
overweging
Deze studie
an ter
voorgelegd
worden aan diegenen
diegenen die,
die,
voorgelegd worden
zoals in de
de Verenigde
Verenigde Staten
Staten vvan
an
zoals
Amerika, twisten over de noodzaakAmerika,twsnovdzak
van
een vertegenwoordiging
vertegenwoordiging bij
bij het
het
v an een
Vaticaan.
P. R.
Vaticaan. P. R.
Gerard HEARD,
Gerard
HEARD, Morals
Moralssince
sine 1900.
-— Andrew
Andrew Dakers
Dakers Ltd.,
Ltd., London,
London,
1950,
pp., 12s.
128. 6d.
6d.
1950, 223
223 pp.,
Deze studie
studie is
is uitgekomen
uitgekomen in
in de
de
Deze
'Twentieth Century
Century Histories'
Histories'
serie `Twentieth
die
verschillende aspecten
aspecten van
V811 het
het
die verschillende
Britse
leven tot
totonderwerp
onderwerp hebben.
hebben.
Britse leven
We
vermoeden dat
titel de
de ververWe vermoeden
dat in de titel
wijzing
naar Groot
Groot Britannië
Britannië met
met
wijzing naar
gezien de
de inhoud
inhoud
opzet verzwegen is, gezien
V811
dit boek
boekdergelijke
dergelijkebeperkingen
beperkingen
van dit
verdraagt. Mogelijk
Mogelijk zou
zou men,
men, op
niet verdraagt.
de
titel afgaande,
afgaande, een
een aantal
a811tal statisstatisde titel
verwachten betreffende
betreffende huwehuwetieken verwachten
lijksmoraal,
met
lijksmoraal, zelfmoord,
zelfmoord, e.d.,
e.d., met
daarbij
van
daarbij een
een overzicht
overzicht hoe verval van
godsdienst
zich mee
mee moet
moet brenbrengodsdienst met zich
gen zedelijk
zedelijk verval.
boek is
is echechverval. Dit
Dit boek
ter van
V811 een geheel
geheel andere
menig
andere en in menig
opzicht
zeer knappe
knappe structuur:
structuur: het
het
opzicht zeer
is de
de sterke
sterke maar
maar ook
ook de
de zwakke
zwakke
kant v
V811
het boek.
boek.
kant
an het
an
We krijgen
kriJgen de indruk
indruk uit dit en
en 8lldere boeken van de schrijver dat hij-derboknvadeschrijvdat
er
een sport
sport v
V811
maakt om
om anders
8llders
er een
an maakt
denken dan
dan de
de gewone
gewone ontwikkelontwikkelte denken
de mens.
de
mens. Dit
Dit heeft
heeft vaak
vaak iets
iets zeer
zeer
verrassends
en zeer
zeerverhelderende,
verhelderends,
verrassends en
maar
wordt oak
ook een
een dure
dure prijs
prijs
maar vaak wordt
betaald
voor dergelijke
dergelijke originaliteit
originaliteit
betaald voor
in de
de vorm
vorm vV811
onverstaanbare taal
taal
in
an onverstaanbare
en dolle
dolle doordrijverij.
doordrijverij. We
er
We moeten er
aan toevoegen
toevoegen dat
dit boek
boek zeer
zeer
aan
dat dit
lezenswaard
is voor
voor wie
wie goed
goed te
te ononlezenswaa rd is
derscheiden weet,
voor dezen
dezen ook
ook
derscheiden
weet, en voor
zeer stimulerend.
stimulerend. `Morals'
'Morals' is
de
is voor de
schr.
allerminst cijfers
cijfers en
en statistiestatistieschr. allerminst
ken;
zelfs de
de uiterlijk
uiterlijk zichtbare
zichtbare gegeken; zelfs
dragingen
van
de mens
mens gaan
ga811 hem
hem
dragingen v
an de

weinig a
aan;
'morals' is voor
voor hem
hem
an ; 'morals'
weinig
geen gedragspatroon.
gedragspatroon. Maar
Maar herhaalherhaaldelijk cursiveert
cursiveert hij
het woord
woord
delijk
hij het
'mores'
equivalent van
van 'morals',
'morals' ,
`mores' als
als equivalent
waardoor hij het menselijk gedrag
ed ragwardohijetmnslkg
verschuift naar
naar een complex
complex van
V811 imimverschuift
ponderabilia, die
houding
ponderabilia,
die tezamen de houding
bepalen
mens ten
ten opzichte
opzichte
bepalen door
door de
de mens
V811 verschillende
verschillende levensgebieden
levensgebieden
van
aangenomen.
'Mores' komt
wel
komt dd811
an wel
a angenomen. `Mores'
zeer dicht te
te liggen
ltggenbij
bij 'manners',
'manners', en
en
als
Heard een
eenonderlegd
onderlegd christen
christen
als Heard
was, zou
zou hij,
hij, menen
menen wij,
wij, als
als vanzelf
vanzelf
was,
gedwongen
worden 'morals'
'morals' meer te
te
gedwongen worden
beschouwen
als een
een beleving
an de
beschouwen als
beleving vvan
de
Bergrede dd811
V811 de
deTien
TienGeboden
Geboden
Bergrede
an van
zonder
meer. Met
Met zijn
zijn naturalistinaturalistizonder meer.
hij
sche,
ziet hij
sche, positivistische instelling ziet
nu uit de
de `mores'
'mores' de gentleman
gentlem811 naar
naar
voren treden,
treden, en
en zo is
is het
hetnauwelijks
nauwelijks
voren
verwonderlijk dat
zijn boek
boek kunkunverwonderlijk
dat we
we zijn
nen noemen
noemen een hoogst
hoogst interessante,
interess811te,
behalve juiste,
juiste, teketekeofschoon
ofschoon alles
alles behalve
ning v
van
de ondergang
ondergang vV811
de gentgentning
an de
an de
leman.
sociale toest
toestanden,
ecoleman. Hoe
Hoe sociale
anden, ecooornomische invloeden,
invloeden, politiek
nomische
politiek en oorlog en
en op
op ander
8llder terrein,
terrein, de
demoderne
moderne
natuurwetenschappen
modern
natuurwetenschappen en
en modern
research
(psycho-analyse bijv.)
bijv.) ingeingeresearch (psycho-analyse
werkt hebben
hebben op de gentlem
gentlem811
en gegean en
leidelijk aan deze
deze hebben
hebben afgetakeld
afgetakeld
leidelijk
en daarmee
daarmee de `mores'
'mores' in
ineen
precaieen precaire
toestand hebben
hebben gebracht,
gebracht, wordt
wordt
re toestand
knap
getekend, ofschoon
aan
knap getekend,
ofschoon we
we er aan
toe moeten
moeten voegen
voegen dat
dat de
de uitkomst
uitkomst
toe
V811
de som
som vaak
vaak geheel
geheel verkeerd
verkeerd is,
is,
v
an de
dit ten
ten gevolge
-gevolge van
V811 een
een verkeerd
verkeerd of
of
wankel
uitgangspunt. W
Want
de
ant de
wankel uitgangspunt.
lijk uitauteur
gebruikt herhaalde
herhaaldelijk
uitauteur gebruikt
drukkingen als
als 'psycho-physical',
'psycho-physical',
drukkingen
'psycho-moral', 'psycho-social'; dat'psycho-mral, i';dt
factoren
V811
dergelijke aard
aard een
een
factoren v
an dergelijke
voorname
rol spelen
spelen in
in morals
morals en
en
voo
rname rol
manners,
niemand tegenspreken;
tegenspreken;
manners, zal niemand
waar deze
deze factoren
factoren in een
een. verhandewaar
ling herhaaldelijk
herhaaldelijk betrokken
betrokken worden
worden
is eerste
eerste vereiste
vereiste dat
dat de
de hieraan
hieraan bebeantwoordende
begrippen allernauwallernauwantwoordende begrippen
keurigst
zijn gepreciseerd.
gepreciseerd. Dit
keurigst zijn
Dit nu
nu is
zwakke..punt
boek, en
en het
het
het zwakke
punt in
in dit boek,
is o.i.
o.i. het
het gevolg
gevolg van
V811 een
een iets te
te gegewilde originaliteit
originaliteit vV811
zien en
en dendenwilde
an zien
ken.
Wie enigszins thuis
thuis is in
in het
het onderonderWie
werp
dankbaar zijn
zijn voor
voor menige
menige
werp zal dankbaar
passage die
die diepere
diepere kijk
kijk geeft
geeft op
op
passage
hedendaagse
stimuhedendaagse problemen
problemen en
en stimuleert tot
tot dieper
dieper peinzen,
peinzen, hem
hem verlosverlossend
V811
veel door
door pers
pers en
en jachtig
jachtig
send v
an veel
leven opgedrongen
opgedrongen oppervlakkigheid.
oppervlakkigheid.
W.Peters
W. Peters
.
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ROMANS
ROMANS
aanvaardt.
oergezonde en
aanvaardt.Het
Het is
is een oergezonde
door
door katholieke
katholieke roman,
roman, hoehoedoor en
en door
zeer
zeer dit
dit Katholicisme
Katholicisme ook
ook op
op de
de achtergrond
het oeroertergrondblijft.
blijft.Zelden
Zeldenisis het
vrouwelijke
vrouwelijke en
en moederlijke
moederlijke zo
zo levenswarm
helderziend beschreven
beschreven als
warm en helderziend
in
boek, dat aan de beste
beste werken
werken
in dit
dit boek,
van
Sigrid Undset
Undset herinnert.
herinnert.
van Sigrid
J.v.H.
J. v. H.

Jan MENS.
MENS. De
De witte Vrouw.
Jan
Vrouw. -— KosKosmos, Amsterdam
mos,
Amsterdam —
- Antwerpen,
Antwerpen,
1952, 2de
2de druk,
druk, 310
310 pp.,
pp., f 8,90.
1952,
8,90.
„De witte Vrouw"
bevat het door
"De
Vrouw" bevat
door
haar zelf
nsverhaal
haar
zelf geschreven
geschreven leve
levensverhaal
van Wendelmoet
van
Wendelmoet Klaasdochter
Klaasdochter van
Monnikendam,die
diein
inde
de eerste
eerste helft
Monnikendam,
der zestiende
zestiende eeuw
eeuw ter do
od gebracht
der
dood
werd om
om haar
haar geloof,
geloof, of
of juister
werd
juister gezegd, om de vrijheid
soverzegd,
vrijheid van
van geloof
geloofsovertuiging. Jan
Jan Mens
tuiging.
Mens weet
weet aardig
aardig te
te
vertellen, maar
maar de
de figuren
die dit
vertellen,
figuren die
dit
verhaal vullen,
vullen, komen
komen niet
niet tot leven,
verhaal
leven,
worden geen
geen levende
worden
levende mensen,
mensen, zodat
zodat
zij zonder
veel interesse
angs ons
zij
zonder veel
interesse llangs
ons
heen glijden.
heen
glijden. De schrijver
schrijver deed
deed zijn
zijn
best het Katholiek
element niet
niet al te
best
Katholiek element
te
ongunstig voor
voor te stellen.
ongunstig
stellen. Maar
Maar het
het
geheel is te
geheel
te weinig
weinig natuur,
natuur, te
te weinig
weinig
psychische werkelijkheid
geworden
psychische
werkelijkheid geworden
om lezers met enige
om
enige eisen
eisen te
te bevredibevredigen. J. v. H.
gen.
J.v.H.
S.
JELSMA
M.S.C.
Profeten
in PaS. JELSMA M.S.C. Profeten In
Parijs. —
rUs.
- Thijmfonds,
Thijmfonds, Den
Den Haag,
Haag,
1952, 255 pp., f 5,90.
1952,
5,90. Voor
Voor ThijmThijmfondsleden ff 2,50.
2,50.
fondsleden
Pater Jelsma
J elsma beschrijft
beschrijft in dit
dit boek
boek
in de vorm
vorm van een
een verhaal
verhaal de
de strijd
strijd
tussen goed
goed en
en kwaad,
kwaad, de
de strijd
strijd vóór
vóór
en tegen
en
tegen Christus
Christus en
en hij
hij localiseert
localiseert
dit te
te Parijs.
Parijs. Wat
Wat er
er gebeurt
gebeurt is
is opopwindend
windend en ongewoon
ongewoon genoeg,
genoeg, maar
maar
doordat
de figuren
figuren te flets,
doordat de
flets, te
tebloedbloedloos
is ook
loos blijven,
blijven, is
ook het
het gehele
gehele ververhaal
haal wat
wat mat
matenenonwerkelijk.
onwerkelijk.
J.
v. H.
J.v.H.
Mary
Het leven
Mary LAVIN.
LAVIN. Het
leven was
was goed.
goed.
Vert.
door K.
K. Deenen.
Vert. door
Deenen. --- De
De
Fontein, Utrecht,
Utrecht, Sheed
Sheed&& Ward,
Ward,
Antwerpen,
Antwerpen, 1952, 291
291 pp.
pp.
De
De schrijfster
schrijfster van
van deze
deze roman
roman
schijnt een
ans-Ierse te
een Amerika
Amerikaans-Ierse
te zijn.
zijn.
Haar
Haar boek
boek is
is echter
echter volkomen
volkomen Iers
Iers
en beschrijft
beschrijft het leven
leven van
van een
een eeneenvoudige
voudige vrouw
vrouw in
in Dublin,
Dublin, moeder
moeder
van
van meerdere
meerdere kinderen
kinderen en
en echtgenote
echtgenote
van
van een
eentramconducteur.
tramconducteur. Het
Het boek
boek
had De
De Moeder
Moeder kunnen
kunnen heten;
heten; met
met
wonderlijke
wonderlijke intuitie
intuïtie en
enindringende
indringende
kracht
kracht wordt
wordt hier
hier het
het leven
leven ener
ener
moeder
moeder beschreven
beschreven met
met zijn
zijn hoogten
hoogten
en
en diepten,
diepten, op
op zeer
zeer realistische
realistische wijze,
wijze,
zonder
zonder enige
enige verfraaiing
verfraaiing of
ofverzachverzachting.
ting. En
En het
hetmerkwaardige
merkwaardige is
is dat
dat
deze
deze moeder,
moeder, hoewel
hoewel bijna
bijna elk
elk harer
harer
kinderen
kinderen een
een mislukking
mislukking vormt
vormt en
en
haa
r leven
haar
leven een
eenaaneenschakeling
aaneenschakelingvan
van
bittere
bittere ervaringen
ervaringen schijnt,
schijnt, toch
toch het
het
leven
leven goed
goed prijst
prijst en alles
alles als
alszegen
zegen

Thomas
Thomas H.
H. RADDALL.
RADDALL. De
De nimf
nimf en
de
lamp. Nederl.
Neder!. vertaling
vertaling van
'Van
de lamp.
Margrit
Sablonière. —
- Born,
Bom,
Margrit de
de Sablonière.
Assen,
1952, 354
354 pp.,
pp., ff 9,50.
9,50.
Assen, 1952,
Een
roman spelend
de
Een roman
spelend vóór
vóór en
en na de
wereldoorlog
'18, ininCanada.
Canada.
wereldoorlog van '18,
Sober,
uitsteSober, krachtig
krachtig verteld,
verteld, met
met uitstekende
beschrijvingen. Een
kende beschrijvingen.
Een werk
werk van
nobel
veDhaal van
van een
een
nobel gehalte.
gehalte. Het
Het verhaal
onzelfzuchtige
en een
een gevoelige
gevoelige
onzelfzuchtige man en
grootheid van ziel aanaanvrouw, ,in
in wie grootheid
wemg
is, welke
welke door
door teleurstelling
teleurstelling en
en
wezig is,
hartstocht
ontwikkeling komt
komt in
in
hartstocht tot ontwikkeling
haar volledige opoffering.
~ffering.
Voortreffelijk
de schrijver
schrijver
Voortreffelijk heeft
heeft de
zijn
gegeven uitgewerkt,
uitgewel'lkt, waardoor
waardoor
zijn gegeven
een
verhaal is ontstaan
ontstaan waarin
waarin —
een verhaal
hetgeen v
van
!huidige romans
romans niet
niet
an veel huidige
gezegd
worden —
- de
de menselijke
menselij'ke
gezegd kan worden
waardigheid
hoog,gehouden wordt.
wordt.
waardigheid hooggehouden
mooie roman.
roman. Volwassenen.
Volwassenen.
Een mooie
Joh. Heesterbeek
Arthur KOESTLER,
KOESTLER, The
of
Arthur
The Age
Age of
Longing. — Collins,
Collins, Londen,
Londen,
Longing.
1951,
geb. sh
sh.. 12/6-,
12/6-.
1951, 448
448 pp.,
pp., geb.
"The Brave
Brave New
New World"
World" vvan
Na „The
an
Huxley past het dat elke schrijverHuxleypasthdkcrijve
wereldformaat zijn
zijn talenten
talenten zou
zou
van wereldformaat
meten aan
aan het
het uitbeelden
uitbeelden van
van „zijn
"zijn
meten
apocalyps", van de
de nieuwe
nieuwe tijden,
tijden, die
die
apocalyps",
ons wachten.
wachten. K.
K. brengt
brengt ons
ons echter
echter
ons
slechts tot
tot aan
aan de
de drempel
drempel vvan
het
slechts
an het
enwij
wijzijn
zijn
derde wereldcataclysme --- en
niet eens
eens zeker
zeker van.
van. Het
Hetmeeste
meeste
er niet
speelt in
in Parijs.
Parijs. Het
Het is
is vijf
vijf voor
voor
speelt
twaalf. Europa
Europa ligt
ligt gekneld
gekneld tussen
tussen
twaalf.
Amerika en
en Ruslan
Rusland.
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Gastmaal der Eeuwen. Taferelen uit de cultuurgeschiedenis van Europa o.r. van Dr
O. NOORDENBOS
Dl 17. Tussen twee werel den: Philo Judaeus door Dr F. PROOST, 1952, 51 pp.
Dl 18. Plan en Gericht: Augustinus door O. NOORDENBOS, 1952, 58 pp.
Dl 19. Een Franc-tireur der Reformatie: Sebastiaan Frank door Dr J. LINDEN-BOOM, 1952, 54 pp.
Dl 20. De Chemische omwenteling: Lavoisier door Dr R. HOOYKAAS, 1952,
60 pp.
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1952, per deel f 2,90.
Gemeente lijke gezinspolitiek. r Familia-Uitgaven, Troonstraat, 125, Brussel, 1952,
120 pp., Fr. 15.
Goedendag (De) , stootblad voor de Vlaamse Jeugd, nr 1. — St Jacobsmarkt, 1,
Leuven, 1952, 16 pp., Fr. 3.
Desclée
GOICHON, A. M., La vie contemplative est-elle possible da ns le monde?
de Brouwer, Brugge, 1952, 264 pp., Fr. 65.
GROENEWOUD, A. van, O.P., De kunst der Kunsten. — St Gregoriushuis,
Utrecht, 1952, 40 pp., f 1.
HADEWIJCK, Mengeldichten uitg. door Dr J. van MIERLO, S.J. (Leuvense Studiën
en Tekstuitgaven) ..r Standaard - Boekhandel, Antwerpen, (1952) , XXXIV -205
pp., ing. Fr. 145, geb. Fr. 175.
HARDY, Paul, Annie grijpt in. Met aantekeningen door Dr R. STERKENS. r De
Boeck, Brussel, 1952, 87-16 pp., Fr. 42.
Blackfriars Publications,
HARRISON, Martin, O.P., The Everyday Catholic.
London, 1952, 376 pp., 18s.6d.
HELMAN, Albert, De laaiende stilte. -- Em Querido, Amsterdam, 1952, 299 pp.,

f 8,50.
HUYGENS, Const., De nieuwe Zee-Straet van 's Gravenhage op Schevening (KlasNederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1952, XII -46 pp.,
sieke Galerij, 64) .
Fr. 25.
Verlag Br.
KAINDL, Karl, Quantenbiologie (Sammlung Biologie, Bd 11)
Hollinek, Wenen, 1951, 80 pp., 11 Tafels, Zw. Fr. 6,50.
KERKEN, Prof. Dr Vander, S.J., Het menselijk geluk. Philosophie der gelukservaring
(Philosophische Bibliotheek) . ^-- Standaard - Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam,
1952, IX -254 pp., ing. Fr. 120, geb. Fr. 150.
R.K. Jongensweeshuis,
KNIPPENBERG, Dr H. H., Dr Hendrik W. E. Moller.
Tilburg, 1952, ' 144 pp., f 3,25.
LAAN, K. ter, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. — G. B. van Goor,
Den Haag, Djakarta, 1952, 2de druk, 634 pp., f 7,90.
MARINGER, Prof. Dr J., S.V.D., De Godsdienst der praehistorie (Serie De Godsdiensten der mensheid Deel II. -- J. J .Romen en Zonen; Roermond - Maaseik,
1952, 267 pp., 66 afb., ing. f 11 en Fr. 185, geb. f 12,75 en Fr. 215.
MECKING, Ludwig, Japan. — Franck'hische Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1951,
179 pp., DM. 9,80.
MIERLO, Prof. Dr J. Van, S.J., Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse
poëzie (K. Vl. Ac. v. Taal en Letterkunde, III, 26 ) . -- Standaard - Boekhandel,
Antwerpen ,1948, 112 pp., Fr. 65.
MILLER, John, G. C. Saints and Parachutes. --- Constable Publishers, London, 1951,
170 pp., 12s.6d.
HerderMUENSTER, Arnold, Riesenmolekule (Naturwissenschaftliche Beitrage).
,Verlag, Freiburg, 1952, VIII -166 pp., 55 afb., 4 tafels, geb. DM. 6,80.
MULLER, Albert, Moraal en zakenleven, Nederl. van K. A. Van Cauwelaert.
Sheed Fs Ward, Antwerpen, 1952, 228 pp. ,ing. Fr. 110, geb. Fr. 135.
MUNCK, Menno de, Oponthoud in October (Triomfreeks) . -- J. van Tuyl, Antwerpen, 1952, 222 pp., geb. Fr. 125.
NABBEN, Jo, Dominicaanse Heiligen II. - G. G. Genootschap, Mariënburg, Den
Bosch, 1951, 48 pp., f 0,80.
Ars SacraNEWMAN, Kard. J.-H., Philipp Neri, iibertr. van Otto Karrer.
.

Verlag, Munchen, 1952, 128 pp., 4 pl., geb. DM. 6,80.
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Under Staatsgarantle
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Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.
HAAR SPAARKAS
Inlagen op spaarboekjes
Intrest: 3% netto 's jaars op de eerste 75.000 fr.
1,50% netto 's jaars op het 2e bedrag van 75.000 fr.
0,50% netto 's jaars op het overige.
De Spaarkas neemt de taxe van 2,40% op de intresten te
haren laste.
HAAR LEVENSVERZEKERINGSKAS
Die tegen uiterst voordelige voorwaarden alle levensverzekeringen en spaarverzekeringen doet. •
HAAR LIJPRENTEKAS die bestaat sinds 1850.
Lijfrenten, dadelijk ingaande of uitgestelde.
GENIET TEN VOLLE
van de nieuwe belastingwet met U een Pensioen te vestigen
of met een Levensverzekering te sluiten.

Alle inlichtingen kunnen, zonder enige verbintenis van uwentwege, vrijblijvend, bekomen worden:
* ten zetel van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 48, Wolvengracht,
Brussel;
* op al de postkantoren van het Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.

Franceco Mondini,
PALUZZI, C. Galassi, Storia segreta dello stile dei Gesuite.
Roma, 1952, 174 pp.
Lieverlee, Amsterdam, 1952, 484 pp.,
PENDE, Prof. Dr Nicola, Dit is de mens.
f 30.
PRIMS, Kan. Floris, Antwerpiensia 1951 (22e reeks) . -- De Vlijt, Antwerpen, 1952,
248 pp., geïll., Fr. 125.
PRISMA BOEKEN. CHARLES DICKENS, Kleine Dorrit II Nederl. vert. van G. J.
Werumeus Buning-Ensink. Het Spectrum, Utrecht, 1952, 295 pp., f 1,40 per
deel, los f 1,90.
Het Spectrum,
PRISMA BOEKEN. W. van VEENENDAAL, Het loze Vissertje.
Utrecht, 1952, 157 pp., f 1,25.
RADDALL, Thomas H., De nimf en de lamp. — Born, Assén, 1952, 354 pp., f 9,50.
J. H. Kok, Kampen, 1952, 129 pp.,
RIDDERBOS, Dr Herman, Paulus en jezus.
f 3,45 en f 4,95.
Roeping tot het H. Priesterschap, De, Verslagboek van de Studiedagen van Ons
Geestelijk Leven voor de Priesters te Stein. — St Gregoriushuis, Utrecht ,1952,
159 pp., f 3,50.
ROOY ,Dr H. van, Casework en Maatschappelijk werk. — Van Gorcum, Assen,
1952, 148 pp., f 4,90 en f 6,25.
Rozenkrans (De) volgens de Vlaamse bidwijze. — Apostolaat v. d. Rozenkrans,
Antwerpen, 1952, 24 pp., Fr. 4.
J. M. Meulenhoff, AmsterRUSSELL, Sheila MacKay, Houdt de lamp brandende.
dam, 1952, 195 pp., f 6,90.
SHAKESPEARE, W., Een Midzomernachtdroom. --- Drie Koningenavonod, in de
bewerking van Dr . L. A. J. Burgersdijk bewerkt door Prof. Dr F. de Backer en
Dr G. A .Dudok (Klassieke Galerij, 71-72). De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1952, 84 en 102 pp., Fr. 20 en 25.
Parochie
Sint Antoniusboekje (Het) van Balgerhoeke, I, nr 11 (April 1949) .
Balgerhoeke (Gent) , 1949, 16 pp., abonn. Fr. 32,50.
SIZOO, Dr A., Geschiedenis der oud-Christelijke Griekse Letterkunde. --- De Erven
F. Bohn, Haarlem, 1952, 239 pp., f 3,90.
SOPHRONIUS, Pater C. P.,De Pausen en het Christelijk Oosten. -- G.G.G. nr 667,
Mariënburg, Den Bosch, 1951, 75 pp.
THELLIER DE PONCHEVILLE, Abbé, Le Christ a l'oeuvre. Sa vie de priére. Sa
Spes, Parijs ,1952, 141 pp., Fr. Fr. 260.
vie de dévouement.
THERESE D'AVILA, ,Sainte, Le livre des fondations, texte francais de Marcelle
AUCLAIR (Etudes Carmélitaines) . Desclée de Brouwer, Brugge, 1952, X222 pp., 57 foto's, Fr. 195.
THERESE von Lisieux, Geschichte einer Seele and weitere Selbstzeugnisse, gesamArs Sacra-Verlag, Munchen, 1952, 288 pp., 8 foto's,
melt von Otto Karrer.
geb. DM. 9,80.
Tijdschrift voor Geeste lijk Leven. Speciaal nummer „Het Sacrament van Boetvaardigheid", Dominicanenklooster, Zwolle, 1952, 384 pp. Losse nummers f 1,50.
Zomer en Keunings, Wageningen,
WATERINK, Dr J., De mens in het bedrijf.
1952, 2de druk, 226 pp., f 6,90.
Thymfonds, Den Haag, 1952, 256 pp., f 5,25.
WEST ,Erik, Alleen voor mij.
WUITE VAN MAASDIJK, D. A., Het Onze Vader. J. H. Kok, Kampen, 1952,
227 pp., f 8,90.
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40 jaren ondervinding
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voor BELGIË en HOLLAND

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE
VERENIGDE FABRIEKEN

N.V.

ST-N IKLAAS

bieden U volgende alom bekende bouwmaterialen aan
S.Y.K. Decoratieve bekledingsplaten
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voor muur en zoldering.

S.V.K. Holle diagonaal en zig-zag stenen
voor het vervaardigen van prima gewapende holle baksteenvloeren.

S.V.K. Geribde holle Blok- en Pluimstenen
voor lichte scheidingsmuren.

S.V.K. Gevelstenen
in verschillende kleuren en afmetingen, en in ruime sortering.

S.V.K. Ceramvloeren
in een rijke keus: etten, gevlamd of met tekeningen.

S.V.K. Esbest-cement producten
voor dakbedekking en binnenbekleding, buizen en vormstukken.

S.V.K. Granito producten - Speciale Granito-plavuizen
voor wettelijke sanitaire inrichtingen.

Antwerpsche Verzekerings Maatschappij

Secutitai

N.V.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gesticht in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid

- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

,

NIEUWE UITGAVEN
PATER LOMBARDI:
Voor een nieuwe wereld
Velen onder onze lezers hebben de schrijver tijdens zijn korte doorreis door
België en Nederland gezien en gehoord. Alleen reeds het feit dat hij in het
vrije Europa, in de Verenigde Staten en Canada met de leidende katholieke
figuren heeft geconfereerd, geven hem het recht, om over de problemen
van deze tijd mee te spreken.
470 blz. Gen. Fr. 165,—; Geb. Fr. 195,— ,

WELY O.P.:
Schaepman

JOSVAN

De eerste volledige biografie van Schaepman schetst de groei van zijn
persoonlijkheid en de veelzijdigheid van zijn bemoeiingen in het volle leven
van zijn tijd, zijn betekenis voor zijn katholieke landgenoten en als nationale
figuur, die verschillende volksgroepen nader tot elkaar heeft gebracht.
640 blz. 32 Illustr. Geb. Fr. 365,—
KARL STERN:

De vuurzuil
De buitengewone bekeringsgeschiedenis van een Joods psychiater tot het
katholicisme. In deze autobiografie geeft de schrijver een boeiend beeld
van de geestelijke situatie in Duitsland, vooral in academische kringen.
300 blz. Geb. Fr. 145,
'
THOMAS MERTON:

De roep der Wonden (Leven van de H. Lutgardis)
Deze biografie werd geschreven door iemand die als historicus volkomen
op de hoogte is van zijn taak, wat hem niet belet het bovennatuurlijke met
dezelfde onbevangenheid tegemoet te treden als de dingen der zogenaamde
positieve werkelijkheid.
(De Standaard 24-2:52)
.
318 blz. Geb. Fr. 125,
AMANDUS SMACKERS O.C.D.:

Het leven van de H. Johannes van het Kruis
Johannes van het Kruis heeft gestudeerd aan de beroemde en woelige
universiteit van Salamanca.
Hij leidde een avontuurlijk leven, geraakte zelfs in de gevangenis, waaruit
hij op sensationele wijze ontsnapte. Hij schreef beroemde werken over
mystieke theologie en was terzelfdertijd een groot dichter.
320 blz. Geb. Fr. 145,---J. J. DOODKORTE: '

De invloed der vrijmetselarij
op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar
Me n verneemt weinig over de invloed der Vrijmetselarij op de politieke en
kerkelijke gebeurtenissen der 19de eeuw. Die invloed was veel groter dan
men veelal meent.
168 blz. Gecart. Fr. 9 5 , -VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL
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•.Nergen$ vinden wij zulke overvloedige vruchten al$ in de eerbiedige beschouwing van het mysterie der Dricëenheid".
St . Augustinu$

PAS VERSCHENEN :
Dom C. Marmion. 0 .S.8 .

De H. Dr.eênbeld
In ons geestelUk leven
Formaat 12 X 18 cm.; 332 blz.
Ingenaaid: België: 75.- fr; Nederland
Gebonden : België: 115.- fr.; Nederland

f 6.45
f 7.90

Deze bladzijden. vlot en vloeiend en blijkbaar in één
haal zonder doorhaling of verandering geschreven. over
het mysterie van Gods inwendig leven en van het leven
der ziel in God. vormen een prachtige synthese op het
gebied van ascese en godsdienstleer.
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Geesteshygiëne en katholicisme
door PROF. DR A. SNOECK S.J.

N het jaar 1908 schreef de Amerikaan Clif f ord Beers een merkwaarI dig boek met als titel A mind that found himsel f . Hij vertelde
daarin over de geestesstoornis die hem overviel en over zijn genezing.
Het boek was daarbij een felle aanklacht tegen de toenmalige behandeling van geesteszieken in de inrichtingen van de nieuwe wereld.
Beers is zeker niet de eerste geweest die aandacht vroeg voor het
lijden van geesteszieken. Doch evenals voor vele andere problemen
waar een bepaalde gemeenschap blind voor is, was ook hier een schokkend fel licht nodig om de gemoederen te verontrusten en tot actie te
drijven.
Binnen zeer korte tijd
zo lang is dat alles toch niet geleden .-ontstonden in de meeste beschaafde landen verenigingen voor geesteshygiëne. Zij hadden wel geen duidelijk omschreven program doch
enorm veel goede wil.
Men kan drie fasen onderscheiden in de activiteit van deze verenigingen. Aanvankelijk bepaalde men zich te streven naar een menslievender en vakkundiger behandeling in de gestichten voor krankzinnigen. Daarna viel de aandacht op de nazorg van patiënten die uit
de gestichten waren ontslagen en voor wie de heraanpassing aan hun
sociaal en familiaal milieu moeilijke problemen stelde. Er werden
consultatiebureaux opgericht voor de controle van ontslagen patiënten.
Maar ook iedereen kon er terecht. Zo was men in staat beginnende
gemoedsstoringen vroegtijdig te onderkennen en ernstige verwikkelingen te voorkomen. De derde fase was die waarin men mogelijke al te
zware conflicten trachtte te ondervangen door de oprichting van
medico-paedagogische klinieken en child-guidance, van consultatiebureaux voor sociale, echtelijke en familiale aangelegenheden, van
centra voor beroepskeuze en voor het geven van adviezen aangaande
studierichting en bedrijfsleven. Men hoopte aldus dreigende zenuwoverspanningen en inzinkingen te voorkomen en overal het wankele
levensevenwicht te stutten.
Ondertussen kwam een wereldfederatie voor geestesgezondheid tot
stand. Deze organiseerde in 1948 het beroemde internationale congres
te Londen en hield sindsdien geregelde bijeenkomsten. Dit jaar b.v.
nodigt de Belgische liga voor geesteshygiëne de wereldfederatie uit op
25
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een congres te Brussel (24-31 Augustus) . Vier thema's zullen er
worden besproken: de geestesgezondheid en de ontwikkeling van het
kind; de problemen van de geestesgezondheid bij ouden van dagen; het
sociaal-casework; de onderzoekingen en resultaten op het terrein van
de internationale geestesgezondheid. Dit laatste thema wijst op het
begin van een vierde fase, die vooral sinds het congres van 1948 haar
vorm zoekt in het uitbannen van alle tweedracht, wrok, vooroordeel
onder de volkeren en in een geleidelijke aanpassing van allen aan een
vredevol samenleven in een verenigde wereld. Men denke aan de
aanhef van de constitutie van de UNESCO, het jaar daarvoor wereldkundig gemaakt: „Since wars begin in the minds of men, it is in the
minds of men that the defense of peace must be constructed". Naar
aanleiding van het Londense Congres in 1948 werd in dit tijdschrift de
opmerking gemaakt 1 ) , dat het aldaar heersend optimisme bijwijlen iets
te veel herinnerde aan de geest die waaide in het land van Sinar toen
de mensen begonnen met de torenbouw van Babel en nog éénzelfde
taal spraken: „Komt laat ons een stad voor ons bouwen met een toren,
waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan maken wij ons een herkenningsteken, zodat we niet over heel de aarde worden verstrooid" (Gen.
11, 4) . Veel agressiviteit heeft zich in vier jaren weer opgehoopt in de
wereld. Men kan daarom verwachten dat de toon van het congres in
Brussel soberder, zakelijker en bescheidener zal zijn, zonder evenwel
iets te verliezen van die energieke vastberadenheid om het mogelijke te
doen voor het herstel der geestesgezondheid in de hedendaagse wereld.
Christenen die geloven in het Verlossingswerk van de Zaligmaker,
die ledematen zijn van de éne Christus en over wie het Pinkstervuur is
neergedaald, moeten uiteraard belangstelling hebben voor alles wat aan
de mens meer innerlijke vrijheid en overgave kan schenken, meer geluk
kan brengen in het gezin, meer eendracht bewerken, meer vrede stichten onder de volkeren. Het grootse ideaal, levend in elk gezond mensenhart, van een heel de wereld omvattende eenheid, heeft te veel
overeenkomst met de metanoia van het Evangelie om ons onverschillig
te kunnen laten. Daarom is het niet overbodig om, naar aanleiding van
het streven van de wereldfederatie voor geesteshygiëne, ons even, van
uit katholiek standpunt, te bezinnen over geesteshygiëne en geestesgezondheid. Wij zullen voorlopig de concrete plannen der wereldfederatie terzijde laten om bij de kern van de zaak zelf te blijven en
ons af te vragen wat geesteshygiëne eigenlijk betekent en op welke
basis zij moet worden gevestigd om niet alleen onze eerbied af te
1)

Streven, Januari 1 949.
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dwingen maar ook onze volle energie tot medewerking op te wekken 2 ) .

***
Oorspronkelijk bedoelde Clif f ord Beers met „mental hygiene" een
levendige bezorgdheid te wekken, bij de overheid en bij de enkeling, om
datgene wat men uit de psychologie en psychiatrie kon leren, aan te
wenden ter voorkoming van geestesstoornis bij het individu, in zijn
gezinsverband, in zijn school- of werkmilieu en in zijn openbaar leven.
Wij stellen voorop dat hygiëne geen geneeskunde is. Zij heeft
eigenlijk de gezonde mens op 't oog. Toch staat zij in 'n zekere verhouding tegenover ziekte. Nauwkeurig gezien richt zij zich tot de
gezonde mens voor zover deze door ziekte wordt bedreigd. Geesteshygiëne is de wetenschappelijke bestudering en toepassing der middelen
en voorwaarden die nodig zijn om de bedreigde geestesgezondheid der
individuen te bewaren en te versterken.
Het komt er dus op aan juist te weten wat men onder geestesgezondheid verstaat. En dat is niet zo gemakkelijk. Gezondheid van de geest
zal men zeggen. Doch wat is gezondheid en wat verstaat men hier
onder geest? Wie aan gezondheid denkt, denkt aan zijn lichaam en aan
een behagelijke welstand ervan. Zeggen dat gezondheid afwezigheid is
van ziekte volstaat niet. Gezondheid is een positief bezit. Zij wijst op
een evenwicht, een soepelheid, een welstand, een aangepast zijn, een
weerstandskracht ... van het „gestel". Gestel is natuurlijk een abstractie, want het is dan toch de mens die gezond is. Onder „gestel" verstaat men een systeem van wisselwerkingen dat min of meer onafhankelijk van de persoonlijkheid gegeven is en haar ten dienste staat.
Spreekt men nu van geestesgezondheid dan denkt men ook aan
evenwicht, welstand, soepelheid, aangepast-zijn en weerstandskracht.
Doch waarvan? Wie noemt men een geestesgezond mens? Een mens
die weet wat hij doet, van uit dit innerlijke zelfbezit doet wat hij wil en
daarbij, zonder al te grote conflicten, zijn plaats vindt in de gemeenschap waarin hij leeft. Dieper gezien is het een mens die, van uit de
innerlijkheid van zijn bestaan, zich zelf situeert in de orde der wezens
en der dingen. Kortom het is iemand die in staat blijkt zijn alleszins
2 ) „I1 importerait que les chrétiens ne se bornent pas a participer de plus ou moins
loin au mouvement d'hygiène mentale, de manière a pouvoir dire, dune manièrc un
peu négative: „nous aussi nous suivons le progrès", mais qu'ils s'efforcent d'y
participer activement de manière à imprégner, si possible, tout le mouvement, sinon
d'un esprit spiritualiste, du moins dune préoccupation spiritualiste. Ne nous en
dissimulons pas la difficulté parce que, en fin de compte, toute la facon courante de
penser est a reviser et on n'y songe pas toujours ..., . , précisément parce qu'on
imagine qu'ils ne touchent pas aux questions essentielles. Its y touchent, mais on ne
s'en apercoit pas encore" (E. de Greeff, Sint Lucasblad, 1951', p. 107) .
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betrekkelijke vrijheid te hanteren zonder beheerst te worden door
mentale determinismen. Dat wil daarom helemaal niet zeggen dat de
geestesgezonde mens die vrijheid feitelijk goed zal hanteren en aldus
een goed mens zal zijn. Hij is alleen een innerlijk tot vrijheid bekwaam
mens. De opvoedkunde, de zedenleer, de ascese en de geestelijke leiding
leren aan de mens zijn vrijheid goed te gebruiken. De psychotherapie
tracht ze hem terug te schenken als hij ze verloor. De geesteshygiëne
leert hem ze niet te verliezen in moeilijke omstandigheden.
Misschien vatten we door contrast nog beter wat geestesgezondheid
is, wanneer wij nagaan wat men onder geestesstoornis en geestesziekte
verstaat. Zij duiden niet op boosheid of misbruik van innerlijke vrijheid,
doch op gebondenheid, ontreddering, verwarring, een gedreven-zijn,
een niet-kunnen-willen, een belemmering van de vrijheid waar de vrijheid zelf geen vat op heeft.
Bij lichamelijke gezondheid is het wel de mens die gezond is, maar
die gezondheid ligt meer bepaald in zijn gestel. Wat is er dan precies
gezond bij de mens die wij geestesgezond noemen? Ondanks het woord
willen we daar toch niet mee zeggen dat de geest gezond is; m.a.w. het
onmiddellijk subject van de geestesgezondheid is niet de geest zelf; met
„geest" bedoelen we immers juist die innerlijke vrijheid, welke uit
zichzelf niet gebonden kan zijn. Evenmin is het zijn eigenlijke persoonlijkheid; persoonlijkheid is immers de gestructureerde vrijheid van de
geestelijke mens, en veronderstelt dus juist de vrije beschikking waarmee hij de structuren tot een eigen geestelijk bezit maakt. Ligt de
gezondheid dan in het karakter, d.w.z. in de structuur van de persoonlijkheid voor zover die vastgelegd is in blijvende trekken en stabiele
oriëntaties? Hier moeten we een onderscheid maken. In het karakter
zijn er structuren waarover de bewuste persoonlijkheid normaal blijft
heersen: ook daarin zullen we de geestesgezondheid niet leggen. Maar
her zijn in het karakter ook structuren, waar de bewuste persoonlijkheid
geen vat meer op heeft. Laten wij het geheel van die structuren de
psyche noemen. Daarvan kunnen we zeggen: de psyche is objectief
gegeven, onvrij en ongeestelijk genoeg, om gezond of ziek te kunnen
zijn. In de psyche ligt dan ook de eigenlijke gezondheid van de mens
die wij geestesgezond noemen. De psyche is het dieper gemoed van de
mens, een voor het grootste deel onbewust geordend systeem van mentale verrichtingen, inzichten, oordelen en gevoelens, dat de onderbouw
van de persoonlijkheid uitmaakt, en de mens moet helpen om in zijn
verhouding tot dingen en personen de juiste weg te vinden. Evenals
„het gestel" is de „psyche" een abstractie, doch evenals het gestel heeft
zij haar eigen wetmatigheden, waarover de persoonlijkheid niet naar
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willekeur beschikt. Toch is de psyche veel nauwer met de persoonlijkheid verbonden dan het lichaam of het gestel; gedeeltelijk is zij zelfs
resultaat en neerslag van persoonlijke handelingen. Zij vormt dan ook
de onmiddellijke onderbouw van de vrijheid in de mens. Waar zij
gezond is, kan de persoonlijkheid tot volle verantwoordelijke uitdrukking van zichzelf komen. Waar zij ziek is, vermindert of verdwijnt de
persoonlijkheid achter psychische automatismen, d.w.z. achter handelingen en verhoudingen die aan de onaangepastheid van de psyche
ontspringen, en waarop de persoonlijke vrijheid slechts in zeer geringe
mate vat heeft.
Geestesgezondheid die men bedoelt in verband met de geesteshygiëne is dus eigenlijk een toestand van evenwicht en geschikthei d
van de psyche, waardoor de persoonlijkheid zich vrij kan ontplooien.
Morele boosheid of karakterloosheid zijn dus geen eigenlijke geestesziekten (al zal veel wat onder die naam doorgaat eigenlijk aan psychische remmingen te wijten zijn). Bijgevolg streeft de geesteshygiëne
niet zozeer naar deugdzaamheid of karaktersterkte, als wel naar evenwicht en gezondheid van die karakterstructuren, welke weliswaar
buiten de vrijheid liggen, maar van buiten af deze vrijheid aan banden
kunnen leggen en aldus de evenwichtige ontplooiing van de persoonlijkheid bedreigen 3
Strict genomen is de taak van de geesteshygiëne dus het gezond
bewaren van de psyche. Zij wil voorkomen dat karakteriële conflicten
tot psychische ziekten ontaarden en aldus de sfeer van het verantwoordelijk handelen infecteren. De reeds verwrongen psyche zal door de
psychotherapie moeten gered worden. Voor karaktervorming moeten
paedagogie en pastoraal zorgen. De geesteshygiëne vervult haar specifieke rol, waar zij zich bekommert om de vorming en bescherming van
de psychische gezondheid bij diegenen, die door een verstandelijk
tekort, een lichamelijk gebrek of een ongunstige omgeving bizonder
bedreigd worden te midden van een beschaving die zulke hoge eisen
van aanpassing en soepelheid stelt. Waar zij echter, zoals in feite
gebeurt, ook ontelbare neurotische persoonlijkheden onder haar bescherming neemt, gaat zij eigenlijk haar rol te buiten, tenzij voor zover
) .

3 ) „Gezond zijn, is dan naar mijn mening, het zich bevinden in de vrijheid der
beslissingen. Geestelijk ziek zijn is het onderworpen zijn aan de onweerstaanbare
dwang van de omstandigheden of van de aanleg, het gevangen, verdoold of verward
geraken door zwakheid, wanhoop, radeloosheid, schuld, blinde hartstochten of door de
conflicten. Geestelijke gezondheidszorg moet zich dan beperken tot een zorgend
handelen in alle gevallen waarin de onvrijheid duidelijk is of als er ernstig gevaar
bestaat dat de vrijheid verloren gaat. De sociale, paedagogische en religieuze zorg
daarentegen veronderstelt de vrijheid ....". Buytendijk, De geestelijke gezondheid
van het . gezin, 1949.
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van het lichamelijke blijft, terwijl de geesteshygiëne, in haar meest
specifieke taak, de sfeer van de psyche langs het verantwoordelijke
geestelijke leven om wil beschermen, en dus rechtstreeks op de geestelijke en bewuste vrijheid van de mens beroep doet. Al heeft de geesteshygiëne eigenlijk alleen het psychische evenwicht op het oog, haar
werkwijze is niet die van een louter technisch ingrijpen, dat geheel
buiten de sfeer van de hogere waarden blijft. Een zuiver technische
ingreep zou inderdaad, evenals b.v. een chirurgische behandeling, voor
iedereen hetzelfde zijn. Gesteld echter dat men er ooit in zou slagen, de
psyche zo volmaakt te isoleren, dat methodes en technieken zouden
gevonden worden om rechtstreeks op die psyche in te werken, dan zou
het toch nog van de kennis en waardering van de bovenstructuur der
persoonlijkheid afhangen, hoe men zal moeten oordelen over nut en
degelijkheid, dus ook over gezondheid, van de grondvesten in de
psyche, die deze bovenstructuur moeten schragen.
In elk geval hanteert de geesteshygiëne nog altijd principes en waarden, waar een christenmens uitermate bij geïnteresseerd is. Dit is zo
waar, dat ook de wereldfederatie zich daarvan bewust is geworden, en
in haar manifest van 1948 schrijft: „Het nastreven van geestesgezondheid kan niet losgemaakt worden van een waardensysteem". Op dit
ogenblik is in elk geval het menselijk contact op geestelijk peil nog
steeds van zo groot belang in het geesteshygiënisch optreden, dat dit
slechts vruchtbaar en eerbiedig zijn taak kan vervullen, waar voldoende
begrip en erkenning bestaat voor wat de geestelijke zin van ieders leven
uitmaakt. Zolang dit het geval zal zijn, dient iedere geesteshygiënische
bemoeiing bij een katholiek tenminste die philosophische grondslagen
van het leven te eerbiedigen, welke de natuurlijke ondergrond kunnen
vormen voor zijn geloofsleven. In het psychisch leven moet zij alle
elementen bewaren, die — onrechtstreeks althans .-- nodig blijken om
de uitbloei van de christelijke heiligheid mogelijk laten.
Wie een ogenblik nadenkt over de christelijke levensopvatting zal
inzien dat voor een christen het geestesevenwicht anders ligt dan voor
een ongelovige; al moeten we er onmiddellijk aan toevoegen dat de
psyche en de karakterstructuur die het katholieke leven kunnen dragen,
tevens de stevigste grondslag blijken te vormen van ieder volwaardig
menselijk leven. Een al te simplistisch boetseren van de psyche, een al
te eenzijdige waarde-ordening bij de karaktervorming, zou derhalve
wezenlijk het christelijk leven in gevaar brengen, en is daarom hygiënisch ongeschikt voor de katholiek. Het is dan ook haast ondenkbaar,
zelfs voor iemand die de „anima naturaliter christiana" in veel eerlijke
pogingen van ongelovigen weet te erkennen, dat een aanvaardbare
♦
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Pol, en kan iets putten uit het genoemde Geloofsinhoud en Geloofsbeleving. Verhelderend werken ook opmerkingen van Dr v. Doornik
M.S.C. in de nabeschouwing van het bekende werk: Gij zijt niet langer
pelgrims (Utrecht-Brussel 1950) .
Om de lezer in deze moeilijke stof in te leiden geven we hier eerst de
belangrijkste gedachten weer uit de bijdrage van de predikant J. M.
Gerritsen in Geloofsinhoud en Geloofsbeleving, waarin behandeld
worden „Vormen van godsdienstig leven in het Hervormd Protestantisme". Dit is een helder en open getuigenis, zonder galmende toon of
zwaar te verwerken terminologie ( zoals protestantse geschriften naar
katholieke smaak wel eens vertonen) . Een getuigenis ook, waarin het
verlangen doorklinkt naar een rijkere vroomheid dan het Nederlands
Protestantisme lange tijd heeft gekend.
Ds Gerritsen begint met vast te stellen dat de protestant leeft bij de
Bijbel, Gods Woord, waarin alles wordt geopenbaard wat de mens
voor zijn eeuwig heil nodig heeft. Verder is de interpretatie van de
H. Schrift sterk persoonlijk, en er is geen eigenlijke „gezaghebbende
uitleg".

De eerste en belangrijkste vorm van godsdienstig leven is dan ook
het persoonlijk lezen en overdenken van de heilige Schrift. In verband
hiermee wordt de gehele spiritualiteit beheerst door de verhouding van
de enkeling tot God, in het licht van Gods Woord. En de kerkdienst,
de samenkomst der gemeente is vooral een combinatie en concentratie
van deze individuele geloofsbeleving.
De gelovigen gaan dan ook ter kerke bij die voorganger, die hun
godsdienstige verlangens het best bevredigt. Deze doet dit in de eerste
plaats door de preek — een steeds zeer goed verzorgd onderdeel! — en
door het geïmproviseerde gebed, dat in de kerkdienst ook een belangrijke taak vervult. Verder is daar het gezang, waarover Gerritsen met
merkwaardige openhartigheid zegt, dat het „de levende uiting is van
mensen, wier liturgische functie overigens het zwijgend luisteren is en
die daarom van deze activiteit maken wat zij kunnen" 1 ) .
Er zijn echter in de dienst ook bovenpersoonlijke elementen in een
meer objectieve scenerie. Zo het plechtige bidden van het „Onze
Vader", het voorlezen van de Tien Geboden of de Apostolische
Geloofsbelijdenis. Natuurlijk is de objectieve vorm van God dienen nog
sterker wanneer de Doop wordt bediend of het Avondmaal wordt
gevierd. Verder is er vaak een meeleven met het kerkelijk jaar met zijn
1 ) Een predikant, die zo welwillend was 't manuscript voor dit artikel door te
lezen, wees ons er op dat in de Gereformeerde Kerk op het gemeente-leven groter
nadruk valt d an hier voor de Hervormde Kerk wordt aangegeven.
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verschillende perioden ( dezelfde als bij ons) waardoor een bovenpersoonlijke noot klinkt.
Maar deze „objectieve elementen" berokkenen vele gelovigen vaak
moeilijkheden; zij kunnen dit maar moeilijk verwerken. Dit is niet té
verwonderen, want ook in het kerkelijk leven is „het eigenlijke van de
protestantse spiritualiteit gelegen in de directe verhouding van de
enkeling tot God". Maar ook stelt Ds Gerritsen in dit verband de vraag
of deze sterk subjectief gekleurde vroomheid niet een afdwaling betekent van het oorspronkelijk streven der reformatoren. Zeker ook is in
vele protestantse kringen, met name in de Ned. Hervormde Kerk, reeds
sinds jaren een sterke beweging gaande die het sterk doorgevoerde
individualisme wil terugdringen.
Het gaat hier om de liturgische beweging in protestantse kringen,
speciaal binnen de Ned. Hervormde Kerk. Voor de verbreiders hiervan
was de kerk „niet meer allereerst een desnoods ontbeerlijk hulpmiddel
voor eigen stichting, maar de draagster van een gemeenschappelijke,
objectieve devotie, waaraan het persoonlijk godsdienstig leven ondergeschikt wordt".
Vanzelf spreekt dat dit streven meebracht een zich rijker ontplooien
van de eredienst, die meer gemeenschapsdienst werd, en waarin ook de
bediening der sacramenten, vooral van het Avondmaal, meer op de
voorgrond kwam. En omdat de eredienst zo nauw verweven is met het
gehele geloofsleven ging met dit alles gepaard een kerkleer, die toenadering vertoont tot die der Anglicanen. Hervormde theologen wijzen.
overigens met kracht de suggestie af, dat hier sprake is van een „romaniserende" tendens; echter zal o.i. het verloop der geschiedenis moeten
uitwijzen in hoeverre hier toch sprake is van toenadering tot het katholieke standpunt.
Merkwaardig is zeker dat deze liturgische beweging in reformatorisch milieu grotendeels gelijktijdig verloopt met de krachtige liturgische
beweging binnen de boezem der Katholieke Kerk. En ook in dit laatste
geval gaat het niet alleen om vormen van eredienst! Ook hier kan men
spreken van een reactie tegen te sterk doorgevoerd individualisme, en
ook hier van een verdiept begrip omtrent het wezen der Kerk. Bij ons
gaat het vooral om een herontdekken van oud-christelijk erfgoed, dat te
veel op de achtergrond raakte. Protestantse bevorderaars der liturgie
knopen trouwens ook graag aan bij de oudste christelijke tijden.
Er is dus een merkwaardige analogie tussen wat zich afspeelt in
katholieke en in protestantse kring. Terwijl we ons enerzijds wachten
moeten voor voorbarig optimisme, omdat de dogmatische kloof bij dit
alles op de meeste punten even diep is gebleven, mag men toch zeggen
.
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dat de ontwikkeling der protestantse theologie enkele hoopvolle aspecten vertoont, omdat er een tendens in ligt naar beter begrip der volle
Waarheid en van het volle Leven, ons door Christus geschonken.

***
Na een kort begrip te hebben verworven van het protestantse
gebedsleven en de achtergrond hiervan willen we thans de belangrijkste
aspecten nagaan van het katholieke gebedsleven, zoals die bij vergelijking naar voren komen.
Het is zeker moeilijk deze stof overzichtelijk te rangschikken. Wellicht kan men het best beginnen met een bespreking van het karakter
van het persoonlijk gebed, omdat we vooral hier kunnen aanknopen bij
bekende zaken. Onder dit opzicht gezien vertoont de katholieke vroomheid voor de protestant een eigenaardig beeld. Men vindt een grote
trouw aan bepaalde gebedsformules, men vindt ook meestal een tempo
dat het onmogelijk lijkt te maken elk dezer formules met aandacht en
overgave te gebruiken. Hoort men daarentegen een protestant bidden
dan zal, ook als hij een bepaalde formule bezigt, opvallen hoe elk woord
met zorg en overtuiging wordt uitgesproken (slechts meent dan de
katholiek soms een zekere geaffecteerdheid te vinden, die hem bepaald
kan hinderen) .
De reden van dit opvallende verschil ligt hierin, dat het voor de
katholiek niet zozeer aankomt op een bewustzijn van contact met God
( waaraan juist de protestant grote waarde hecht) als wel op een instelling van de wil naar God. Het gaat voor hem vooral om de instelling
van de wil, om de intentie; als deze goed is bidt men ook goed in
dorheid van ziel, wellicht beter dan wanneer men op gevoelige wijze
„Gods nabijheid ervaart". Gevoelens hebben hier slechts een ondergeschikte waarde.
De diepere reden ligt in dit geval hierin, dat de katholiek zich veel
meer bewust is te staan in een objectieve heilsorde, de Kerk. Het komt
er op aan zich hierbij „in te schakelen". Deze objectieve gerichtheid der
vroomheid bevordert uit de aard der zaak ook het gebruik van vaste
formules, die voor hem juist in hun onveranderlijkheid a.h.w. een symbool vormen van de steeds aanwezige genadestroom, die Christus door
zijn Kerk doet toevloeien. Waar echter de persoonlijke en directe
verhouding van God tot mens domineert zoals bij de protestant
zal ook de persoonlijke wijze, waarop men tot God nadert, van veel
groter belang worden geacht.
Ook als een katholiek met zelfgekozen woorden bidt heeft hij dus de
aandacht niet zo straf gericht op de juiste formulering, en op het gevoel

398

KATHOLIEKE EN PROTESTANTSE VROOMHEID

van bewust-er-bij-zijn. Het gebed wordt voor hem iets „natuurlijks", hij
spreekt meer zoals een kind in de praktijk tot Vader doet. Dit heeft zijn
voordelen, én zijn gevaren .... Alle pose is hem gewoonlijk vreemd,
maar zeker bestaat gevaar voor slordigheid. Dat echter zulk een slordigheid niet onvermijdelijk met het katholieke gebed verbonden is leert
gelukkig het voorbeeld van hen, die met Gods hulp het gebed tot zijn
hoogste ontplooiing brachten, de heiligen voorop.
We zijn hier ook eigenlijk als vanzelf al gestoten op de diepe invloed
van de liturgie op de vroomheid van de katholiek. Deze invloed is aanwezig ook bij hen, die weinig „liturgisch zijn ingesteld", reeds omdat
ook hier de centrale plaats van Misoffer en Communie toch nooit wordt
opgeheven. Des te sterker is deze invloed geworden sinds de liturgische
teksten door leken meer worden gebruikt. Dit bevordert ook zeker in
het algemeen het ontstaan van een stijlvolle vroomheid, waarin hoofden bijzaken op hun eigen plaats komen te staan. In protestants milieu
is, zo zagen we reeds, eveneens een „liturgische beweging" gaande die
ook zeker aan de vroomheid ten goede kan komen. Het grote verschil is
echter, dat hier het liturgisch leven niet zo noodzakelijk volgt uit het
wezen der Kerk en uit haar onmisbare instellingen als bij de Katholieke
Kerk. Wanneer men dan ook in reformatorische kringen de liturgie
volkomen ernstig gaat nemen zou men kunnen belanden bij een meer
katholieke opvatting van sacrament en priesterschap --- zoals wel eens
is gebeurd. Zoals de situatie echter nu is moet de liturgie in protestantse
kring o.i. meer als een toevoeging worden beschouwd dan als een
essentieel element. En daarom ook heeft een weinig liturgische katholiek meer (impliciet) besef van liturgie dan een sterk liturgische
protestant.
Het bespreken van de invloed der liturgie op de vroomheid voert ons
vanzelf tot een volgend kenmerk van katholiek gebedsleven: het sociaal
karakter hiervan. De katholiek bidt in de openbare eredienst steeds als
lid van het Volk Gods, van het Mystieke Lichaam van Christus, die
samen met dit lichaam de gehéle Christus uitmaakt. Natuurlijk zijn niet
alle katholieken zich dit steeds bewust zoals dit in de eerste eeuwen
wel het geval was --- maar toch ontkomt geen lid der Kerk aan de
invloed van deze fundamentele houding. De onderlinge eenheid in
Christus wordt trouwens reeds vanzelf aangeduid, wanneer allen
bijeenkomen om het altaar, waar Hij werkelijk tegenwoordig is.
Zelfs in zijn strikt persoonlijk gebedsleven zal de katholiek vaak
sociaal denken. Sterk is vaak bij hem het besef van de Gemeenschap
der Heiligen, waarin strijdende, lijdende en zegepralende Kerk elkaar
bijstaan. En dit besef nu ontbreekt in protestantse kring: een feit
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overigens duidelijk genoeg. Pater v. Doornik somt er in Gij zijt niet
langer Pelgrims een aantal op: formalisme, automatisering van riten en
formules, slordigheid, oneerbiedigheid en profanatie .... Dit zijn alle
reële gevaren, die men zeker als zodanig moet onderkennen en tegengaan. Protestanten echter dienen bij de beoordeling van dit alles te
bedenken dat dit niet noodzakelijk met de katholieke vroomheid verbonden is, en bij de besten juist ontbreekt. En ook: dat de katholiek
zulke zaken niet zo „dramatisch" opvat als hij, bij wie de vreze des
Heren sterker is dan het onbekommerde vertrouwen, en bij wie de zorg
voor eigen juiste gesteldheid tot-in-details-toe meer op de voorgrond
treedt.
Behalve de beschreven tegenstellingen zijn er nog andere, die soms
zeer diep gaan en tot pijnlijk wanbegrip kunnen voeren. Zo wanneer
sommige protestanten de Mariaverering met oprechte verontwaardiging
als „heidens" gaan betitelen, omdat volgens hen hier magie en riten van
heidense oorsprong -het evangelie hebben overwoekerd .... Terwijl het
toch gaat om iets uit het diepdoorleefde „hart" der katholieke vroomheid, dat ook met het Evangelie in een onverbrekelijk verband staat.
Het blijkt hier weer eens te meer hoe men nooit — en deze opmerking
geldt naar beide zijden de houding van een ander moet beoordelen
zonder ernstig pogen ook de diepere motieven hiervan te achterhalen.

***
Als we tenslotte het gezegde nog eens overzien, volgt hieruit zeker
de conclusie, dat de katholieke vroomheid een grote rijkdom vertoont,
een weelderige uitbloei en een veelheid van vormen, die zelfs kinderen
der Kerk de vraag op de lippen brengt of hier een zekere „versobering"
niet nuttig zou zijn.
Er treedt inderdaad wel eens een gebrek aan harmonie op, doordat
bijzaken te zeer op de voorgrond komen ten koste van de hoofdzaken.
Maar aan de andere kant toont het leven der Kerk hier een weelde,
herinnerend aan de „weelde" in de levende natuur. Men vindt vooral
in volksdevotie volgens menselijke begrippen soms een soort overdaad,
waardoor de harmonie kan worden verstoord; tevens echter is hier een
wijsheid werkzaam waarvoor we ons slechts eerbiedig kunnen buigen.
Zulk een harmonie-bewerkende wijsheid zal ook in het devotieleven
nooit ontbreken als dit steeds gericht blijft op het éne Middelpunt
Christus. „Het katholieke geloofsleven beweegt zich soepel en ruim,
met zijn wisselende liturgie, met zijn groot aantal feestdagen, zijn allerhande gebedsvormen, zijn veelheid van sacramenten, zijn gevarieerde,
het hele leven rakende, godsdienstige praktijken, zijn verering waarmee
26
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het God aanbidt en de heiligen eert, maar die bonte menigvuldigheid is
gekeerd naar één centrum Christus" (aldus prof. Kreling 0.P.).
Hieruit volgt echter ook, dat men er steeds voor moet waken, dat deze
concentrische structuur niet wordt verstoord, opdat niet het excentrische optreedt.
In grote lijnen blijft echter in het katholieke vroomheidsleven de
harmonie steeds bewaard; en dat dit bij zo rijke ontplooiing toch
gebeurt, is zeker een bijzondere gave van Gods Geest. Maar wie
deze verhoudingen slechts oppervlakkig beziet vindt een zonderling,
heterogeen mengsel van riten en gebeden, waarin de samenhang maar
moeilijk te bespeuren valt. Zo luidt dan ook het oordeel van vele
protestanten over de uitingen van katholieke vroomheid.
Het zal ook niet anders zijn geweest in de tijd der reformatoren,
waarbij we dan nog bedenken moeten dat toen de verstoring der
harmonie in feite nog wel eens zichtbaar geworden was. De hervormers
grepen dus vastberaden naar het snoeimes en bereikten zo een vereenvoudiging, waarbij helaas wezenlijke waarden verloren zijn gegaan. Zij
gingen hiermee de fatale weg der velen, die een keuze meenden te
moeten maken uit de volle, vitale rijkdom der Kerk — de weg der
„keuze", hairesis, ketterij.
Waar de zaken zo ontstonden en grotendeels nog staan is er oo k
weinig kans op grotere overeenstemming tussen protestanten en katholieken, ook niet langs de weg der geloofsbeleving, der vroomheid.
Tenminste niet als men langs gewone, logische lijnen redeneert. Anderzijds mag men echter nooit vergeten, dat gelovige protestanten in een
grotendeels heidense wereld met ons één zijn in het geloof aan Christus,
Gods Zoon, de Verlosser, en in andere fundamentele punten, die in het
Credo vervat liggen. Het is zeker goed om, na zoveel verschillen te
hebben belicht, zich hierop nog eens uitdrukkelijk te bezinnen.
Voor het overige echter moeten we helaas de juistheid erkennen van
het woord van Ds v. d. Linde: „Het water is te diep. We kunnen tot
elkaar niet komen" (Geloofsinhoud en Geloofsbeleving, pag. 331). Het
is juist zich deze logische conclusie uit de situatie van vandaag voor
ogen te houden, want men moet weten waar men staat. Maar ook is het
goed zich te herinneren, dat de Kerkgeschiedenis niet steeds langs strikt
logische lijnen verloopt. Gods Geest kan alle waarschijnlijkheidsrekening ongeldig maken.
Als katholieken en protestanten in volle oprechtheid in hun vroomheid en geheel hun leven God blijven zoeken zal de verscheurdheid der
christelijke wereld eens genezen worden.
.

.

Discussie rond het Syndicalisme
door

J.

DE MEY S.J.

ET syndicalisme als feit stelt ons voor vragen; bepaalde syndicale
methoden geven aanstoot. Dat is het minste wat men kan zeggen.
Natuurlijk zal niemand, die enigszins in historische perspectieven weet
te denken, in het algemeen het gerechtvaardigde van de syndicale actie
loochenen, haar dikwijls bloedernstige strijd minimaliseren noch haar
resultaten betwijfelen. Overal echter voelt men een groeiende malaise
ten aanzien van de syndicale activiteit en de syndicale methoden. Veel
landbouwers, middenstanders en ondernemers vinden dat de vakbonden
te veel voor hun leden opeisen en al te aanmatigend spreken over de
vooruitstrevende vleugel van het mensdom; juristen, in de praxis grootmeesters der casuistiek, hebben een zwak voor algemeen geldende en
klaar gestelde normen en klagen over het ingewikkelde, onontwarbare
stelsel dat hun wordt opgedrongen; moralisten oordelen dat er te veel
over rechten en te weinig over plichten wordt gesproken. Onder deze
oppervlakkige, onmiddellijke en soms „partijdige" ontevredenheid ligt
de onuitgesproken vraag: zal het syndicalisme al dan niet de traditionele politieke en economische structuur uit haar voegen lichten; voert
het syndicalisme ons niet van de liberale democratie naar de proletarische dictatuur? Zonder die vraag definitief te beantwoorden willen we
hier eerst de grote lijnen in de evolutie van het syndicalisme bloot
leggen en vervolgens aan de hand van de recente brochure van het
Belgisch Algemeen Christelijk Vakverbond ( A.C.V.) „Wezen en
Streven" enkele punten voor de toekomst belichten.
I. Krachtlijnen uit de Geschiedenis
Al kan men ook het syndicalisme als feitelijk verschijnsel opnemen in
de talrijke categorie der „-ismen", toch is het geen systeem met een
scherp afgelijnde doctrine noch volgt het een starre standaard-techniek.
Hoe brengt men het Engelse Trade Unionisme onder één noemer
met de marxistisch geïnspireerde, zij het dan reformistische of revolutionnaire syndicaten in Duitsland en Frankrijk? Tegenover het streven
der West-Europese syndicaten, die de structuur der maatschappij
grondig willen omvormen, zijn de leiders der grote Amerikaanse syndicaten ook na de laatste oorlog blijven staan op het standpunt van het
kapitalistisch productieregime. In welke mate de Russische syndicaten
nog een „species" zijn in het syndicale „genus" is een open vraag. We
zullen ons daarom beperken tot de West-Europese verschijnselen en
alhoewel we ook hier niet met alle nuanceringen kunnen rekening
houden, menen we toch dat de algemene lijn door iedereen zal worden
aanvaard.
Heroisch verzet
In de eerste periode van het syndicalisme, afgesloten door het fatale
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thema vonden, met de stijgende politieke angstpsychose in de eerste
jaren van de XXe eeuw won dit probleem vooral in Duitsland en
Frankrijk aan belangstelling. Het arbeiders-internationalisme heeft de
krachtproef van de oorlog niet doorstaan en daar het na-oorlogs internationalisme totaal anders gericht is zullen we er verder niet op terugkomen.
Het derde probleem, dat gedeeltelijk reeds bij de syndicale organisatie behoort, was de verhouding tussen syndicale actie en partijpolitiek.
Begrijpelijkerwijze poogden de socialistische partijen de syndicale troepen in hun rangen in te lijven: was toch de numerieke meerderheid het
doel van de politieke strijd en de kern van de parlementaire structuur.
De syndicale leiders hunnerzijds realiseerden zich ook dat politieke
actie onontbeerlijk was om hun sociaal-economische strevingen te verwezenlijken. Tussen beide groepen kwam het dan meestal tot een
tamelijk enge personele unie, al waren de verhoudingen vooral in
Frankrijk niet zo vriendschappelijk als men zou vermoeden. Niet alleen
was men op zijn hoede voor „politici" die de syndicaten als stijgbeugel
gebruikten, maar dan in de politieke arena de arbeidersbelangen vergaten of ze niet op een orthodoxe manier verdedigden, vooral echter
wilde men de handen vrijhouden en zich niet door politieke samenwerking laten binden. Een idee dat fundamenteel is om het syndicale feit te
begrijpen.
In de evolutie der syndicale organisatie treffen ons twee feiten: de
oorspronkelijke centralisatie van de beweging, de dreigende vervreemding tussen leiders en massa.
Onder invloed zowel van de voortschrijdende mechanisatie in het
productieproces, dat een talrijk ongeschoold en zeer fluctuerend arbeidsleger opslorpt, als van de groeiende bedrijfsgroeperingen bij de
ondernemers, die aldus hun industrietak willen beschermen, gaat de
syndicale organisatie op basis van het vak over tot de organisatie op
basis van het bedrijf. Centralisatie was daarbij ook nodig om het wapen
van de syndicaten, de staking, in zijn volle waarde te behouden: wilde
of onvoorbereide stakingen werden al te dikwijls een fiasco en vernietigden daardoor de werfkracht in bepaalde streken. Zeer vroeg verliezen de locale organisaties het recht op eigen hand een staking te
ontketenen en gaat dit prerogatief over op de vak; of nationale
centrale. De militanten komen meer en meer tot de bevinding dat
enthousiasme alleen niet voldoende is: preciese kennis en finantiële
reserves worden vereist. En dat kan een beperkte organisatie niet
opbrengen, daarvoor kan alleen een breed opgezette beweging zorgen.
Met de centralisatie was echter ook het gevaar verbonden dat de
massa van de leiders vervreemd werd. De administratieve structuur van
het syndicale leven verdringt noodzakelijk het opstandigheids-complex
dat bij de arbeiders leeft; aan het hoofd van de beweging komen de
vrijgestelden, vrij gekozen en in theorie afzetbaar, practisch echter ad
vitam en zich aanvullend door coöptatie; naast de syndicale militant die
als natuurlijke leider de massa draagt en door haar gestuwd wordt
treedt de berekenende jurist en boekhouder die wacht en beteugelt.
Op de vooravond van de eerste wereldoorlog staan we voor de
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volgende balans. De syndicale activiteit heeft het loon en de arbeidsvoorwaarden onttrokken aan de willekeur van de werkgever en voor
zichzelf een elementaire sociale zekerheid verworven; het syndicaat
steunt en bevordert de strijd om het algemeen kiesrecht; het heeft niet
de jure maar toch de facto eigen bestaansrecht en het stakingsrecht
veilig gesteld. Ideologisch heeft het zich gesteld op het standpunt van
de klassenstrijd, predikt een internationalisme dat door de gebeurtenissen zal worden weggevaagd, wijst de utopische structuurvormen van de
hand ten voordele van een nog vaag omlijnd marxistisch geïnspireerd
ideaal. Organisatorisch hebben de syndicaten zich samengetrokken tot
machtige organisaties maar worstelen nog met de problemen: syndicaat
en politieke partij, leiders en massa.
Voorwaardelijke samenwerking

Het eerste wat opvalt in de naoorlogse periode is het „nationalistische" karakter van de syndicale beweging, niet zozeer om theoretische
redenen als wel uit practische noodzakelijkheid. Door de nu ingezette
tegenwoordigheids-politiek heeft het syndicaat, zij het dan voorwaar-'
delijk, de bestaande staatsstructuur aanvaard. Verschillende redenen
hebben deze nieuwe koersrichting bepaald. Onder de eerste wereldoorlog ontdekten de arbeidersmassa's dat ze toch een vaderland hadden. De syndicale leiders hunnerzijds werden door hun respectievelijke
regeringen geroepen om plaats te nemen in de comité's tot beveiliging
van het moreel en tot opvoering der productie. Als tegenprestatie werden reeds tijdens de oorlog in Frankrijk en Engeland arbeidersdelegaties in de fabriek aangesteld en paritaire commissies opgericht. Naast
deze psychologische motieven die zowel bij de arbeiders, de leiders, de
ondernemers en de regering de samenwerking gemakkelijk maakten,
kwamen ook politieke gronden. Door de revolutie in Rusland ontstonden, vooral in Duitsland en in Frankrijk, sterke spanningen in de
syndicale kringen. Uiteindelijk hebben de syndicale leiders in Duitsland
positie gekozen voor een reformistische samenwerking met de Weimarrepubliek tegen de roekeloze en uitzichtsloze sovjetisering der extreme
linkse elementen. In Frankrijk kwam het wel tot een splitsing, maar de
massa bleef trouw aan de traditionele leiders tegenover de communistische en revolutionnaire stromingen die zich in een dissidentengroep
bundelden. Waar de socialistische partijen deel namen aan de regering
verloren de syndicale organisaties gedeeltelijk en indirect hun bewegingsvrijheid, tenminste in de eerste periode.
Tenslotte bepaalden ook zuiver economische redenen de convergentiebeweging tussen regering en syndicaat. Zowel de noodzakelijke
wederopbouw onmiddellijk na de oorlog als de zware economische crisis
uit de dertiger jaren brachten een nauw contact tussen regering en
arbeidersorganisaties tot stand. Alhoewel deze samenwerking regelmatig verbroken werd door partiële of algemene stakingen, bleef de
ontwikkelingslijn toch duidelijk afgetekend: de syndicaten hebben hun
traditionele vijandigheid of afzijdigheid verlaten en zijn overgegaan tot
een constructieve, zij het dan ook voorwaardelijke, medewerking.
Een ander aspect in de syndicale evolutie was de voortschrijdende
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centralisatie. Deze was nodig als gevolg van de massale aangroei der
effectieven en als voorwaarde voor een doeltreffende aanwezigheidspolitiek. Na de oorlog was de volle verwachting van de arbeidersmassa
op de syndicaten gesteld: in alle landen stijgen de ledenaantallen
sprongsgewijze. Van minderheidsgroepen die ze voor de oorlog waren
zijn de syndicaten voortaan massabewegingen geworden. Om deze
aangesloten of sympathiserende massa in de onderhandelingen met de
patroons en de Staat doeltreffend te kunnen gebruiken, was een sterke
concentratie nodig: het is de periode van de uitgebouwde bedrijfscentrales, op hun beurt gebundeld in een toporgaan op nationale basis.
Steunend op omvangrijke studiediensten en beschikkend over een
machtige pers kon hun activiteit niet anders dan doeltreffend zijn.
Het doel waarvoor die syndicale organisatie zich inzet is dubbel:
materiële lotsverbetering van de arbeiders, hervorming van de economische structuur.
Minimumlonen op basis van het bedrijf of volgens geographische
ruimten worden vastgelegd; de arbeidsduur verkort: na de oorlog ging
de strijd om de achturen dag, tijdens de crisisjaren werd zelfs de veertigurige week in het vooruitzicht gesteld en gedeeltelijk gerealiseerd.
Over 't algemeen echter kan men zeggen dat de syndicale activiteit er
op gericht was niet zozeer de situatie van de arbeiders op het werk zelf
door directe druk op de werkgevers te veranderen, als wel de sociale
wetgeving via de openbare macht door te voeren. Een normaal gevolg
van de aanwezigheidspolitiek! Het is de periode der wettelijke regelingen: pensioenen, beroepsziekten, arbeidsvoorwaarden, gezinsvergoe
dingen, verzekeringskassen, vacantie met doorgaand loon.
Behoort dit eerste doel tot de traditionele strevingen van het syndicaat, door het tweede werd een groot stuk „ideologie" tot werkelijkheid
gebracht. In alle landen zet zich de gedachte door, de economische
structuur van de maatschappij om te bouwen. Vooral in het begin der
periode was het wachtwoord: nationalisatie of socialisatie der sleutelindustrieën. Een andere marxistische idee, de geleide economie, wordt
door de syndicaten vooral tijdens de crisisjaren gepropageerd: in de
dertiger jaren had bijna ieder land zijn „plan van de arbeid". Een derde
magisch woord, de economische democratie, wordt in deze periode
gelanceerd en duidelijker omschreven. Werden deze doeleinden nog
niet tot werkelijkheid omgezet, door het contact met de regering en
door de aanwezigheid in de nieuwe uitvoerende organen vinden die
gedachten ingang in een ruimere kring. Om die idealen in het bereik te
brengen van de arbeidersmassa, die door de begrippen: nationalisatie,
dirigisme, economische democratie niet al te sterk wordt aangesproken
komt het vage maar oratorisch gunstige thema „arbeiderscontrole".
Vatten we ook deze periode samen. Het syndicalisme heeft na de
eerste oorlog het zuiver revendicatieve plan verlaten en is overgegaan
tot constructieve samenwerking; het heeft de politieke structuur van de
democratie aangenomen om zijn sociaal-economische doeleinden te
bereiken. Getrouw aan zijn oorspronkelijke principes laat het zich niet
opslorpen, weigert uitwendige dwang te aanvaarden en weigert zijn
scherpste wapen, de staking, door de openbare macht te laten regelen.
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Het is en blijft een interessengroepering die hardnekkig de belangen
van de arbeictersstand verdedigt en haar rechten verovert, meestal door
overreding, desnoods door staking, maar het wordt ook meer en meer
een ideeënbeweging die via de techniek der vertegenwoordiging de
maatschappij naar haar idealen omvormt. De opene aanvalspolitiek is
overwonnen door de onopvallende infiltratie. De syndicale leiders
hebben hun ideaal niet opgegeven: hun eigenlijk doel blijft de afschaffing van het salariaat maar deze verwachten ze niet meer als gevolg
van een bruske omwenteling maar wel als het eindresultaat van een
reeks diepgaande hervormingen. Hebben velen uit de andere standen
alleen maar gezien, hoe de arbeiders hun levensvoorwaarden verbeterden, in deze periode hebben de ondernemers definitief begrepen dat het
niet zozeer ging om de verdeling van de koek als wel om de verandering
van de structuur. Pijnlijker wellicht dan de geringere (?) winst was
voor hen het gevoel dat ze uit hun leidersfunctie werden verdrongen.
Sociale democratie of sociale dictatuur?
De derde periode zet in na de tweede wereldoorlog: het is de uitbouw
van gedachten die in de tussenperiode gerijpt en de verwezenlijking
van de doeleinden, die reeds vooropgesteld waren.
De twee grote veroveringen voor de arbeidersmassa zelf zijn het
stelsel van de algemene sociale zekerheid en de sociale structuurhervormingen.
Nopens de sociale zekerheid zal nog veel worden gediscussieerd.
Kunnen veranderingen worden gebracht in de verhoudingen der te
storten procenten, in de richting der uit te betalen vergoedingen en in
de techniek der administratie, zeker is het, dat het principe niet meer zal
verlaten worden noch dat de instelling in haar fundamentele structuur
wordt gewijzigd. Van de aanvang af hebben bepaaldelijk de christelijke syndicale kringen het gevaar bemerkt dat een traditionele en voor
het syndicaat levensnoodwendige functie in de handen van de Staat
dreigde over te gaan: zowel in Frankrijk als in België verdedigden ze
sterk het principe van het pluralisme en stelden ze zich teweer tegen
een dreigende etatisatie.
Evenals het stelsel van de sociale zekerheid, verschilt ook van land
tot land de verandering in de economische opbouw, die men gemakshalve samenvat onder het woord structuurhervormingen. In Engeland
en Frankrijk nationaliseerde men duchtig, in Holland lag het accent op
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, in België richtte men zich eerst
op de onderneming, in Duitsland en Oostenrijk stuurde men op een
radicaal medebeheer aan. Een algemeen oordeel over die hervormingen
kan men nog niet vellen: niet alleen variëren de sociale toestanden en
de economische gegevens in de verschillende landen al te zeer, maar
daarbij moet ook de tijd en de praxis die hervormingen op hun mogelijkheden beproeven. Zeker echter is, dat meer nog dan de ordening
van de arbeidsmarkt deze innovaties de structuur van het kapitalistisch
productieregime hebben gewijzigd. Merkwaardig is wel, dat de syndicale organisaties in het algemeen een voorkeur geven aan het indirecte
oplossen van het probleem der winstdeling en het medebezit: de winst-
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deling via de uitgestelde lonen, het medebezit langs de nationalisaties
of door middel van de contróle op het beheer. Is het onder invloed van
de marxistische ideologie, die ertoe geneigd is eerst aan de Staat een
grotere rol te geven, om daarna pas de macht over te nemen? Is het
misschien omdat de katholieke sociale leer in deze punten nog niet tot
rijpheid is gekomen?
Niet alleen hebben de syndicale organisaties de arbeiders verdedigd
en beschermd, ze hebben zichzelf definitief als de exclusieve vertegenwoordigers van de arbeidersstand weten te doen erkennen. En dat is
het tweede aspect uit de na-oorlogse evolutie. De verschillende paritaire
commissies, de Nationale Raad van de Arbeid, de vele parastatale
instellingen, de Centrale Raad van het Bedrijfsleven, de prijzencommissie, de ondernemingsraad
om alleen maar enkele Belgische structuren op te noemen
hebben hun arbeidersvertegenwoordigers, die
ofwel direct uit de syndicaten worden genomen ofwel door de syndicaten worden voorgedragen. Bij de verantwoordelijke organismen heeft
het syndicaat zich als de enige vertegenwoordiger van de arbeid doorgezet, en af en toe wordt ook voor de arbeiders reeds de idee van het
verplichte lidmaatschap vooropgesteld.
Was deze politiek ook voor de Staat lonend in zoverre stakingen
konden voorkomen en wilde stakingen konden geneutraliseerd worden,
toch blijft het syndicaat zich het recht voorbehouden op het critieke
ogenblik tot de staking over te gaan. Waar belangrijke syndicale contingenten niet door bevriende partijen in de regering indirect worden
vertegenwoordigd ---r en dat is de toestand in de meeste West-Europese
landen — kan die toestand zich wel eens tegen de Staat zelf keren. Om
van België niet te spreken, weet toch iedereen dat de conservatieve
regering in Engeland uiterst voorzichtig zal moeten te werk gaan, wil
ze verhinderen dat de syndicale druk zich tegen haar uitspeelt. Anderzijds is door die verhouding ook voor de regering het gevaar groter
geworden, na overleg met of onder druk van de syndicaten, algemeen
geldende maatregelen te treffen buiten het parlement om — te meer
daar verschillende belangrijke problemen door kaderwetten slechts een
eerste oplossing hebben gekregen.
Grijpen we terug, als besluit zowel van deze periode als van geheel
dit eerste deel, op de vraag in de inleiding gesteld: zal het syndicaat al
dan niet onze politieke en economische structuur uit de voegen lichten?
Of moeten we in de vraag reeds de verleden tijd inschakelen? Is het
nog een werkelijke vraag waarop de tijd nog antwoord brengen kan of
is het reeds een rhetorische vraag waarop de evolutie antwoord heeft
gegeven? Misschien ligt de waarheid, voorlopig nog, in het midden.
Het syndicalisme heeft orde gebracht in de anarchistische concurrentie op de arbeidsmarkt en het juridische vacuum uit de XIXe eeuw
met tal van wetten gevuld. Aldus is lde sociale en economische structuur
van het productieregime reeds grondig omgevormd. Daarover zal geen
weldenkend mens nog twijfel of spijt kunnen koesteren. Ook het politieke beeld van onze Staat is gewijzigd. Waar de liberale Staat uit de
XIXe eeuw slechts het individu naast zich erkende, daar heeft het
syndicalisme zichzelf als een „bemiddelende" groep tussen Staat en
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individu ingeschakeld. Uit de democratie die alleen de politieke partijen
kende is een democratie gegroeid waarin sociaal gestructureerde
massa's ook buiten het parlement krachtig aan het woord komen:
besprekingen tussen regering, arbeiderssyndicaten en industriële groepen hebben minstens een even grote betekenis als parlementaire discussies.
De ontwikkeling is op beide plannen nog niet ten einde. Op welke
banen en in welke richting het christelijk syndicaat in België deze
evolutie wenst te leiden willen we in het tweede deel van dit artikel
behandelen.
II. Het christelijk syndicalisme
Op de achtergrond van de algemene syndicale evolutie willen we nu
het christelijk syndicalisme, vooral dan in België, uittekenen. Sommige
feiten uit het eerste deel komen daardoor in een nieuw licht, de toekomst zeker in een andere geest te staan.
Strijd om het bestaan

Het christelijk syndicalisme heeft een zware strijd gehad: niet alleen
in de arbeiderswereld maar ook in de katholieke kerk zelf.
Daar het syndicaat zich als een strijdorganisatie aandiende, voelde
men daardoor in de Kerk een grondidee en een grondslag van de
katholieke leer en het katholieke leven bedreigd: de naastenliefde. Het
heeft — helaas — lang geduurd voor men zich in katholieke kringen
waarlijk realiseerde, dat het veilig stellen der elementaire rechten de
eerste taak is van de liefde. Nog moeilijker was het voor een christelijk
syndicalisme omdat men in de XIXe eeuw over het algemeen een
afwijzende houding aannam tegenover de moderne vrijheden en al te
gemakkelijk, bij gebrek aan historische kennis, de christelijke middeleeuwen als een ideaal beschouwde.
Het bevrijdend woord op deze vragen werd gesproken door Paus
Leo XIII in zijn grote encycliek Rerum Novarum (1891) . Daarin
bewijst de Paus het recht van vereniging ook voor de arbeiders en roept
hij hen op eigen katholieke verenigingen te stichten. Duidelijker nog is
het schrijven dienaangaande van Paus Pius X Singulari quadam in
1912 aan de Bisschop van Breslau en het besluit van de Congregatie
van het Concilie in 1929 voor Kardinaal Liénart, bisschop van Rijsel.
Voor Duitsland wordt het interconfessioneel syndicaat toegelaten
gezien de plaatselijke omstandigheden; in Frankrijk wordt, naar aanleiding van een strijd tussen katholieke werkgevers en katholieke werknemers, aan de arbeiders het recht op eigen syndicaten gewaarborgd.
Quadragesimo Anno herhaalde plechtig de traditionele stelling en
erkende de vruchten die het christelijk syndicalisme reeds had afgeworpen.
In de arbeiderswereld was de toestand voor de christelijke syndicale
beweging uiterst ongunstig. Niet alleen hadden de marxistische syndicaten en neven-organisaties het terrein reeds grotendeels veroverd
maar daarbij had de socialistische partij zich op politiek gebied resoluut
voor de arbeidersbelangen ingezet, en aldus ook de sympathie en het
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vertrouwen van vele katholieke arbeiders gewonnen. Dat die toestand
nu volledig uit de wereld is, zal wel niemand durven beweren! De
werf actie van het christelijk syndicaat werd eveneens bemoeilijkt door
het feit dat vele ondernemers tot de katholieke godsdienst behoorden:
het was voor de anderen niet zeer lastig, om te „bewijzen", dat ef f ecslechts los verbonden groepen, studiekringen, mutualiteiten en syndilisten in goede handen was. Enkele cijfers uit België kunnen de verhoudingen sprekend illustreren! In 1898 telden de socialistische syndicaten 13.727 leden, de christelijke 0; in 1910 was de verhouding 68.984
tegenover 49.478; in 1913 126.745 tegenover 102.177 en in 1920
718.410 tegenover 65.000! In Frankrijk was de toestand nog ongunstiger.
De nieuwe koersrichting in België kwam in het jaar 1921. In plaats
van de actie voor de arbeiders, onder burgerlijke en clericale voogdij,
ontstond een door de arbeiders gedragen organisatie; uit de eerder antisocialistische beweging, die wel heftig het ongodsdienstige en revolutionnaire karakter van het socialisme brandmerkte, maar de eigenlijke
sociale misstanden heel wat milder beoordeelde, groeide een doelbewuste, constructieve en progressistische structuur; de verspreide,
slechts los verbonden groepen, studiekringen, mutualiteiten en syndicaten werden omgebouwd en gecoördineerd. Het resultaat liet niet op
zich wachten: thans staan socialisten en katholieken ongeveer even
sterk en schommelt het ledenaantal rond de 500.000. Wie zich nog de
vraag stelt, of het christelijk syndicalisme een zegen was voor dit land,
hoeft zich slechts af te vragen wat de sociale en economische hervormingen in de vroegere verhoudingen zouden geweest zijn.
Structuurelementen

Het zal wel overbodig zijn — en in het bestek van dit artikel ware
het onbegonnen werk — de katholieke leer met betrekking tot de
arbeidersstand in het algemeen en tot het syndicaat in het bijzonder in
haar dynamisch aspect te schetsen: zich aan de sociale leer der Kerk
inspirerend, wil het christelijk syndicaat beslist de deproletarisering van
de arbeiders en de algehele mondigheid van de arbeidersstand bereiken.
Wie eraan twijfelt leze wat de recente brochure van het A.C.V. Wezen
en Streven schrijft over de loon-, de gezins- en de woningpolitiek van
het christelijk syndicaat.
Hier willen we onze aandacht vestigen op enkele structuurelementen
uit het christelijk syndicalisme.
Het eerste punt is de vrijheid
vrijheid voor de arbeider en vrijheid
voor het syndicaat. Tegenover alle, meestal goedbedoelde, patronale of
paternalistische pogingen, om de arbeider direct of indirect aan de
onderneming te binden, heeft ook het christelijk syndicaat onverpoosd
stelling genomen, „uitgaande van het beginsel dat de werkgever geen
gezag heeft op zijn personeel buiten de overeengekomen arbeidsuren en
arbeidsprestaties". Dat de christelijke syndicaten zich daardoor het
odium van de klassenstrijd op de hals konden halen, heeft hen niet
weerhouden deze politiek te volgen, maar evenmin schrokken ze terug
voor het psychologische bezwaar dat volgen kon uit de erkenning dat
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al het goede, ook als het komt van de werkgever, positief moet gewaardeerd worden. Gelijktijdig verliep de strijd voor de syndicale vrijheid
zelf. Met artikelen van het Strafwetboek, met zwarte lijsten, met persoonlijke druk of met beïnvloeding van de plaatselijke geestelijkheid
hebben de werkgevers gepoogd de syndicale bedrijvigheid te verhinderen of te belemmeren. In dikwijls zeer moeilijke toestanden heeft ook
hier het christelijk syndicaat standgehouden. Mede door zijn invloed
kwam de nationale overeenkomst van 16 en 17 juni 1947 tot stand,
waarbij het algemeen statuut der syndicale afvaardigingen in de ondernering geregeld werd. Na de oprichting van de ondernemingsraden
volgde de wet van 18 Maart 1950 die op bijzondere wijze de candidaten
en de leden van de ondernemingsraad beschermt.
Men kan zich afvragen in hoeverre die vrijheidspolitiek, vooral in de
aanvangsperiode, nog verenigbaar was met de christelijke caritas en in
hoeverre het algemeen welzijn daarmee nog gediend werd. Het christelijk syndicaat verwerpt zowel theoretisch als practisch de marxistische
klassenstrijd maar blijft zoverre in contact met de werkelijkheid, dat het
niet elke idee van rechtvaardige strijd ontkent: „het sociaal probleem
kan niet volledig gedefinieerd worden, zonder beroep te doen op een
zekere idee van strijd, d.w.z. zonder de idee van moeizame poging,
waarbij gedeeltelijk contradictorische belangen met elkaar in botsing
komen". Men vergete niet dat de toen bestaande orde ---• of wanorde —
de syndicaten meestal de ondankbare rol van de aanvaller hebben
opgedrongen, dat sommige aanvechtbare methoden dikwijls als laatste
middel werden aangewend, en dat die middelen meestal in het forum
publicum gehanteerd werden in tegenstelling met de te overwinnen
toestanden die alleen in de onderneming of in de arbeiderswoning
zichtbaar waren.
Het pluralisme, eigenlijk een verbijzondering van het vrijheidsprincipe ten opzichte van andere syndicale organisaties, is de tweede structuuridee, waarop het christelijk syndicalisme is gebouwd. Men kan niet
ontkennen, dat een eenheidssyndicaat waarin het gehele arbeidsleger is
samengetrokken op bepaalde punten een grotere stootkracht zou kunnen ontwikkelen en aldus dikwijls onmiddellijk gunstigere voorwaarden
zou kunnen scheppen. In de sociale strijd gaat het echter niet alleen om
de belangen en zeker niet uitsluitend om de materiële belangen van de
arbeider; het gaat er om de algemeen menselijke belangen van de
arbeider in een evenwichtig opgebouwde sociaal-economische orde.
Hier is het dat de christelijke syndicaten en de christelijke arbeiders
zich onverzoenlijk stellen tegenover de marxistisch geïnspireerde syndicaten. Het christelijk syndicaat heeft een andere opvatting van de
mens, het gezin, de maatschappij en het leven en daarom verschilt zijn,
strijd in geest en doel van die der marxisten. Geen eenheid van beweging, soms eenheid van actie. Al heeft het christelijk syndicaat de
beschuldiging van „verraad" aan de arbeiders op zich geladen, al
werden de christelijk georganiseerden in het arbeidsmilieu zwaar op de
proef gesteld, verbeten hebben ze vastgehouden aan het pluralisme: hun
geloof en hun levensovertuiging was hun dierbaarder dan de onmiddellijke overwinning en het gemakkelijke succes. Er werd gestreden tegen
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de wantrouwig gesloten psychologie van de massa, er werd gebouwd
ondanks de reeds opgetrokken rode burchten, er werd onderhandeld
met de regering niettegenstaande de numerieke minderheid: het principe
van het pluralisme bleef behouden en heeft gezegevierd op alle plannen,
waar de arbeidersbelangen moeten verdedigd worden. Daaraan hebben
we onze gezinspolitiek en onze woningpolitiek te danken: niet de
bescherming van de kleine familie, niet de woonkazerne, maar de
bescherming van het jonge leven en de mogelijkheid van de familiale
woning. Daaruit ook sproten de besliste maar toch voorzichtige structuurhervormingen.
Op het beginsel van het pluralisme heeft het christelijk syndicaat
gestreden tegen de socialistische organisaties voor een geestelijke arbeidersontvoogding, op het beginsel van de subsidiariteit heeft het zich
beroepen in zijn verhoudingen tot de Staat. Ook dat principe is een
verbijzondering van het vrijheidsbeginsel; niet in zijn horizontale toepassing maar wel in zijn verticale toepassing gezien.
Wie het subsidiariteitsbeginsel stelt, affirmeert zowel zijn afhankelijkheid als zijn onafhankelijkheid tegenover de centrale macht. Het
christelijk syndicalisme huldigt het vrije syndicaat in de souvereine
Staat. Souverein blijft de Staat als het opperste orgaan voor het algemeen welzijn: hij bekrachtigt de overeenkomsten tussen arbeiders en
ondernemers, hij beslecht de sociale conflicten en economische spanningen in het licht van het algemeen welzijn. Wil de Staat echter de
zekerheid bewaren, zijn functies autonoom te kunnen uitvoeren, dan is
het hoogstnodig dat hij zijn traditionele methode herziet: bij langer
talmen bestaat er gevaar dat het vacuum, tijdens de XIXe eeuw
geschapen, door professionele instellingen wordt gevuld die niet altijd
het democratisch beginsel noch de parlementaire structuur zullen eerbiedigen. Juist om de souvereiniteit van de Staat te beschermen en het
algemeen welzijn veilig te stellen dringt het A.C.V. aan op een ombouw
van de kaders. Het christelijk syndicaat affirmeert echter ook onverholen de syndicale vrijheid. Het heeft zich verzet tegen de volledige
verschuiving van de „eigenhulp-functie" uit het syndicaat naar de
Staat: het stelsel van de maatschappelijke zekerheid, hoe onvolmaakt
ook, behoudt, dank zij het christelijk syndicaat, een pluralistische structuur en verwijst de Staat naar zijn subsidiariteitsrol. Ook de aanwezigheidspolitiek, zij het in de centrale, zij het in de parastatale instellingen,
wortelt in dit beginsel: waar belangen van de arbeiders te verdedigen
zijn, daar moeten de syndicaten het recht tot spreken hebben; eerst dan
kan de Staat die verschillende strevingen voor het algemeen welzijn
coördineren. Blijft ook staan „dat het syndicaat over zijn drukkingsmiddelen beschikt --- maar in het gebruik hiervan moet het de souvereiniteit van het Staatsgezag erkennen".

III. Licht op de toekomst
Als laatste paragraaf van dit artikel willen we twee punten uit de
brochure van het A.C.V. belichten die voor de toekomst wel enig
belang kunnen hebben; de onderneming en de Staat.
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Historisch gezien, is dit voorstel de te verwachten poging, om de misbruiken weg te snijden die in sommige gevallen ontstonden door de
splitsing tussen de verspreide, eigenlijk machteloze kapitaalaanbrengers
en de werkelijke leiders van het bedrijf, in andere gevallen door de al te
enge verbinding tussen de groot-financiers en de leiders van het bedrijf.
De vooropgestelde hervorming streeft ernaar tal van afgevaardigde-beheerders of leidende directeuren te verhinderen, al te gemakkelijk een
groot gedeelte van de winst naar zich te trekken, en anderzijds de
arbeiders, die door hun inspanning de ingebrachte kapitalen vruchtbaar
maken, een daadwerkelijke deelname in en controle over de grote
economische beslissingen van de onderneming te waarborgen. We
staan hier dus voor een diepgaande wijziging van het eigendomsregime
waardoor gepoogd wordt aan het privaateigendom op de productiegoederen institutioneel een sociale richting te geven. Dat het A.C.V.
dit thema ter studie en ter discussie voorlegt, is een bewijs dat het niet
overhaastig wil te werk gaan maar toch voornemens is een weg te
zoeken.
Een ander probleem dat door de brochure „Wezen en Streven"
scherp wordt gesteld is dat der Staatshervorming. Aldus sluiten we aan
met het eerste gedeelte van dit artikel.
Dat we een Staatshervorming nodig hebben, is voor iedereen duidelijk. De traditionele techniek van het parlement volstaat niet voor de af
te handelen problemen; niet alleen trekt de uitvoerende macht steeds
meer prerogatieven van de wetgevende macht naar zich toe, maar
daarbij delegeert het zijn eigen taak steeds meer en meer aan allerhande
parastatale instellingen; professionele instellingen, waaronder het syndicaat de meest zichtbare maar niet altijd de machtigste is, spelen een
aanzienlijke rol in de Staatshuishouding alhoewel ze noch juridisch
noch politiek ter verantwoording kunnen geroepen worden. Verliep
vroeger de lijn van de politieke partijen over het parlement naar een
meerderheidsregering, nu hebben zich naast de partijen de sociale
organisaties ingeschakeld en ontstond buiten of tegen de parlementaire
activiteit het gelegenheids- of georganiseerd contact tussen regering en
syndicaat.
Tegenover de zuiver politieke hervormingen neemt het A.C.V. geen
stelling: dat is andermans zaak. Het stelt echter wel maatregelen voor,
die indirect de wetgevende macht moeten beïnvloeden. De Centrale
Raad van het Bedrijfsleven wil het omgebouwd zien tot een zusterorganisatie van de Raad van State: onderzoekt deze laatste de wetten
naar hun juridisch aspect, dan moet de eerste .de wetten controleren in
hun economische implicaties. Op die manier kan de parlementaire werkzaamheid vlotter gemaakt worden en zullen de wetten meer gecoördineerd zijn. Aan de Nationale Raad van de Arbeid, de nieuwe naam
voor de verwarring stichtende titel Algemene Paritaire Raad, wordt een
anologe functie toegekend voor het sociaal aspect der wetgeving. In het
uitvaardigen van kaderwetten wenst het A.C.V. meer terughoudendheid: zijn ze in bepaalde punten gewenst en soms noodzakelijk, ze
dragen in zich toch het gevaar, dat de uitvoerende macht al te gemakkelijk de wetgevende macht uit de weg zal gaan.
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Wat de uitvoerende macht zelf betreft, wenst het christelijk vakverbond bij de toporganen, de ministeries, meer centralisatie en coördinatie
voor sociale en economische problemen en bij de parastatale instellingen
een engere administratieve afhankelijkheid van de respectievelijke ministeries en een strengere finantiële controle van hun budget door het
parlement.
Even belangrijk als de voorstellen zijn de principes waarop het
A.C.V. zijn houding tot de Staat bepaalt. Onvoorwaardelijk verwerpt
het zowel de principes van het revolutionnair syndicalisme, dat de Staat
als uitdrukking ziet van de liberale bourgeoisie, als de principes van het
marxisme, dat de politieke kaders door revolutie wil breken om op de
grondvesten van een communistische economie de proletarische dictatuur te bouwen. Daarom ook aanvaardt het de rol van de politieke
partijen in het organiseren van de politieke democratie: niet de sociaaleconomische of de corporatieve Staat is zijn doel maar wel de politieke
Staat waar de regering afhankelijk blijft van de parlementaire meerderheid. In die politieke democratie echter wil het christelijk syndicaat
zelfstandig voor de economische en sociale hervormingen die de arbeidersstand betreffen, ijveren. Daarvoor beroept het zich op hetzelfde
representatief beginsel waarop de politieke partijen hun bestaansrecht
hebben gebouwd. Evenals de partijen zonder enig grondwettelijk of
wettelijk bestaan per slot van rekening de wetgeving en de regering in
de democratie beheersen, zo wil ook het syndicaat samen met die
wetgevende macht en die regering de sociaal-economische structuur van
het land bepalen. Voor die taak eist het syndicaat het recht op, steeds
over zijn pressiemiddelen te kunnen beschikken, zij het dan onder
erkenning van de Staatssouvereiniteit.
Men ontkomt niet aan de moeilijkheid die het A.C.V. zelf eerlijk en
scherp formuleert. „Het syndicalisme, hoezeer ook in de liberale Staat
ingewerkt, blijft er van gescheiden. Het is aan de politieke overheid
geen rekenschap verschuldigd; het kan tegen de gevestigde orde optreden zonder door haar ter verantwoording geroepen te worden. Wat
kan dan verhinderen, dat het syndicalisme zou ontaarden tot een factor
van anarchie in het Staatsleven?" Daarop antwoordt het A.C.V.:
„Alleen zijn verantwoordelijkheidsgevoel .... Syndicale macht zonder
syndicale verantwoordelijkheid is een sociaal gevaar. Daar de vakbeweging, door haar vrije positie in de democratische Staat, geen juridische
verantwoordelijkheid draagt, moet zij des te meer zedelijk en nationaal
verantwoordelijkheidsgevoel bezitten". Het ligt voor de hand dat sommigen die louter morele band graag met juridische waarborgen zouden
verzekerd weten .... De juridische inbouw van het syndicaat in een
partijpolitieke democratie, die onder druk van het syndicaat zelf, een
enigszins geplande welvaartseconomie voeren moet zonder het privaat
eigendom te vernietigen ziedaar het crux van de onontkoombare
Staatshervorming.
We staan op een keerpunt in de geschiedenis: de vierde stand zoekt
zijn plaats in de politieke democratie en zijn recht in de economische
structuur. De politieke kaders van de liberale staat werden verbreed en
uitgezet --• maar zijn nog niet verbroken; de economische wetten v an
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Herstelt Sovjet Rusland het gezin?
door PROF. DR ZACHARIAS O.F.M.Cap.

E laatste jaren ontmoet men, ook in onze pers, nu en dan uitingen,
D
die geëigend zijn de indruk te vestigen, als zou het Kremlin, na
een periode, waarin met betrekking tot huwelijk en gezin alle bestaande
wetten en opvattingen over boord waren gegooid, tot het traditionele
„burgerlijke" standpunt zijn teruggekeerd en een opmerkelijke, zelfs
voorbeeldige zorg aan de dag leggen voor de sanering en de consolidering van het gezin. Louter en alleen ter illustratie van wat we bedoelen
zij hiervan een enkel voorbeeld aangehaald. „Het is beschamend
zegt H. Nieskens in De Linie van 21 October 1949 dat men ons nu
van gene zijde moet leren, hoe het hoort in een fatsoenlijke staat" en de
redactie plaatste boven deze „zeer belangrijke bijdrage" met dikke
letters het opschrift: „Rusland als voorbeeld". De Nieuwe Eeuw van
19 Mei jl. nam uit het maandblad Socialisme en Democratie een niet
onverdienstelijke, zeer beknopte samenvatting over van de omkeer in de
Sovjet-huwelijkswetgeving, waarin o.a. wordt beweerd: „Er werd een
scherpe onderscheiding ingevoerd tussen wettige en onwettige kinderen". De Tijd van 2 Juli jl. besluit een verslag van de voordracht, die
Dr A. van der Wey, O. Carm., op de laatste K.A.B.-studiedagen hield,
met de zinsnede: „Velen in het Westen zien nog niet de christelijke
leer in, die Moskou metterdaad heeft erkend: dat zonder een hecht
huwelijk een sterke maatschappij onmogelijk is".
Waarlijk niet, omdat we het bestaan vari enig goed achter het ijzeren
gordijn per se willen ontkennen of omdat we in geen geval iets van de
tegenstander willen leren of omdat we zouden menen, dat er in het
Westen niets te verbeteren valt, maar uitsluitend omdat we er gegronde
redenen toe menen te hebben, die we aanstonds hopen uiteen te zetten,
vrezen we, dat de schrijvers van boven bedoelde uitlatingen misleid zijn
door wat de goed ingelichte N. Basseches in Elseviers Weekblad van
8 October 1949 noemt de „f a c ade van braaf burgerlijk fatsoen", die
Rusland het aanzien geeft van een „uiterlijk zedige natie". Ze bevinden
zich trouwens in zeer goed gezelschap. Aan Mgr Fulton J. Sheen, van
wie nog in 1947 in Nederlandse vertaling een brochuurtje verscheen
over de ontreddering van huwelijk en gezin 1 ) , wordt nu de volgende
verklaring toegeschreven: „Het gezin is in Rusland hoger geplaatst dan
in de Verenigde Staten en misschien ziet God, wanneer Hij naar de
mensen kijkt de Russen liever dan ons" 2
Er is inderdaad op dit gebied in Sovjet-Rusland wel iets veranderd
Men kan dat zonder moeite aantonen door een vergelijking van de
huwelijkswetgeving voor en na 1935. Die feiten mogen echter als vol—

) .

1) De vrouw naast haar voetstuk,

Heiloo, 1947.
2) Aangehaald door Lewis A. Coser in een artikel in The American journal of
Sociology, Maart 1951, in het Frans vertaald in Documentation f rangaise, 1951, n.
2178, 5.
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worden uitsluitend tussen de betrokken personen, waar de maatschappij
niet tussen zal komen". Daar wordt onmiddellijk aan toegevoegd, dat
dit natuurlijk bedoeld is voor het volledig rijpe communisme van de
tweede fase en dat de Sovjetstaat zich niet met dat minimum van
inmenging tevreden kan stellen 12 ) maar komen door een dergelijke
onomwonden belijdenis van relativisme al de boven aangehaalde schoon
schijnende redeneringen en verklaringen niet op losse schroeven te
staan?
Dat doet onmiddellijk de vraag opkomen: waarom dan toch die
schijnbare koerswijziging? Als antwoord hierop hebben we niets aan de
zedepreken van Sverdlov, die de aanvankelijke tolerantie t.o.v. echtscheiding, abortus en buitenechtelijke samenleving goedpraat met een
verwijzing naar de toenmalige moeilijke omstandigheden om dan te
betogen, dat bij de zoveel verbeterde sociale verzorging en materiële
welstand der bevolking dergelijke „lichtzinnigheden" niet meer geduld
kunnen worden 13 We zagen immers zojuist, dat het geen „lichtzinnigheden" meer zouden zijn vanaf het ogenblik, dat de Staat zou
menen zich met de sexuele aangelegenheden van zijn onderdanen niet
meer te hoeven bemoeien.
Meer licht verschaffen ons enkele min of meer toevallige uitlatingen
in verband met de beperking van de abortus. Het is op zich al veelzeggend, dat ze alle juist daar betrekking op hebben. We noemen ze
„min of meer toevallig", omdat officieel alleen redenen van medische
en hygiënische aard tegen abortus ingebracht worden. Maar terloops
vernemen we tevens, dat „de Staat ook belang heeft bij een toename
der bevolking, die enkel verzekerd kan worden, wanneer er normale
voorwaarden bestaan voor het gezinsleven" 14 Openhartiger nog was
de Sovjetpers omstreeks de afkondiging van de betreffende wet. „We
hebben mensen nodig .... De abortus, die het leven in de kiem doodt,
is in ons land onaanvaardbaar .... De Sovjetvrouw is rechtens met de
man gelijkgesteld .... maar dat bevrijdt haar niet van de grote en
eervolle taak, die de natuur haar heeft aangewezen: ze is moeder, ze
geeft het leven. En dat is zeker geen privé-aangelegenheid, dat is een
zaak van het hoogste maatschappelijk belang 16) Zij, die de tegenovergestelde mening zijn toegedaan, moeten overtuigd worden van de
onmetelijke betekenis van deze wet voor de gezondheid van de vrouw
en voor het lot van het volk" 16 ) .
Al lag het geboortecijfer in Sovjet-Rusland toen nog aanmerkelijk
hoger dan in West-Europa 17 toch was het duidelijk geworden, dat
men op de tot nu toe gevolgde weg niet verder kon gaan. De Izvestija
maakte zelf 12 Juli 1936 cijfers bekend, die aan treurige welsprekendheid in dit opzicht niets te wensen overlaten. In Moskou telde men in
,

).

) .

.

) ,

12) Aangehaald door Robert S. Lynd, Ideology and the Soviet family, The
american slavic and east-european review, 9, 1950. 277 278.
13) T.a.p., 6 8, 24 26, 35 36.
14) T.z.p., 17.
15) Pravda, 27 April 1936.
16) Izvestija, 12 juli 1936. De cursiveringen zijn van ons. Vgl. ook boven de
-

-

-

aanhaling uit Wolfson.
17) Vgl. Coser, t.a.p., 4.
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1934 bijna driemaal en in 1935 ruim dubbel zoveel gevallen van abortus
als geboorten en in Europees Rusland registreerde men in 1934 bijna
700.000 gevallen van abortus. Let wel, dat het hier natuurlijk alleen de
wettelijk gecontroleerde gevallen betreft.
Maar „we hebben mensen nodig". Een dergelijke uitval van honderdduizenden arbeidskrachten kon Sovjet-Rusland bij zijn reusachtige
industriële en militaire opbouw niet gebruiken. Dat is de enige grote
drijfveer van alle hier besproken hervormingen en veranderingen.
Het is in dit verband zeer veelzeggend, dat, terwijl de Sovjet Staat
maatregelen nam tegen echtscheiding, abortus en buitenechtelijke
samenleving, hij de ongehuwde moeder zeer uitdrukkelijk onder zijn
bescherming plaatste. De bovenvermelde „scherpe onderscheiding tussen wettige en onwettige kinderen" komt praktisch alleen hierop neer,
dat een onwettig kind nu de naam van zijn moeder moet dragen 18
De wetgever beschouwt dit echter zeker niet als iets vernederends.
Want „voor de revolutie was een vrouw, die buiten het huwelijk een
kind ter wereld bracht, er zowel stoffelijk als moreel slecht aan toe.
In de Sovjet-samenleving is de ongehuwde moeder een volberechtigde
burgeres, die actief deelneemt in de opbouw van het socialisme en in
het openbare leven net als iedere andere vrouw. De Staat geeft haar
stoffelijke hulp voor het onderhoud en de opvoeding van haar kind.
De Sovjet-wetten straffen iedereen, die probeert haar te beledigen of
haar waardigheid als moeder neer te halen" 19 In zoverre ongehuwde
zowel als gehuwde moeders kinderen schenken aan de Sovjet-Staat
maakt deze tussen beiden dus geen verschil en hij deinst daarbij niet
terug voor de tegenstrijdigheid, dat hij in dezelfde wet, die huwelijk en
gezin wil consolideren, ook de bepaling opneemt over de geldelijke
steun aan de ongehuwde moeders en haar kroost, waarvoor de vader
niet langer aansprakelijk wordt gesteld. Zelfs schijnen we uit deze wet
:op te moeten maken, dat de door haar ingestelde decoraties: Moederschaps-medaille (5 kinderen) , de Orde van de Glorie van het Moederschap (7 kinderen) en de titel van Moeder-Heldin (10 kinderen)
,gelijkelijk aan gehuwde en ongehuwde moeders verleend worden 20 ) .
De mededeling, dat twee van de vrouwen, die het eerst tot MoederHeldin werden uitgeroepen, resp. zeven en acht kinderen aan het front
hadden 21 ) , werpt wel een schril licht op de tragische achtergrond van
, de propaganda, die trouwens van het fascisme en nationaal-socialisme
was afgekeken. Dit laatste ten gerieve van de I zvesti ja, die op de vijfde
verjaardag van deze wet schreef, dat zo iets in de geschiedenis der
mensheid nog niet was voorgekomen.
Al wenst de Sovjet-huwelijkswetgever dus geen blaam te werpen op
de ongehuwde moeder, zijn voorkeur gaat nu duidelijk uit naar het
stabiele huwelijk en het gezin. Met opzet vermeden we hier te schrijven
b.v. „het normale gezin". We menen nl., dat dit niet verantwoord zou
zijn.
)

) .

18) Wet van 8 Juli 1944, art. 21, Sverdlov, t.a.p., 53-54.
19) Sverdlov, t.z.p., 13.
20) T.z.p., 47-56.
21) T.z.p., 13.
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112)
22)
23)
23)
24)
24)
!l5)
25)

T.z.p.,
T.z.p., 34.
T.z.p.,
17.
T.z. p., 17.

Consigli ai genitori,
genitol'i, 14,
23, Rome, 1951.
14, 23,
Sovetskaja pedagogika,
pedagogika, 1949.
Sovetskaja
26)
39, 35.
26) Sverdlov, t.a.p.,
t.a.p., 39,
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27)
27) Art. 7; Sverdlov,
Sverdlov. t.z.p.,
t.z.p., 50.
50.
28)
28) Vgl.
Vgl. De
De Nieuwe
Nieuwe Eeuw,
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23 Juni
Juni 1951.
1951.
29)
29) Pravda,
Pravda, 8 Maart
Maart 1948.
1948.
30)
30) Izvestija,
Izvestija, 88 Juli
Juli 1949.
1949.
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orgaan. „Zo zijn er veel officiersvrouwen e.a., die de Staat heeft laten
studeren en die de plicht hebben te werken in de fabrieken, laboratoria,
scholen en ziekenhuizen, maar die er de voorkeur aan geven zich met
haar huiselijke arbeid bezig te houden en die juist daardoor de Staat
van nuttige activiteit beroven. Dat is ontoelaatbaar .... Wanneer een
vrouw haar werk en iedere sociale activiteit in de steek laat, dan doet ze
daardoor dikwijls haar intellectuele en politieke ontwikkeling stilstaan,
haar horizon wordt enger, langzamerhand zinkt ze weg in de dagelijkse
zorgen ofwel ze gaat een ongeregelde waarde hechten aan toiletten,
aan de mode; ze vindt er plezier in niets te doen, in lichtzinnigheid; ze
houdt op na te denken" 32) .
Hetzelfde blad vertelt van een andere actie in de kringen van het
Rode Leger nl. de Vrouwenraden, die ingesteld zijn „om het politieke
en ideologische peil der soldatengezinnen op te voeren". Toen de
presidente van die raad in het militaire district van de Oeral verslag
uitbracht over de werkzaamheden, kreeg ze van een officier te horen,
dat „het uitstekend is om vóór alles aan de politieke vorming der leden
onzer gezinnen te denken, maar dat de inspanning van de Vrouwenraad haar doel niet bereikt heeft, omdat de politieke opvoeding op een
abstracte wijze geschiedt, los van het leven, van de belangen en dagelijkse zorgen van onze vrouwen; de ideologische opvoeding stond in
geen verband met haar voornaamste zorg: de opvoeding der kinderen.
Sindsdien — gaat het blad verder houden militairen zich ondanks
alle moeilijkheden en de sceptische houding der vrouwen bezig met de
concrete problemen: het zoeken van een woning, het plaatsen van de
kinderen in een baby-tehuis of bewaarschool, zo nodig het stichten van
zulke inrichtingen voor de soldaten-gezinnen, hulp aan de kinderen, die
op school niet mee kunnen, wandelingen, excursies, enz " 33).
Blijkbaar gaat het hier over gezinnen van lagere officieren of gewone
soldaten, in ieder geval zulke, die niet in de onbezorgde materiële
positie verkeren van de boven vermelde commandant Boerakov en zijn
vrouw.
Hiermee is de situatie vrij duidelijk getekend. Vrouwen als deze
laatst genoemde kunnen zich aan haar gezin wijden, omdat ze materieel
verzorgd zijn. Of, zoals Coser zegt: „De materiële basis voor een stabiel
gezinsleven zoals de nieuwe Sovjet-ideologie het vereist is slechts te
vinden in de gezinnen der hogere kringen. De hoog geplaatste bureaucraat (en zij die financieel met hem op een lijn staan, p. Z.) .... heeft
voldoende woonruimte, zijn vrouw hoeft niet heel de dag te werken,
zijn huisraad is beter en moderner en hij kan personeel nemen. Een
gezin onderhouden, dat aan de officiële normen beantwoordt, is een
bezigheid voor de klasse, die vrije tijd heeft" 34
Is de vrouw gedwongen het loon van haar man door haar arbeid aan
te vullen of gaat ze buitenshuis werken uit geestdriftige communistische
overtuiging, dan is ze aangewezen op de inrichtingen, waar haar baby
en kleuters bewaard en verzorgd worden. Het aantal dezer inrichtingen
)

32) Krasnaja Zvezda, 20 Augustus 1950.
33) T.z.p., 13 Mei 1950.
34) T.a.p., 3.
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wordt nog steeds vermeerderd, omdat men een beroep blijft doen en
moet blijven doen op het werk der vrouwen. De bewering van Sverdlov,
dat deze maatregelen van de Staat „op geen enkele wijze beogen de
betrekkingen tussen ouders en kinderen te verzwakken" 35) is zinloos.
We onderschrijven daarentegen de conclusie van Coser, `die overigens
niet op christelijk standpunt staat. „Het bewaren der kinderen in
publieke instellingen houdt ze verwijderd van het gezin en verzwakt
aldus de traditionele gezinsbanden" 36) .
Waar Kerk en godsdienst bij het wel en wee van het gezin toch nog
veel nauwer betrokken zijn dan de Staat, willen we ons tenslotte ook
nog afvragen, hoe dienaangaande de toestand in Sovjet-Rusland is.
Van de tegenwoordige leden der Russische „orthodoxe" Kerk, die
van de Paus in zijn Kerst-radiorede van 1948 het verwijt moesten horen
van „slaafse volgzaamheid" t.o.v. de communistische atheïstische
machthebbers, behoeven we geen klachten en nog minder protesten te
verwachten n.a.v. de naar christelijke opvatting alles behalve bevredigende huwelijkswetgeving. In het maandblad van het Moskouse Patriarchaat verschijnt dan ook ieder jaar bij gelegenheid van de Internationale dag van de vrouw een artikel, dat hoofdzakelijk een uitbundige
jubel is over de uitmuntende zorgen van de Sovjet-regering voor de
moeder, haar kinderen en het gezin, een verheerlijking van de maatregelen, die praktisch de kinderen aan het gezin onttrekken, omdat „dit
alles de vrouw in de gelegenheid stelt haar werk te verenigen met de
moederlijke plichten" 37) .
Helaas blijft het daar niet altijd bij. Het kerkelijk huwelijk is niet
verboden, maar wordt niet erkend en verder houdt de Sovjet-wetgeving
geen rekening met enige kerkelijke bepaling omtrent het huwelijk 38) .
Aan de leden der communistische jeugdorganisaties is het in ieder geval
verboden hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen 39 ) Voor God is in
de opvoeding geen plaats meer. „Vroeger zegt Makarenko
meende men dat het vaderlijk gezag van goddelijke oorsprong was:
zowel thuis als op school sprak men daarvan, men vertelde de kleinen,
dat God de kinderen, die hun ouders niet eerbiedigen, streng straft. In
de Sovjet-Staat worden de kinderen niet bedrogen" 40 ) . En de echtgenote van Molotov zei in 1939: „De voornaamste taak van de SovjetStaat en van de communistische partij is de strijd tegen de invloed van
de godsdienst onder de vrouwen. De Kerk moet verdwijnen uit het
leven der vrouw, want een echte. Sovjet-vrouw zal nooit trouw kunnen
zijn aan de leer van Stalin, als ze niet voor 100% atheïstisch is" 41) .
Ondanks dit alles kon men in een der zojuist genoemde artikelen in het
maandblad van het Moskouse Patriarchaat lezen: „Een eenvoudige
vergelijking van de gebeden en ceremoniën in de Russische Orthodoxe
.

35) T.a.p., 38.
36) T. a.p ., 2.
Maart 1947, 27-30; Maart 1948, 24-25;
37) Zjoernal Moskovskoj Patriarkhii,
Maart 1950, 43-44.
38) Sverdlov, t.a.p., 24, 32.
39) Irénikon 21, 1948, 75; L'Osservatore Romano, 27 April 1951.
40) T.a.p., 14.
41) Aangehaald in Irénikon, 16, 1939, 452.
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Kerk met de Sovjet-wetten aangaande de vrouw levert het bewijs, dat
het geestelijk en zedelijk leven van een Sovjet-vrouw aan geen enkele
innerlijke tegenspraak wordt blootgesteld" 42
Alles samenvattend willen we niet de ogen sluiten voor de positieve
kant der sinds 1935 doorgevoerde hervormingen, in zo verre die te
verkiezen zijn boven de voordien gedulde bandeloosheid. Voor de rest
menen we, dat de vraag, die we boven dit opstel plaatsten, beslist
ontkennend beantwoord moet worden.
)

Immers we menen het volgende aangetoond te hebben:
1. De koerswending van 1935 werd enkel ingegeven door de ontreddering in het huwelijks- en gezinsleven, die zorgwekkende afmetingen en vormen had aangenomen. Het kan geen bekering tot
traditionele, laat staan tot christelijke opvattingen genoemd worden,
want het Russische communisme erkent geen souvereine zedenwet
met onveranderlijke beginselen en geboden.
2. Praktisch maakt men geen verschil tussen gehuwde en ongehuwde
moeders, tussen wettig en buitenechtelijk kroost.
3. De onverbreekbaarheid van het huwelijk wordt wel bevorderd, maar
niet als noodzakelijke eigenschap van het huwelijk erkend.
4. Het ouderlijk gezag wordt enkel afhankelijk gemaakt van een
machtiging door de gemeenschap en aldus beroofd van zijn enig
ware fundament.
5. Ook de gehuwde vrouw en moeder wordt zonder voorbehoud geheel
opgeëist voor het arbeidsproces van de communistische gemeenschap.
6. Aan de Kerk is iedere mogelijkheid om huwelijk, gezin en opvoeding
in christelijke zin te beïnvloeden vrijwel volledig ontzegd.
42 )

Zjoernal enz., Maart 1947, 30.

De hedendaagse wetenschap
en het wonder te Lourdes
door L. GEIJSELS S.J.

N het Zuiden van Frankrijk ligt een bedevaartplaats, Lourdes, waar
zich sinds 90 jaar genezingen zouden voordoen. Sommige daarvan
worden door de artsen van het aldaar gevestigde bureau als „medisch
onverklaarbaar" en door de kerkelijke overheid als wonder gekarakteriseerd. Tot dusver heeft men nog nooit een groot opgezet onderzoek
ingesteld teneinde over deze kwestie een wetenschappelijk verantwoord
oordeel te kunnen vellen". Zo luidt, enigszins vrij vertaald en op de
spits gedreven, de aanhef van het in 1949 verschenen boek van F.
Schleyer over de genezingen te Lourdes.
Van de duizenden door het medisch bureau geregistreerde genezingen kiest hij alleen die welke in de klassieke werken over Lourdes zijn
te vinden. Zo worden 232 gevallen beschreven en aan de toets van een
strenge kritiek onderworpen; slechts 37 kunnen deze doorstaan en
worden door de auteur als medisch onverklaarbaar erkend. De overige
worden verworpen wegens de onvolledigheid der diagnose, de onzekerheid over het voortduren der genezing of, in de meeste gevallen, de
aanwezigheid van op hysterie wijzende symptomen. Aangaande die 37
gevallen maakt hij daarna nog de restrictie, dat er eigenlijk maar 12
onder zijn die de voorwaarden vervullen door Benedictus XIV aan een
bovennatuurlijke genezing gesteld. Als conclusie van zijn onderzoek
meent hij te mogen beweren, dat een verregaand scepticisme tegenover
deze genezingen in het algemeen gefundeerd is.
Het is ontnuchterend kennis te maken met deze zakelijke en onverbiddelijke analyses, waarin een indrukwekkende studie van verscheidene jaren en de adviezen van vele vakgeleerden zijn verwerkt. Men
gaat zich afvragen, of de artsen van Lourdes inderdaad wel de nodige
critiek aan de dag leggen ten aanzien van de hun voorgelegde ziektegeschiedenissen, of ze voldoende op de hoogte zijn van de moderne
vakliteratuur, en of hun geloofsijver en apologetische gezindheid hun
geen parten spelen bij het interpreteren van de gegevens.
De opmerkingen van Schleyer stemmen des te meer tot nadenken,
daar we hier niet te doen hebben met een late exponent van het
godsdienstvijandige rationalisme. Hij zegt uitdrukkelijk, dat zijn onderzoek uitsluitend de medische kant van de zaak betreft, en tot geen
enkele conclusie van godsdienstige aard aanleiding wil geven. Zou dan
dit negatieve geluid de definitieve uitspraak zijn van de hedendaagse
wetenschap over Lourdes?
Maar we mogen hier niet enkel rekening houden met Schleyers
standpunt. In hetzelfde jaar waarin hij zijn „Kritische Untersuchung"
in het licht gaf publiceerde F. Leuret, de tegenwoordige directeur van
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het medisch bureau te Lourdes, een bewerkte uitgave van een boek van
R. Le Bec onder de titel: Raisons médcales de croire au miracle. Zijn
houding, representatief voor die van de moderne katholieke Franse
medici, is niet minder overtuigend dan die van Schleyer, en ontwapent
hem daarenboven. De Franse geneesheren, die zich met het wonder
bezighouden, hebben reeds voor Schleyer de leemten van het onderzoek
in het licht gesteld, en voor een groot deel zullen ze zijn bezwaren
onderschrijven. Ook zij zullen nu glimlachen als ze de verslagen lezen
van de beroemde pionier Boissarie, om de ijver waarmee hij zijn zieken
zo afgetakeld mogelijk in de piscines liet afdalen om ze er kerngezond
weer uit te laten opstijgen, en om de voortvarendheid waarmee soms
uit de vaagste gegevens de stoutste conclusies werden getrokken. Die
tijd is voorbij, en toch is de huidige generatie van oordeel, dat de positie
van het mirakel even stevig is als ooit.
De ontwikkeling van de gronden en de draagwijdte dezer opvatting
zal de inhoud van dit artikel uitmaken. We zullen eerst de wetenschappelijke activiteit omtrent Lourdes nagaan, en er de resultaten van aangeven, en daarna de miraculeuze genezing zelf wat nader belichten.
1. Wetenschappelijke bestudering van het wonder
Het centrum van de controle en de studie der genezingen is het
„Bureau des constatations", dat in 1882 werd opgericht door dokter
Boissarie. Feitelijk dateren de medische constateringen uit de tijd der
verschijningen zelf, uit 1858, toen dokter Dozous zijn psychiatrisch
rapport opstelde over Bernadette en een onderzoekingscommissie een
dossier aanlegde van de allereerste genezingen. In 1862 werden alle
genezingen van de eerste drie jaar nog eens grondig onderzocht en in
drie klassen ingedeeld, naargelang een natuurlijke verklaring zeer
waarschijnlijk, mogelijk of uitgesloten was. Van de 100 gevallen
werden slechts 16 in de derde categorie ondergebracht. Hiermee was de
taak van de medicus tegenover het wonder aangegeven, en het principe
is sindsdien onveranderd gebleven.
Daar deze commissie niet permanent was en men behoefte ging
voelen aan betrouwbare en degelijke getuigenissen, gaf de bisschop
tenslotte opdracht tot het oprichten van het bovengenoemd bureau. De
leiding ervan berust bij een vast geneesheer, de leden zijn de dokters op
doorreis, van welke gezindheid ook, die aan de onderzoekingen wensen
deel te nemen.
Na enkele decennia kwam men tot het inzicht dat het bureau niet
meer kon volstaan voor ernstige observatie van genezingen. Daar de
bedevaartganger na zijn genezing slechts enkele uren, hoogstens een
paar dagen, in Lourdes kan doorbrengen, moet het geneeskundig
onderzoek onvermijdelijk oppervlakkig blijven. Verdere aanvulling is
dus hoogst noodzakelijk; ja, de genezene zou nog gedurende minstens
één jaar moeten worden gevolgd.
Daarom richtte dokter Vallet in 1925 de „Association médicale
internationale" op, waardoor de patiënten nog binnen het bereik van
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nadere studie in aanmerking; wegens voortduren van de ziekte werden
4 dossiers van de 38 opzij gelegd. Daarnaast werden 56 zieken van
1937 en de vorige jaren onderzocht. Acht genezingen werden bevestigd, 19 gevallen naar het volgend jaar verwezen, en 29 definitief verworpen, waaronder twee wegens bedrog.
Heeft een zieke nu met succes alle procedures van het onderzoek
doorstaan, dan wordt zijn genezing nog niet zo maar als mirakel
erkend, want een nog geduchter obstakel staat hem te wachten. Zijn
dossier wordt doorgezonden naar de „commission médicale nationale",
wier taak nog steeds van zuiver technische aard is, maar die tevens als
tussenschakel dient tussen het bureau en de „commission canonique".
Zonder goedkeuring van de eerst genoemde commissie wordt een zaak
nooit bij de kerkelijke commissie aanhangig gemaakt. Deze laatste, in
elk diocees door de bisschop benoemd en telkens voor één bepaald
geval, is zo mogelijk nog strenger dan de wetenschappelijke instanties.
Haar taak is het de bisschop van advies te dienen voor de uitspraak
aangaande het bovennatuurlijke karakter der genezing.
Bij wijze van samenvattende terugblik geven we hier het verloop van
de selectie der rapporten opgemaakt tijdens het jaar 1945. Bij een
eerste schifting werden 37 dossiers apart gehouden. Na een jaar werden er 11 van gehandhaafd; van deze 11 bleken er slechts vier te
steunen op de nodige objectieve bewijzen om aan de kerkelijke commissie te worden voorgelegd; en deze heeft slechts twee ervan als
wonderbaar laten proclameren.
De slotindruk bij het beschouwen van de ontwikkeling van het
primitieve bureau van 1882 tot de moderne lokalen, van de vrij simplistische constateringen tot de moderne procedure, is dat het wetenschappelijk onderzoek zich steeds nauwer rondom het mirakel heeft toegen
strikt. En nog schijnt die drang naar nauwkeurigheid niet geheel bevre
digd; er gaan stemmen op die aandringen op nog grotere strengheid en
betrouwbaarheid. Alleen specialisten zouden de zieken mogen onderzoeken; een bekwaam secretaris zou de getuigenissen omtrent tijd, wijze
en tempo van de genezing moeten verzamelen en de belanghebbende
naar de voor zijn geval bevoegde specialist verwijzen. Bovendien acht
men het wenselijk, dat er in Lourdes een laboratorium zal worden
opgericht om b.v. dadelijk het verdwijnen van een longtuberculose te
kunnen constateren door het microscopisch onderzoek van het sputum.
Het ideaal schijnt niet meer zo veraf, dat elke zieke zonder uitzondering bij zijn aankomst wordt onderzocht, dat door een deskundige een
feilloze diagnose wordt gesteld met aanduiding van de symptomen, dat
met de grootst mogelijke wetenschappelijke zekerheid de genezing en
haar duurzaamheid wordt vastgesteld, en dat tenslotte het „medisch
onverklaarbaar" pas wordt uitgesproken wanneer de wetenschap al de
bronnen van haar vindingrijkheid heeft uitgeput.
Al kan het profanerend lijken een door God verricht teken aan een
dergelijk onderzoek te onderwerpen, en zich tot God slechts als tot een
soort uiterste toevlucht te wenden, toch moet men erkennen dat deze
wetenschappelijke controle belangrijke resultaten heeft opgeleverd op
godsdienstig-apologetisch gebied.
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1. Zij heeft bijgedragen tot een merkwaardige ommekeer in de
houding van de medische wereld tegenover Lourdes. Vijandigheid,
afzijdigheid en lachlust hebben plaats gemaakt voor belangstelling en
erkenning van de feiten. Terwijl b.v. een proefschrift, dat Lourdes in
een gunstig daglicht stelde, door de medische faculteiten vroeger werd
afgewezen, heeft het nu volledig burgerrecht gekregen 1 ) . Ongelovige
medici maken zich van de kwestie niet langer af van uit de verte, maar
gaan ter plaatse zich op de hoogte stellen. Het medisch bureau, waar
zich in 1885, dus drie jaar na de stichting, vijf geneesheren lieten
inschrijven, wordt tegenwoordig jaarlijks door duizend dokters bezocht.
De A.M.I., in 1925 gesticht, kende een reusachtige ontwikkeling en
telde in 1939 drie duizend leden van 23 verschillende nationaliteiten.
Ook het verschijnen van Schleyers boek moet worden gezien in deze
mentaliteit van wetenschappelijke belangstelling en ernstig verlangen
naar objectieve kennis. Slechts twee opmerkingen willen we maken.
Was Schleyer nog wetenschappelijker te werk gegaan, dan zou hij
vooreerst zijn overdreven wantrouwen hebben afgelegd en meer onbevangen tegenover de feiten hebben gestaan. En vervolgens zou hij niet
zo lichtvaardig zijn geweest om, uitsluitend afgaande op documenten,
zijn oordeel te stellen boven dat van de artsen, die zelf de zieken hebben
gezien en onderzocht. De genezing van Marie Baillie (1902) , het
meisje met de tuberculeuze buikvliesontsteking, waar A. Carrel over
spreekt in zijn Voyage de Lourdes, wordt door Schleyer niet als
afdoend erkend wegens de aanwezigheid van psychogene factoren en
een mogelijke vergissing in de diagnose. Dat oordeel kan geen stand
houden als men daarnaast het relaas leest dat een ooggetuige als
Carrel, die zeker niet van onbevoegdheid en nog veel minder van
lichtgelovigheid kan worden verdacht, onder de overweldigende indruk
van de feiten, en slechts na een heftig inwendig verzet heeft neergeschreven.
2. Deze strenge wetenschappelijke controle was nodig om het wonder te zuiveren van de uitwassen en misvormingen die het onvermijdelijk aanneemt wanneer het overgeleverd is aan volksgeloof en massapsychologie. Zij was nodig voor het aanzien van Lourdes en van het
mirakel zelf.
Het aantal authentieke wonderen is misschien wel minder groot
gebleken, maar de enkele die na twee of drie jaar openbaar worden
gemaakt zijn dan ook practisch en theoretisch onaanvechtbaar. En de
Kerk is meer gebaat met één echt wonder dan met tien twijfelachtige.
Deze dienst heeft ook Schleyer haar tenslotte bewezen. De 37, of zelfs
de 12 genezingen die hij overhoudt krijgen een des te grotere apologetische waarde.
Men notere dat Schleyer alleen genezingen bespreekt van voor 1935.
Sindsdien heeft het bureau nog heel wat merkwaardige genezingen
geregistreerd met een techniek die zich steeds meer heeft geperfectionneerd. Zou Schleyers critiek, die overal het psychogene speurt, nog vat
1 ) Sinds het begin van deze eeuw zijn er over Lourdes een tiental medische proefschriften verschenen.
28
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hebben op het geval van F. Pascal, een jongetje van nog geen vier jaar,
dat reeds elf maanden blind en verlamd was tengevolge van een hersenvliesontsteking, en dat in 1938 te Lourdes plotseling weer normaal
kon zien en zich bewegen? Hier zijn expliciete getuigenissen voorhanden van bekende geneesheren en oogartsen die hem ongeneeslijk
hadden verklaard. Bij het tweede onderzoek te Lourdes, dat pas na de
oorlog kon doorgaan, stelden vijftien doctoren, waaronder vier professoren, nogmaals de genezing vast. In 1949 heeft de bisschop haar
officieel als wonderdadig erkend.
3. De vooruitgang van de wetenschap heeft ons ook, door de
bestudering van het zichtbare en natuurlijk waarneembare resultaat van
het wonder, een dieper inzicht gegeven in de physiologische structuur,
het mechanisme van de genezing. En haar ontdekkingen leren ons twee
dingen: ten eerste, dat het mirakel in de loop der tijden niets van zijn
buitengewoon en onverklaarbaar karakter heeft ingeboet; ten tweede,
dat het mirakel zozeer de orde der natuur eerbiedigt dat dit op zich zelf
ons reeds overtuigt van zijn aannemelijkheid.
Dit derde resultaat willen we wat uitvoeriger, in een tweede deel
behandelen.
2. Nieuwe inzichten in het wonder
Het meest kenmerkend symptoom van de bovennatuurlijke genezing
is haar ogenblikkelijkheid, het onmiddellijk herstel der gezondheid
zonder convalescentie-periode. De convalescentie is een langzame
overgang waarbij het organisme zich geleidelijk zuivert van de verderfelijke kiemen en de werking van de toxinen neutraliseert, terwijl de
verschillende organen hun vroegere functies hernemen. In het mirakel
wordt de haard van besmetting niet geleidelijk maar plotseling gedoofd:
microben worden vernietigd, fistels gaan dicht, beenderen groeien aan
elkaar, en dadelijk breekt het leven zich weer onbelemmerd baan: de
functies die de ziekte onmogelijk of pijnlijk maakte, worden terstond
hervat, en een eetlust, die de patiënt sinds lang niet meer kende, wordt
opgewekt. Dit hongerverschijnsel vooral, dat zo veelvuldig voorkomt, is,
het duidelijkste kenteken van de ogenblikkelijkheid der genezing. Men
denkt hier onwillekeurig aan het bevel van Christus aan Jaïrus om zijn
dochtertje te eten te geven, zoals het Evangelie verhaalt.
Dit alles betreft nog maar de uitwendige, voor iedereen toegankelijke
kant van de genezing; maar juist daaraan merkt de gewone mens het
duidelijkst de tussenkomst van God. Hij kent immers te goed de gewone
gang van zaken en weet ook te goed hoezeer ziekte gepaard gaat met
gebrek aan eetlust om bij een plotselinge ommekeer niet geschokt en
aangegrepen te worden door dat voor hem onverklaarbare.
Wat leert ons echter de moderne wetenschap over de meer inwendige
structuur der genezing? Het best kunnen we dat nagaan aan de hand
van een voorbeeld, en we nemen daarvoor, al is het reeds oud, het
geval van Peter De Rudder. Na 75 jaar maakt het nog altijd indruk, en
ook de wetenschapsmens blijft er door geboeid, want in elk boek over
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2. De Rudder, die acht jaar lang zijn benen niet meer had gebruikt,
zou bij een natuurlijke genezing verschillende weken nodig hebben
gehad om de stijfheid kwijt te raken en weer behoorlijk te leren lopen,
terwijl we hem nu terstond en heel normaal de terugreis naar Jabbeke
zien aanvaarden.
3. Het meest raadselachtige is echter de vorming van de beenweer.
Hoe heeft de natuur het aangelegd om de verettering der beenderen,
afgezien van de verwonding der weke delen, dicht te maken? Meer
bepaald: met welk materiaal is dit geschied en hoe kon dat zo plotseling? Om de leegte te vullen in het scheenbeen (ongeveer 3 cm) waren
volgens Leuret 5 gr, volgens Elaut 15 gr calciumphosphaat nodig, in elk
geval veel meer dan het bloed in voorraad heeft. Waar kwam dat
vandaan? Men heeft allerlei hypothesen opgeworpen om ze alle als
even ongerijmd weer te verwerpen. Men kan evengoed vragen waar
Christus de broden en vissen vandaan haalde om vijfduizend mensen te
spijzigen.
Vervolgens het probleem van de tijd. Hier heeft de vooruitgang van
de wetenschap het geheimzinnige van het geval alleen maar beter in het
licht gesteld. De groei van cellen veronderstelt een hele serie van
ingewikkelde biologische processen waar nu eenmaal tijd voor nodig is.
Het calciummetabolisme verloopt zelfs bijzonder langzaam. Vóór de
nieuwe beencellen zijn opgebouwd, vóór het bloed laag na laag het
calcium en de phosphaten heeft afgezet en er zich aldus een callus heeft
gevormd, stevig genoeg om een volwassen man te dragen, moet er
minstens een maand verstrijken. .
Conclusie: de geleerde die in 1952 de beenderen van De Rudder in
zijn handen houdt ziet alleen het resultaat van een genezing zoals er
zoveel zijn: de natuur heeft zich van het natuurlijke middel dat haar ter
beschikking staat, de beencallus, bediend. Maar hij staat perplex als hij
bedenkt dat de tijd die zij in dit geval daarvoor nodig had oneindig
korter was. En daaruit juist moet hij erkennen dat de natuur zelf hier te
_kort schoot: hier heeft ze van haar autonomie afstand gedaan.
We waren uitgegaan van het meest sprekende aspect van het wonder: het ontbreken van de convalescentie, een gevolg slechts van het
ogenblikkelijke der verandering. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit
ogenblikkelijke, dit onafhankelijk zijn van de factor tijd, hét criterium is
dat een genezing stempelt tot het specifieke, hoger soort wonder dat
buiten een religieuze samenhang zijn weerga niet heeft.
Nu rest ons nog één punt te beschouwen: de plaats van het wonder
in de natuur. We vernemen hieromtrent de volgende tegenstrijdige
uitspraken: „le miracle est comme un fait qui est a cóté de la loi, mais
qui ne la viole pas et encore moins la détruit" ( Cahiers Laënnec, 1949,
3, p. 17) „dans le miracle ce n'est pas l'annulation temporaire, c'est
la destruction de la force elle-même qui a lieu .... Le miracle va a
l'encontre de toute loi naturelle déterminante. Il est donc bien plus que
la suspension d'une loi, il est la destruction et l'anéantissement de cette
loi naturelle" (Le Bec, p. 14) . We hoeven de emphatische uitlating van
Le Bec niet al te ernstig op te nemen. Hij gebruikt alleen maar sterke
termen om te zeggen dat de genezing zich voordoet in omstandigheden
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waarin geen mens het had verwacht en zonder zich te houden aan de
gewone regel van de tijd.
Kunnen we inderdaad zeggen dat er in het mirakel een natuurkracht
of een natuurwet wordt ,te niet gedaan? Wordt er een natuurkracht te
niet gedaan wanneer een dorre tak begint te bloeien? We moeten
veeleer zeggen dat er aan de natuur een kracht wordt toegevoegd!
Wordt de natuurkracht te niet gedaan wanneer Elisabeth in haar
ouderdom nog een zoon ontvangt? Is het een inbreuk op de geschapen
orde wanneer God, zoals Hij blijkbaar gaarne doet, gewacht heeft tot
alle menselijke macht te kort is geschoten en alle menselijke hoop is
vervlogen, om dan zelf in te grijpen en iets te bewerken wat eigenlijk
heel natuurlijk is? Zo wekt ook de genezing te Lourdes bij de medicus
de indruk dat God gedurende enkele ogenblikken het zieke organisme
een verhoogde levenskracht, een intenser vitaliteit meedeelt, die de
kiemen van hét verderf overwint en een groeiproces voltrekt waar
anders weken mee waren gemoeid.
Kunnen we zeggen dat het mirakel tegen de biologische wetten in
gaat? Als men de afhankelijkheid van de tijd een wet noemt, ja, dan
komt er natuurlijk een wet in het gedrang. Maar kunnen we niet beter
zeggen dat het mirakel de biologische wetten eerbiedigt, doch zich
alleen onttrekt aan de gewone voorwaarden waaronder deze wetten
gelden?
Dit naleven door God van de wetten der natuur, ook daar waar Hij
in haar gewone loop ingrijpt, schijnt vele medici te hebben getroffen.
Een van hen merkt op dat er zich in Lourdes nooit iets voordoet dat
ook maar in de verte aan een schepping doet denken, en hij wijst op het
voorbeeld van Christus, die geen broden schiep maar vermenigvuldigde,
die te Cana geen wijn uit het niet voortbracht, maar water als uitgangspunt nam.
Het litteken heeft hier een diepe betekenis. In de miraculeuze genezing van wonden schijnt de ziekte bij haar vlucht nooit alle sporen
achter zich uit te wissen. Wij herinneren hier aan dat onvergetelijk
getuigenis van die dame, die, terwijl ze in de piscine te Lourdes een
door beentuberculose aangetast kind bij het baden hielp, haar ogen niet
kon geloven toen ze eensklaps daar vlak voor zich de wonde aan de
hiel letterlijk zag dichtgroeien en tot een litteken ineenschrompelen.
Ook bij oogziekten mag men aannemen dat er iets dergelijks plaats
heeft. Een litteken in het oog vermindert de gezichtsscherpte. Welnu in
Lourdes wordt bij genezing van oogziekten vaak de normale gezichtsscherpte niet meer bereikt.
In deze samenhang wordt het ook duidelijk hoe onzinnig het is te
verlangen dat er eens een overtuigend en sensationeel mirakel zal
gebeuren zoals het weer aangroeien van een afgezet been. De auteurs
over Lourdes hebben als om strijd de dwaasheid van dit verlangen
uiteengezet. Voor een wetenschapsmens is het herstel van een zenuwof beenweefsel al wonderbaar genoeg; het denkbeeld van een aangroeiend lid lijkt hem ongerijmd. God, zegt Vallet, schijnt zich te willen
houden aan de medewerking van de wetten der biologie, die hij zelf
eenmaal heeft vastgesteld. Welnu, voegt hij er doodernstig aan toe, er
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bestaat geen biologische wet volgens welke bij de vertebrata of gewerr
velden een dergelijke reparatie pleegt te gebeuren.
„Bij het wonder, zegt Guardini, gaat het in het geheel niet om de
opheffing van de natuurwet, maar deze wordt op een bepaald ogenblik
door God opgeroepen tot een hogere dienst dan die welke zij uit zich
zelf kan bewijzen; en dat is goed en zinvol, ook van de natuurwet uit
beschouwd". Van deze geestelijke betekenis en zinrijkheid van het
wonder vinden we, op het physisch plan, de weerspiegeling en de
afdruk in die bescheidenheid en ordelijkheid die de wetenschap in de
wonderdadige genezing heeft ontdekt.

***
We kunnen besluiten. Omtrent het wonder te Lourdes worden door
de vertegenwoordigers der moderne wetenschap twee standpunten
ingenomen, die kortweg geformuleerd elkaar schijnen uit te sluiten.
„Lourdes is onbetrouwbaar" en „Lourdes heeft stand gehouden". We
hebben de feiten zelf laten spreken en gezien hoe eigenlijk Schleyers
bezwaren reeds goeddeels waren ondervangen toen ze werden uitgebracht. Zijn hypercritiek en negativisme daargelaten, mogen we zeggen
dat beide standpunten in de grond voortkomen uit éénzelfde drang
naar exactheid en wetenschappelijkheid. Dat wordt nog veel duidelijker
wanneer we beider uitgangspunten vergelijken. Een halve eeuw geleden stonden twee onverzoenlijke houdingen tegenover elkaar: enerzijds
de enthousiaste en, achteraf gezien, oncritische verdediging van het
wonder; anderzijds de rationalistisch vooringenomen bestrijding ervan.
In onze tijd zijn, door hun grondig en belangeloos zoeken, de vroegere
tegenstanders nader tot elkaar gekomen. Schleyer en Leuret hebben
tenslotte beiden aangetoond, de ene door koelweg de lezer zelf te laten
oordelen, de andere met een overmoedige uitdrukkelijkheid, dat er
althans enkele genezingen zijn, waarvan de natuurlijke onverklaarbaarheid boven alle twijfel staat. Als we daar nog aan toevoegen dat, in al
hun bovennatuurlijkheid, deze genezingen zich zo harmonisch in het
gebied der natuur inpassen dat ze de hand verraden van een God die
mens is geworden, dan bezitten we de twee grote „raisons médicales de
croire au miracle" die de bijdrage zijn van onze tijd tot de onophoudelijke wetenschappelijk-apologetische activiteit van het christendom. Als
deze tijd nu maar niet vergeet dat al die bedrijvigheid slechts een
betrekkelijk belang heeft, en dat het in de eerste plaats aankomt op de
erkenning van het goddelijke dat zich in het teken aan ons openbaart.
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Nieuwe Duitse romans
door DR K. J. HAHN

is nog altijd niet mogelijk de in Duitsland verschijnende romans
H ETin bepaalde
groepen of richtingen samen te vatten; we moeten ons

tevreden stellen met een „galerie de portraits" om een indruk te geven
van de jongste Duitse epische literatuur. Terwijl onmiddellijk na 1945
de grote schrijvers uit de vóór-Hitler tijd het terrein nog beheersten '-Thomas Mann, Werner Bergengruen, Hermann Hesse, Gertrud von
Le Fort, Ernst Wilchert, Franz Werf el — en slechts weinig nieuwe
talenten naam wisten te maken, zoals Elisabeth Langgasser met haar
opzienbarende roman Das unauslóschliche Siegel, of Hermann Kasack
met Die Stadt hinter dem Strom, overwegen in de laatste jaren reeds
de werken van nieuwere generaties. Dit verklaart meteen, waarom in
deze jonge romans nog geen blijvende stijl verworven is en waarom de
meeste nog niet gemakkelijk buiten Duitsland weten door te dringen.
Wel behoort Ernst Jiinger, in 1895 te Heidelberg geboren, nog tot
de oudere generatie, ook door zijn vele publicaties uit de tijd tussen de
twee wereldoorlogen, maar zijn roman Heliopolis (1949 Verlag Heliopolis, Tubingen) vertoont een opvallende wending, die tegelijk uitdrukking is van een geestelijk proces, dat zich rond 1945 bij velen van
zijn landgenoten voltrok. Ernst Junger stond volkomen onder de
invloed van de nihilistisch-heroïsche gedachten van Nietzsche, toen hij
na 1918 zijn eerste oorlogsboeken schreef, die hem beroemd maakten:
In Stahlgervittern, Wáldchen 125. Nu in de tweede oorlog de vrucht
van het nihilisme tot de onvermijdelijke catastrophe rijpte, kwam Jiinger
er tegen in verzet. Deze ommekeer kondigde hij aan in het verhaal Auf
den Marmorklippen en in het geschriftje Der Friede, daarna in zijn
omvangrijke dagboeken uit de tweede wereldoorlog Strahlungen; maar
hij gaf aan zijn nieuwe inzichten een indrukwekkende symbolische
gestalte in de roman Heliopolis. Het is een van die romans, waarin de
schrijver de jongste geschiedenis, de verschijnselen van het totalitarisme
en het lot van het Duitse volk wil verklaren, zoals Thomas Mann in
Doktor Faustus, Gertrud von Le Fort in Der Kranz der Engel, St.
Andres in Die Sint[lut, H. Kasack in Stadt hinter dem Strom of George
Orwell in 1984 en Virgil Gheorghiu in La vingt-cinquième heure. Maar
Jiinger onderscheidt zich geheel van de anderen, omdat hij innerlijk nog
niet klaar is, alles is nog in ontwikkeling en open. Zijn denken wordt
aan de ene kant nog sterk beïnvloed door een aristocratisch individualisme, aan de andere kant is hij zich bewust geworden van de grenzen
van het nihilistisch denken en verlangt hij naar absolute maatstaven.
Dit weerspiegelt zich in de h andeling van de roman, die in een stad
speelt, Heliopolis, waarin een aristocratische kaste van officieren tegen
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een groep misdadige demagogen strijdt. De held, Lucius de Geer, dient
de eerste partij, beschermt met hen de onderdrukte outcasts, die klaarblijkelijk de Joden verbeelden, en introduceert in gesprekken met een
pater de gedachten van het Christendom. Maar deze uiterst summiere
weergave van de ontwikkeling van het verhaal kan helaas niets weergeven van de glanzende, suggestieve en uiterst precieuze stijl van
Jünger. En de betekenis van het boek wordt juist bijna geheel door de
stijl en de orginele wijze van redeneren bepaald. lunger is allesbehalve
sentimenteel, hij is ironisch, spreekt soms in korte afgehakte zinnen, die
geen plaats laten voor een doorlopend rhythme van het verhaal, weet
telkens interessante wijsgerige beschouwingen in te lassen, die van een
zeer gecultiveerde geest getuigen. Maar alles doet koud, individualistisch aan, waarbij de grote voorliefde voor zeldzame planten en dieren,
voor wapens en parfums, voor narcotica, lijken en de verschillende
manieren om te doden een cerebrale romantiek verraden, die interessant, decadent en speels tegelijk is. Alle elementen van het Franse finde-siècle, van het symbolisme en de neoromantiek zijn er verweven
met het hautaine individualisme van een geëmancipeerde Russische
officier, Charles Baudelaire en generaal Rommel dus in één persoon,
zonder daarmede een uitzicht in metaphysische dimensies geheel uit te
sluiten. Het suggestieve en als een bont kristal glanzende werk van
Ernst Jünger wordt veel gelezen en veel becritiseerd; het is het symbool
van een generatie, die nog kiezen moet.
Een geheel ander genre vertegenwoordigt de Oostenrijker Heimito
von Doderer, wiens romans als het ware met een zucht van verlichting
begroet werden, omdat men --- ten onrechte overigens r-- in de barokke
rijkdom en de genoegelijk ironische sfeer van deze typisch Oostenrijkse
romans de geest van de grote romanciers van de 19e eeuw meende
terug te vinden. Die Strudlho f stiege oder Melzer und die T ie f e der
Jahre (Biederstein Verlag, Munchen, 1951) is met zijn 900 pagina's
inderdaad een breed panorama van Wenen vlak voor en na de eerste
wereldoorlog, een poging om het in de Duitse letteren weinig populaire
type der gezelschapsromans op aanvaardbare wijze te verwezenlijken.
Rond een grote bank-affaire ontwikkelt zich, tot in alle details beschreven, het maatschappelijke leven in elke groepering; artsen en zakenlieden, aristocraten, oud-officieren, kunstenaars, ambtenaren, dames
van de society, leraren, alles staat met elkaar in verbinding, intrigeert
met en tegen elkaar, bemint en haat, trouwt en bedriegt elkaar, een
onoverzichtelijke wijd uiteenlopende zee van gebeurtenissen, handelingen, affaires, die tezamen echter geen enkele grote actie vormen.
Ook de hoofdfiguur, de oud-officier Melzer onderscheidt zich noch
door zijn kwaliteiten, noch door zijn plaats in het gebeuren van de
andere figuren, hij is een van de velen. Hij wordt er zich alleen van
bewust, hoe de geheimzinnige factor „leven" als historische en toekomstige grootheid in de enkeling en in de maatschappij verschijnt, hoe
alles ontstond en op onbegrijpelijke wijze zich weer ontwikkelt.
Zeker valt deze roman op door de ietwat ouderwets aandoende manier, om de grote existentiële en theologische dialectiek van de moderne
romans te ontlopen en dit voelt men klaarblijkelijk als een aantrekkelijk
`
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aspect. Inderdaad weet Von Doderer op een prettige wijze te vertellen
en te redeneren, zonder te hoge eisen te stellen, hij vermijdt tragische
en inspannende complicaties in de handeling, geeft de voorkeur aan
humoristische en zacht-ironische beschouwingen over 's mensen zwakte
en eigenaardigheid, maar er ontbreekt stellig een vaste lijn, een pakkende gedachte en een strakkere opbouw van het geheel. Von Doderer
is geenszins van plan, meer te bieden dan de bonte neerslag van het
oneindige en voortdurend wisselende leven en hierover op afstand en
met een Oostenrijkse mengeling van weemoed en ironie te redeneren,
maar men mist het heldere profiel. Daardoor blijft deze roman onbevredigend, ondanks de oorspronkelijkheid van deze vertel-kunst.
Genoemde bezwaren voelt men uiteraard minder in de kortere roman
Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amtsrates
Julius Zihal, die een figuur uitwerkt uit de eerstgenoemde roman.
In het jaar 1950 verscheen de eerste roman van Heinz Risse Wenn
die Erde bebt ( Paul List verlag, M
V nchen) , die ook in het Nederlands
vertaald is: Duel boven de Afgrond (uitverij Foreholte, Voorhout) ,
waarmede deze auteur meteen naam heeft gemaakt. Het boek wordt
dan ook gekenmerkt door een echte zin voor epische spanning, voor
pakkende toespitsing van handeling en situatie; de grote geestelijke
gevaren, waaraan de moderne mens existentiëel is blootgesteld, worden
er in aangeduid, terwijl tegelijk de horizon van een veilige wereld
zichtbaar is. Het gegeven, waarvan Risse in deze roman uitgaat, onderscheidt zich niet van de gewone psychologische of zelfs psychiatrische
grens-gevallen, die medicus en moraaltheoloog evenzeer aangaan.
Want hij koos de vorm van een dagboek, geschreven door een man, die
zijn vrouw gedood heeft en wiens geestestoestand nu onderzocht wordt.
In gesprekken met de psychiater komt zijn leven van de eerste wereldoorlog tot na 1945 aan het licht een botsing tussen een reële wereld
in de valse orde en een „droom"-wereld, die de zieke in zich draagt,
doch die de enig ware en juiste is. Op de scherpe grens tussen waanzin
en redding gaat voor deze, door de enorme spanningen en belevenissen
bijna gebroken mens langzaam een wereld open, die hem zal redden.
Risse bewijst in de scherp gevoerde dialogen, dat hij de diepe en moeilijk te omschrijven existentiële en religieuze problemen in verrassend
heldere formuleringen aan het licht kan brengen en de spanningen
tussen de schijnbare en echte werkelijkheid overtuigend weet aan te
tonen. Een veelbelovend debuut, dat in 1951 gevolgd werd door een
vertelling en een roman (Fledermáuse, Carl Schunemann Verlag en
So frei von Schuld, Paul List Verlag, M
V nchen) .
In de laatst genoemde roman vooral voelt men sterk de invloed van
een schrijver, wiens grote oeuvre op de achtergrond van vele moderne
romans met existentialistische strekking staat: Franz Kafka. Zoals ook
de helden van Kafka, gaat de held van So frei von Schuld gebukt onder
de last van een schuld; de timmerman Boethin lijdt onschuldig onder
een schuld, die hij pas aan het eind van zijn leven op zich laadt. Bij
Kafka blijft de schuld onbekend, maar de mens voelt zich altijd voor
deze onbekende schuld aansprakelijk bij Risse begaat de held tenslotte de moord, waarvoor hij reeds tevoren geleden heeft, onschuldig
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veroordeeld wegens een niet begaan misdrijf. Er ligt iets van het plaatsvervangende lijden uit de Russische romans, iets van de universele
schuld uit de romans van Kafka in deze gedachte. Als compositie mist
het verhaal de geslotenheid en spanning, die de eerstgenoemde roman
kenmerken, maar ook hier zal men getroffen worden door het ernstige
en vasthoudende zoeken naar de goddelijke kracht, die aan de conflicten van de schuldige en gestrafte mens de ware zin geeft. Risse behoort
zeker niet tot de grootsten van de levende Duitse schrijvers, maar door
zijn stijl, die zonder pretenties en eerlijk is, en door de diepe problemen
die hem geheel gegrepen hebben, onderscheiden zijn boeken zich van de
misschien té vele romans, die op het ogenblik in Duitsland verschijnen.
Het is begrijpelijkerwijs niet te vermijden, dat een grote groep van
schrijvers de aangrijpende belevenissen van de laatste jaren in romanvorm tracht weer te geven, de oorlog, de druk van het regime, de
bombardementen, de krijgsgevangenschap, de naoorlogse jaren van
nood en ontwrichting. Daarbij is het kenmerkend, dat deze min of meer
autobiografische verhalen niet onmiddellijk na de oorlog verschenen; er
was een tijdelijke afstand van het gebeurde nodig, zodat men nu de
vruchten van deze bezinning ziet verschijnen. Het zijn vaak eerder
schetsen en reportages dan romans in de strikte zin, maar ze spelen in
de hedendaagse Duitse letterkunde een niet geringe rol — en leiden
vermoedelijk tot een eigen adaequate vertellende literatuur.
Een der eerst verschenen romans van deze groep was Die Galeere
van Bruno E. Werner (Suhrkamp Verlag, Berlin-Ff m, 1949) waarin
met meedogenloze objectiviteit het leven van de doorsnee-Duitser
tussen 1932 en 1945 beschreven wordt, niet op waardevolle literaire
wijze maar als een nauwkeurig bericht. De gewone man, de onderdrukten en de meelopers, zij allen worden als schuldig beschreven, ook als
zij slechts zwegen en niets deden. Hans Werner Richter had met zijn
roman Die Geschlagenen, waarin hij op voortreffelijke wijze het leven
in een Duits krijgsgevangenenkamp beschrijft, waar de strijd tussen de
nazi's en de anti-nazi's onder de gevangenen zelf woedt, een groot
succes, dat echter niet overtroffen werd door zijn volgende roman: Sie
(ielen aus Gottes Hand (Verlag Kurt Desch, Mi nchen, 1951 ) . In de
levensloop van twaalf afzonderlijke figuren stelt Richter de chaos van
deze tijd voor, mensen die aan de verkeerde zijde van het front stonden,
die door schuld, nalatigheid, lafheid of puur ongeluk onder de wielen
van de oorlogsmachine kwamen: Wlassow-Russen, Anti-Franco-Spanjaarden in Frankrijk, Poolse verzetsstrijders, die voor de Russen moesten vluchten, enz. Zij allen werden tenslotte in een kamp in Duitsland
verenigd, als een symbool van de nood van de moderne mens. Richter
heeft met dit boek wederom bewezen, dat hij zorgvuldig als een kroniekschrijver tracht te vertellen, hij wil de mensen de donkerste nood
objectief, als een waarschuwend teken, voor ogen houden. Dit is hem
dan ook gelukt. — De terugkeer van de soldaat in het zwaar geteisterde
vaderland heeft Gerd Gaiser in zijn roman Die Stimme hebt an (Carl
Hauser Verlag, Munchen, 1950) op pakkende wijze en met een sterke,
karakteristieke stijl beschreven.
Het lot van de uit het Oosten verdreven Duitsers wordt wel het best getekend door Barbara Zaehle in
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Der Verborgene (Kósel--Verlag, Mi nchen 1951 ) , waarin als held een
Duitse verzetsstrijder optreedt, die zich bij Poolse partisanen verbergt,
en tenslotte toch gepakt wordt. Daaromheen wordt de verdrijving
gecomponeerd, die nu als aanklacht tegen iedere vorm van onmenselijk
nationalisme te verstaan is. Een gedegen en indrukwekkend boek.
Dit brengt ons tot de jongste groep van reportage-romans, die van
de „Heimkehrer" uit het Oosten. Zij beschrijven het leven in de kampen in Rusland, maar ook het leven van de Russen, waarmede de
Duitse dwangarbeiders in aanraking kwamen. Als zodanig hebben
sommige van deze Heimkehrer-boeken zelfs documentaire waarde —
dat er slechte onder zijn, van onbegaafde auteurs, die bovendien zelfs
in deze uiterste nood niets geleerd hebben, zij terloops vermeld —; hier
hoort zeker bij de gedegen beschrijving van de tegenwoordige protestantse theologie-professor Helmut Gollwitzer: Und führen, wohin du
u1ls willst ( Chr. Kaiser-Verlag, Miinchen 1951) die met een onwrikbaar geloof en echte goedheid het schier ondraaglijke van de gevangenschap in Rusland op zich nam en objectief beschrijft. Een boek van
grote literaire allure is Curt Hohoff's W oina- W oina (het Russische
woord voor oorlog ) , dat in 1951 bij Eugen Diederichs, Düsseldorf
verscheen. Hohoff behoort tot de beste essayisten en literaire critici van
het hedendaagse Duitsland en beschrijft met een scherpe critische blik,
een onbewogen koude stijl en een duidelijke gave van rake formulering,
het leven van de gewone soldaat midden in de waanzinnige en hopeloze
strijd in het Oosten. Hier is geen zweem van sentimentaliteit, geen
spoor van opgeblazen platitudes en zelfbeklag te vinden. Vanuit zijn
katholiek geloof beoordeelt Hohoff de zedelijke en philosophische catastrophe, die de militaire dienst tot gevolg heeft, beoordeelt hij objectief
en met een zekere liefde het Russische volk, waarmede de soldaten in
aanraking komen, en bewondert hij bij de Russische boer de ongeschonden natuurlijke aard. De koude observatie en de voortreffelijke
stenografisch korte beschouwingen over de ontzettende gebeurtenissen
van de Russische oorlog onderscheiden dit boek van Hohoff van alle
andere oorlogsboeken, behoudens misschien Stalingrad van Plivier.
Maar Hohoff heeft een geheime of ten minste niet sterk uitgesproken
liefde voor het beroep van officier, er zit een zekere oud-Pruisische zin
voor vaste discipline, voor trouw volhouden en moedig aanvallen in
Hohoff. Hij tracht dit streng gescheiden te houden van een misdadige
oorlog, zoals Hitlers oorlog, maar men begrijpt dat op deze wijze
onopgeloste spanningen in het waardevolle boek overblijven, en visies
op de geschiedenis, die men niet altijd met Hohoff zou willen delen.
Een geval op zichzelf in de groep van autobiografische tijdromans
vormt Ernst von Salomon's Der Fragebogen (Rowohlt, Berlijn 1951 ) ,
dat zijn buitengewoon succes te danken heeft aan de persoon van de
schrijver --- die bij de moord op Rathenau betrokken was ---•, aan de
originele gedachte, de geallieerde denazificatie-vragenlijst te gebruiken,
om de antwoorden tot een eigen levensloop te verwerken, de pittige,
grappige en agressieve stijl van Salomon en zijn openlijk uitgesproken
rancune tegen de bezetters. Het resultaat van deze componenten is dan
ook een even amusant als verderfelijk boek.
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politiek, de staat, de philosophie en de godsdienst wil beschrijven.
Zoals Gertrud von Le Fort, Thomas Mann en Ernst Jiinger gaat
Andres uit van de ervaringen van het totalitarisme onder Hitler, maar
slechts als symbool voor een verafgoding van de staat, waartoe de
moderne mens in het algemeen geneigd is. Andres zoekt naar de
metaphysische wortel van de politieke en zedelijke chaos, waarin de
mensheid wordt meegesleept door de „profeten" van de totalitaire
macht. Daarom ontketent De Zondvloed ook onmiddellijk een geestelijk
en religieus conflict, dat in de beide verschenen delen Das Tier aus der
T ie f e en Die Arche op de voorgrond staat. Deze metaphysische problematiek verbindt Andres aan de meesterlijke beschrijving van figuren,
die zijn rijke epische fantasie weet te scheppen. Weinigen onder de
levende Duitse prozaïsten weten zulk een rijkdom en zulk een originaliteit in hun romanfiguren te ontwikkelen als Stefan Andres. In dit
opzicht bevatten deze beide delen van zijn trilogie voortreffelijke
scènes, schitterende dialogen, geestige karakter-schilderingen, zoals
men ze zelden in de moderne romankunst tegen komt. Andres' geniale
vertelkunst komt op treffende wijze aan het licht in de prachtig gevonden inleiding van de trilogie, waarin de auteur met de hoofdfiguren van zijn werk een verdrag sluit en daardoor gelegenheid krijgt,
met scherpe geest en rake opmerkingen het karakter, het uiterlijk, het
gedrag, de kleding, ja zelfs het handschrift van zijn figuren te beschrijven en in de dialoog reeds enkele van de hoofdproblemen van de trilogie aan te duiden. Maar dit is niet het enige hoogtepunt van deze
twee romandelen. Weliswaar heeft de epische kunst van Andres ook
haar grenzen, die reeds in sommige van de kleinere verhalen waarneembaar zijn (Die Lebensschaukel, Bruder Lucifer, etc.) en die ook in
de trilogie niet ontbreken: het ontstuimige epische temperament van
Andres sleept hem zelf als het ware mee, het verliest zich in het geestige parleren, hij tekent de politieke ontwikkeling van de „zondvloed"
der kwaden soms te duidelijk en daardoor te star volgens het nationaalsocialisme. Hij vervalt in herhalingen, laat de hoofdfiguren soms te veel
redeneren over de argumenten, zodat de constructieve lijnen verzwakt
worden en de bouw van het geheel er onder lijdt.
De handeling speelt in het eerste deel van de trilogie grotendeels in
de Italiaanse stad Città Morta ( pseudoniem voor Positano bij Napels,
waar Andres van 1937 tot 1948 leefde) . Daar ontstond als een oorspronkelijk onnozele Nietzsche--secce de beweging van de „Norm", die
tot een massale actie van de kwade geesten aangroeit, zodra zich de
afgevallen katholieke theoloog Dr Alois Moosthalor als „Normer" aan
het hoofd van de beweging plaatst. De gehele eerste band van de trilogie beschrijft de opkomst van de „Norm" en hoe zij onder leiding van
de Normer Duitsland weet te veroveren, langs vele wegen van intriges,
chantage, moord en massa-psychologische effecten, die alleen zulk een
sterke uitwerking kunnen hebben, omdat in de Normer demonische
krachten wonen. Als tegenspelers van de Normer treden figuren op
van zeer verschillend karakter en verschillend belang: een humanistisch
gezinde blinde juwelier, die zich met sterke ethische kracht verzet, een
arme vrome volkspastoor, die als een heilige de duivel in de Normer
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aanstonds ontdekt, en de theologiestudent Lorenz Guttmann, die de
hoofdfiguur zal zijn van het tweede deel. Hierin wordt de handeling
verplaatst naar het „genormde" Berlijn, in het gezin van de Joodse
pleegvader van Lorenz, waarin Andres een ontroerend symbool van het
vervolgde Jodendom oproept, en later in een kring van emigranten in
Zwitserland. In dit milieu voltrekt zich de geestelijke ontwikkeling van
Lorenz, die in de strijd tegen het duivelse totalitarisme zijn houding
tegenover de Kerk wijzigt: hij geeft zijn studie op, omdat in hem het
geloof in het Evangelie en de gebondenheid aan de Kerk langzamerhand uit elkaar vallen. Hij voelt zich thuis in de katholieke wereld,
maar kan zich niet meer aan de Kerk onderwerpen, een ontwikkeling
die nog niet afgesloten is en waarover men uiteindelijk pas na voltooiing van de trilogie een definitief oordeel kan vormen. Wij zien
hier dus Andres de religieuze gedachten en problemen uitwerken op
een wijze, die men al in zijn vroegere werken vond aangeduid, b.v. in
het gesprek van Paco met Pater Damiano in Wir sind Utopia.
Welk een verschil tussen Andres en een Duitse schrijver, die eveneens het religieuze probleem in al zijn werken behandelt: Edzard
Schaper. Andres, geboren aan de Moezel, daardoor sterk romaans
gericht en gevormd, wat door zijn verblijf in Italië nog versterkt werd,
Schaper, zoon van een Oostfriese vader, in Polen geboren, in Estland
opgegroeid, en thans Fins staatsburger, diep verbonden met de melancholische wereld van de Baltische volkeren, terwijl Andres in ontwerp
en stijl de zuidelijke sfeer van de Romaanse volkeren in zijn werk wil
opnemen. Edzard Schaper begon met een omvangrijke roman Der
Henker, waarin hij de geheimzinnige, sombere ziel van de Baltische
mensen in strijd met de machtige Russische buur en heerser beschrijft.
De roman Die sterbende Kirche (in het Nederlands vertaald onder de
titel De laatste Pope, Romen en Zonen) behandelt reeds het religieuze
vraagstuk in een zeer eigenaardige en aangrijpende vorm: het instorten
van een bouwvallige kerk, door het communistische regime verwaarloosd, terwijl de weinige overgebleven gelovigen haar niet kunnen
herstellen en de oude pope, in een wanhopige strijd gewikkeld, haar
niet voor de ondergang kan behoeden; dit wordt op sobere, soms nuchtere, soms zwaarmoedige wijze verteld en suggereert, door de intensieve
beschrijving, de bedreigde en verlaten kerk als een symbool van de
vervolgde Christenheid in het Oosten. Ditzelfde motief, strak samengevat in een compact verhaal, behandelt Schaper in de novelle Der
grosse o ff enbare Tag (Jakob Hegner, Köln 1949) , waarin hij beschrijft,
hoe een communistische jongeman juist door de ondergang van het
laatste houten kerkje, tot het geloof terugkeert, dat hij eerst had
bestreden. Der letzte Advent (Jakob Hegner, Köln 1949) is het verhaal van een Russische diaken die het sowj eirij k binnendringt om het
geloof te verkondigen. Dit alles zou kunnen wijzen in de richting van
de „onzichtbare kerk", die Schaper als geboren protestant aanhing.
Maar in 1951 ging hij over tot de Katholieke Kerk, evenals vó•r hem
Werner Bergengruen, Gertrud von Le Fort, Alfred Dóblin, en hoewel
nergens in zijn werk een scherpe overgang is aan te wijzen, valt het op,
dat Schaper in zijn twee laatste en zeker belangrijkste romans niet meer
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het milieu van het Russisch-orthodoxe Oosten kiest, maar een kleine
plaats in Noord-Frankrijk. Die Freiheit des Ge f angenen (Hegner,
Köln 1950) en Die Macht der Ohnmáchtigen (Hegner, Köln 1950)
zijn eigenlijk twee delen van één roman: het eerste behandelt de gevangenschap van een jonge Franse officier onder Napoleon, die onschuldig
bij een complot tegen de machtige keizer wordt betrokken en gevangen
genomen. In de cel gaat hem langzaam, in het gesprek met een jonge
kapelaan, de zin open van de echte vrijheid in God. Sterker en aangrijpender om de pakkende dramatische sfeer, is de laatste roman Die
Macht der Ohnmáchtigen, waarin de kapelaan de centrale figuur
wordt en midden in de strijd staat tegen het machtige politie- en
terreur-apparaat van Napoleon. Het verhaal speelt in een klein stadje,
beklemd in de benauwende angst van een totalitaire staat, waartegenover de kapelaan, die zelf geheel buiten de politieke strijd blijft, slechts
handelt uit het geloof en de zuivere Christelijke liefde. En hierin ligt de
macht, waardoor de machtelozen tenslotte overwinnen. De epische
kracht van Schaper is niet gekenmerkt door een opvallende stijl, door
een spectaculaire beeldspraak, niet bepaald door de ontwikkeling van
vele dramatische scènes, doch door de eenvoudige maar intensieve
wijze, waarop hij een bepaalde geestelijke stemming weergeeft. Naarmate het verhaal vordert, groeit deze stemming en brengt zij de lezer
geheel in haar ban. Juist deze roman is zeker het beste werk in vertellend proza, dat in 1951 in Duitsland verscheen, en hij plaatst Schaper
in de voorste rij van romanschrijvers in het Duitse taalgebied.
Wij hebben ons in ons overzicht over de hedendaagse Duitse romanliteratuur beperkt tot de laatste drie jaren, maar dit is niet de enige
beperking, die wij ons moesten opleggen. Een keuze was onvermijdelijk,
zodat romans van gelijke waarde als sommige van de genoemde niet
vermeld werden. Het was de bedoeling, van enkele groepen een paar
karakteristieke vertegenwoordigers te noemen. Dat betekent dus, dat
b.v. ook een roman als die van Hermann Stahl Die Spiegeltoren
(Claassen's Verlag, Hamburg 1951) nader besproken zou dienen te
worden, omdat Stahl, als verteller van formaat een psychologische
roman tracht op te bouwen, waarin het leven in een na-oorlogs Duits
provincie-stadje met een groep van moeilijke, bedreigde en daardoor
typische karakters beschreven wordt. Men zou romans van schrijvers
moeten noemen, die ook in het buitenland geen onbekenden zijn, zoals
Frank Thiess' Die Strassen des Labyrinths ( Paul Zsolnay Verlag,
Hamburg 1951) , waarin eveneens een hedendaags mensenleven, dat
van een „Heimkehrer" uit de emigratie, verteld wordt. Voorts Leo
Weismantel met zijn twee historische romans over het leven van
Albrecht Durer („Albrecht Durers Braut f ahrt ins Leben” en „Albrecht
Durer, der jongere Meister", beide bij Karl Alber, Freiburg/i. Br. 1950)
die het merkwaardige voorbeeld leveren van een ^ in uitvoerige annotaties wetenschappelijk verantwoorde biografie in roman-vorm. Tenslotte zouden de veel te weinig bekende werken van Alfred Dublin een
nadere bespreking verdienen, want Dóblin heeft een zeer diepgaande
geestelijke ontwikkeling doorgemaakt: de Joodse arts, die vóór 1933
door zijn fel realistisch Berlin Alexanderplatz beroemd werd, bekeerde
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konden zijn van het
heelal buiten de aarde gelegen
gelegen zijn.
zijn. Verscheidene
Verscheidenejaren
jarenverliepen,
verliepen,vóór
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het Symposium,
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enkele jaren
wekten op het
hierover gehouden,
gehouden, enorme belangstelling, zowel
hierover
zowel bij
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nog kleiner.
kleiner. Worden
Worden deze
dezestralen
stralen
uitgezonden door zon of
of sterren,
sterren, dan
dan moeten
moeten zij
zij de
dedampkring
dampkring rond
rond de
de
aarde doorboren;
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radiostralen met een
een golflengte
golflengte groter
groter dan 15
teruggekaatst. De
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en deze trillingen
spreker,
een registrerende
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dittijdsverschil
tijdsverschil
regelmatige
beweging van plaats
en deze
deze beurtelings
beurtelings vernietigen
vernietigen en
en
tussen
tussen beide
beide golven
golven veranderen
veranderen en
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opgevangen, maar
uitzendposten en
en electrische
electrische motoren,
motoren, zenden
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Ondanks
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met een
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lang niet
van de
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lang
niet de
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precisie van
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komt een
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Krabnevel. Deze
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grillige nevel,
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eenoverblijfsel
overblijfsel
twijfel overeen met de Krabnevel.
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van een supernova-uitbarsting, bezit volgens de gangbare hypothesen
een temperatuur van meer dan 1.000.000 graden, wat precies overeenkomt met de warmte die de opgevangen radiogolven vereisen. Voor
andere puntbronnen — de sterrenwacht van Cambridge ontdekte er
reeds 50, de Australiërs te Sydney vonden er 22 --- is een identificatie
met een reeds bekende lichtbron voorlopig onmogelijk, zoals b.v. voor
de „cygnusbron": driemaal werden haar hoeken, die haar positie aan de
hemel aangeven, met verschillen van slechts een halve minuut bepaald.
Foto's van de hemel vertonen in dit gebied zeer vele sterren, geen
echter die op grond van bijzondere kenmerken, als de bron van de
sterke straling beschouwd kan worden. Een nauwkeuriger onderzoek
moet trachten deze geheimen te ontsluieren.
Van niet minder belang zijn de metingen met gering selectief vermogen, daar zij nieuwe feiten aan het licht brengen en bovendien de
vroegere hypothesen omtrent ons Melkwegstelsel op schitterende wijze
bevestigen. Zo waren door de plaatsbepaling van talloze sterren van de
Melkweg, en tevens door de foto's van nevels als die van Andromeda,
met zeer sterk afgeplatte vorm en onmiskenbare spiraalstructuren, de
astronomen er toe gekomen ook voor de Melkweg het model van een
spiraalnevel aan te nemen. Plaatselijke bewegingen van sterren in onze
buurt bewezen dat de zon, en dus ook de aarde, zeer ver van het vermoede centrum verwijderd liggen. Tot overmaat van ramp kunnen wij
echter dit centrum niet zien, want de ruimte tussen de sterren is niet
maar donkere wolken beletten soms het verder doordringen van het
licht. De kern van de Melkweg, die als een reusachtige, hel lichtende
bol aan de hemel zou moeten staan, ligt achter deze donkere wolken
verscholen, zesmaal verder dan ons gewoon waarnemingsgebied reikt.
Wel dringen de radiostralen dóor die wolken tot ons door, zodat een
veel groter terrein voor de studie openstaat, en de kern zelf binnen ons
bereik komt te liggen. Tasten wij nu de hele Melkweg af, dan vinden
wij een maximale intensiteit voor de stralen afkomstig uit de richting
van het sterrenbeeld de Schutter. Dit komt precies overeen met de
plaats, die de gewone sterrenkunde voor het Melkwegcentrum aangeeft, en met ongeveer dezelfde nauwkeurigheid, hetgeen een prachtige
bevestiging is van vroeger uitgewerkte theorieën.
Een andere kwestie, ten aanzien waarvan de studie der radiostralen
haar werk met succes bekroond ziet, is die van de interstellaire waterstof. De ruimte tussen de sterren bevat voornamelijk ongeïoniseerde
waterstof. Een kern en één electron maken de structuur uit van zulk
een atoom. De kernphysica kent aan beide deeltjes een magnetisch veld
toe, spin genaamd. De spin van het electron heeft dezelfde richting als
de kernspin, maar kan ook omklappen. Bij deze verandering ontstaat
een emissielijn met een golflengte van 21 cm. Deze zwakke straling, zes
jaar geleden voorspeld door Dr van de Hulst, van Leiden, werd
verleden jaar voor het eerst waargenomen. Het meten van de intensiteit
van deze straling voor verschillende richtingen zal de verdeling van de
waterstof in het Melkwegstelsel aangeven. Dank zij de nauwkeurig
bepaalde golflengte is de lijn ook scherp afgetekend; men zal haar
verschuiving naar kortere of langere golflengten, naargelang de water-
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stof naar ons toe komt of zich van ons verwijdert, kunnen waarnemen
en aldus de beweging van de waterstof in de verschillende delen van
het sterrenstelsel kunnen aanduiden, zodat wij terecht mogen concluderen dat hier nieuwe perspectieven open liggen voor de kennis van
onze eigen nevel.
Het hemelobject dat tot nu toe het meest bestudeerd werd d.m.v. de
radiostralen is wel de zon. Reeds Jansky had bij zijn eerste onderzoek
zijn antenne op de zon gericht, doch tot zijn teleurstelling geen stralen
opgevangen. Van 1944 af zouden andere waarnemers met gevoeliger
instrumenten wél stralen opvangen, en tot de conclusie komen dat de
intensiteit afhangt van het aantal vlekken op de zon. Jansky had heel
toevallig zijn waarnemingen gedaan tijdens een minimumperiode, terwijl
de nieuwere gegevens afkomstig waren uit een maximumperiode.
De rustige zon is een gloeiende bol met een straal van 700.000 km.
De buitenste rand, fotosfeer genaamd, die tot een diepte van 100 km
gaat, straalt ons het licht uit, maar bezit slechts een temperatuur van
6000°. Deze kan de bron niet zijn van de radiostraling die een temperatuur van 1.000.000° veronderstelt. Evenmin kan de haar omringende
chromosfeer, met haar veel hogere temperatuur reeds, ervoor in aanmerking komen. Alleen de corona, met haar hoogte groter dan de straal
van de zon, bezit de vereiste temperatuur. Deze corona nu werd het
eerst zichtbaar bij een totale zonsverduistering. Tegenwoordig hoeft de
astronoom zoveel geduld niet meer te oefenen: vóór zijn kijker plaatst
hij een quartz-filter, die het licht van slechts één golflengte doorlaat, en
schermt dan het centrale deel met een schijfje af. Met deze kunstmatige
zonsverduistering kan hij het licht van de corona bestuderen naar
believen. Welnu, de stralen die in een gas ontstaan, worden ook door
dit gas geabsorbeerd; voor stralen met een andere golflengte is dit gas
doorschijnend. Terwijl de chromosfeer stralen met een golflengte van
10 cm en minder uitzendt, ontstaan de golven van 5 tot 20 m in de
buitenste lagen van de corona. De astronoom meet de intensiteit voor
elke golflengte, en kan zo temperatuur en dichtheid in de chromosfeer
en in de corona onderzoeken.
Het leven op de zon wordt echter boeiender wanneer zij gestoord is.
Grote vlekken verschijnen op haar oppervlak, geweldige uitbarstingen
en protuberansen schieten tot 100.000 km hoog op. Haar straling is 10,
ja 100 maal sterker dan te voren. Snelle interferometers volgen de
haarden van de uitbarstingen, of blijven gericht op de vooruitschietende
materievloed. De gewone zonnevlekken veroorzaken een „verhoogde
straling", die haar bron niet op het zon-oppervlak heeft liggen maar
hoger, zodat wij, wanneer de vlek op de wester- of oosterrand van de
zon verschijnt, de straling in een punt buiten de zonneschijf opmerken.
Deze stralen zijn gekenmerkt door bijzondere electro-magnetische
eigenschappen, en zijn daarenboven gericht binnen een kegelvormige
trechter die zijn top in de zonnevlek heeft.
Om de ontwikkelingen van heviger uitbarstingen te beschrijven, moet
de astronoom de intensiteit van de straling voor verschillende golflengten als het ware tegelijkertijd kunnen waarnemen. De spectrumanalysator stelt hem hiertoe in staat. In een twaalfde van een seconde
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tast deze antenne
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hoogste lagen van
van de
de corona.
corona. Deze
Deze
de langste
uit de
opeenvolgende
bronnen kunnen
kunnen precies
precies onderscheiden
onderscheiden worden
worden naar
naar
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ET streven van Kanselier Adenauer om zo spoedig mogelijk de ratificatie van
de verdragen van Bonn door de Bondsdag en de Bondsraad gedaan te krijgen
is afgestuit op de tegenstand, zelfs van zijn eigen partijgangers. Om het veto van de
Bondsraad, waarvan de meerderheid uit zijn tegenstanders, de socialisten, bestaat, te
ontlopen, had hij die verdragen, die over de betrekkingen met het buitenland handelen,
als niet tot de competentie van dit• lichaam behorende, van de overige afgescheiden.
Deze splitsing aanvaardde de Bondsraad niet. Als hoofdbezwaar tegen het verdrag
werd aangevoerd, dat een Duits contingent van 90.000 man in vredestijd voor de
E.D.G. beschikbaar was gesteld, terwijl de Grondwet bepaalt, dat niemand tegen zijn
geweten in oorlogstijd tot krijgsdienst kan gedwongen worden. Na de socialisten
bracht de president in eigen persoon, Heuss, de kwestie voor het constitutionele
Gerecht van de Bondsrepubliek te Karlsruhe, dat eerst 29 Juli zijn uitspraak deed.
Adenauer wilde zo lang niet wachten. Dat hij van zijn tijdschema, de ratificatie
uiterlijk in Augustus binnen te hebben, heeft afgezien, vond zijn oorzaak in de
aandrang van zijn coalitie-genoten, die gelegenheid wensen voor een grondig onderzoek. De beslissende behandeling zal nu eerst begin October kunnen plaats hebben.
Bij dit uitstel speelt ook een rol de vrees voor Moskou en voor een definitieve
scheiding tussen Oost-- en West-Duitsland. De oppositie voelt er veel voor, dat het
Sovjet-aanbod van 25 Mei aan de Grote Drie om in een nieuw te beleggen conf erentie de regeling van vrije en onafhankelijke verkiezingen voor geheel Duitsland te
bespreken, aanvaard wordt alvorens zich definitief aan West-Europa te verbinden.
De Franse en de Britse regering was hiervan niet afkerig, maar Acheson, met meer
wantrouwen tegen Moskou vervuld dan zijn partners, achtte zulk een samenkomst
nutteloze tijdverspilling. Bij zijn bezoek aan Londen is hij tot andere gedachten
gekomen en verenigde hij zich met de opinie der beide bondgenoten om de Moskouse
nota, die een viermogendhedenconferentie voorstelde, in zover in te willigen, dat van
die zijde een onpartijdige commissie van onderzoek naar de mogelijkheid van vrije
verkiezingen in geheel Duitsland worde aanvaard. Dit geallieerd antwoord zal tevens
een steekproef zijn naar de waarachtigheid en de goede trouw van de Sovjet.
Tijdens zijn verblijf te Londen kwam ook Korea ter sprake. Niet het geschil met
president Rhee, die, ontsnapt aan een moordaanslag, heeft weten door te drijven, dat
zijn ambtsduur met één jaar is verlengd, maar de luchtaanvallen op de krachtinstallaties bij de grensrivier de Jaloe. Deze zijn geschied buiten overleg met de Britse
regering, ofschoon een vertegenwoordiger, de minister van Defensie, lord Alexander,
in Tokio makkelijk te bereiken was. Vooral de Labour-oppositie wond zich over dit
verzuim op en Churchill, zelf ook niet tevreden, verschool zich achter onvoldoende
informaties. Van Amerikaanse zijde kon men aantonen, dat de vroegere minister van
buitenlandse zaken Morrison in September 1951 een lijst van Koreaanse doelen,
waaronder ook deze electrische krachtcentrale, had goedgekeurd. Om olie op de
golven te gieten kalmeerde Acheson Londen door toe te geven, dat tengevolge van
een „administratieve fout" Londen niet op de hoogte was gesteld. Om dergelijke
misvattingen in de toekomst te voorkomen, is een Britse hoofdofficier als adjunct bij
de opperbevelhebber der V.N.-troepen, generaal Mark Clark, aangesteld.
De Sovjet-vredesduif toont meer de karaktertrekken van een roofvogel dan van
een duifje zonder gal. De harde maatregelen, die, op bevel van Moskou, in OostDuitsland worden genomen en waarvan zowel de bevolking van West- als van OostBerlijn het slachtoffer is, de omzetting van de politietroepen tot een echt leger, waarbij
de Oost-Duitse jeugd willekeurig gedwongen wordt tot dienstneming, wijzen niet op
een zachtaardige vredelievende stemming. Nog minder de haatgevoelens jegens de
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V. St. waaraan de Sovjetpers zich te buiten gaat. Wat de diplomaten-wisseling te
Washington, Peking en Londen te betekenen heeft, is mysterieus. Maar achter de
komst van de neen- of veto-zegger Gromyko, als ambassadeur te Londen kan de
bedoeling schuilen gebruik te maken van de wrijvingen tussen de V. St. en GrootBrittannië om hun verbondenheid los te weken. Een andere Sovjet-vertegenwoordiger,
Jacob Malik, deed in de V.R. een zijdelingse aanval op de V. St. door aan te
dringen, dat deze het protocol van Genève van 1925 zouden tekenen, volgens hetwelk
het gebruik van bacteriologische en chemische wapens verboden is. Malik was zo
gematigd zich te onthouden van een herhaling der beschuldiging alsof de V. St. in
Korea zich aan deze onmenselijkheid hadden schuldig gemaakt. Zijn resolutie werd,
nadat aangetoond was, dat Stalin het bezit van gifgas geen misdaad had genoemd en
hij dus „geen overdreven waarde" aan het protocol hechtte, naar de ontwapeningscommissie verwezen. Deze besprekingen vielen samen met de onmenselijkheid dat
twee ongewapende Zweedse vliegtuigen, onder voorwendsel, dat zij de (onrechtmatig
ver uitgestrekte) territoriale wateren hadden geschonden, waren neergeschoten. De
Zweedse publieke opinie was toch al verontrust door de onthullingen van een
spionnage-proces. Vandaar dat de regering, van oudsher er op uit om haar neutraliteit
in vrede en oorlog angstvallig te handhaven, gedwongen was een krachtige protestnota aan Moskou te richten, met de eis van bestraffing der schuldigen en schadevergoeding voor de benadeelden. Zoals altijd draaide Moskou de zaak om met de
bewering, dat de (ongewapende) Zweed het vuur geopend had. Er bleef de
Zweedse regering niets anders over dan haar vloot en luchtmacht te machtigen,
indien aangevallen, zich met geweld van wapenen te verdedigen.
Over de binnenlandse toestand kan de franse minister-president Pinay tamelijk
tevreden zijn. De dreigende algemene staking ter bevrijding van de communistenleider Duclos (intussen op vrije voeten gesteld) is niet doorgegaan. Met een flinke
meerderheid haalde Pinay de glijdende loonschaal door de Assemblée. Ofschoon het
vertrouwen in de clandestiene spaarders de goudstroom nog maar matig heeft doen
vloeien, hoe langer hij zich weet te handhaven des te meer zal hij ooit vertrouwd
worden en zullen de gelden loskomen. Een schaduw op dit succes werpt de verhouding tot Tunesië. De minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman, ging met
zijn hervormingsplannen voor de rechterzijde te ver en voor de socialisten niet ver
genoeg. De minister-president moest ingrijpen met de verklaring, dat het hele ministerie
solidair was met Schuman. Aldus werd een motie van afkeuring, door de R.P.F.
ingediend, met geringe meerderheid verworpen. Maar met Tunesië bemoeien zich ook
buitenlandse mogendheden. De Arabisch-Aziatische staten stellen alles in het werk om
de kwestie-Tunis op de agenda der V.N. te plaatsen. De V. St., „anti--koloniaal", zijn
van oordeel, dat de hervormingen lang niet diep genoeg ingrijpen. In een onbekookt
ogenblik heeft maarschalk Juin, al was het dan in een particuliere bijeenkomst, zich
laten ontvallen, dat, indien Amerika niet meer begrip toont voor de Franse politiek in
Noord-Afrika, Frankrijk niet moest aarzelen uit de UNO te treden.
President Truman heeft echter andere zorgen. Nadat het Hooggerechtshof de
overname van de staalindustrie door de regering onwettig had verklaard, heeft hij
daartoe machtiging gevraagd van het Congres. Dit was hem niet ter wille doch
verwees hem naar de Taft-Harleywet, waarbij de regering de staking voor 80 dagen
kan verbieden. Truman, die op de hand van de arbeiders is, heeft redenen dit middel
niet te gebruiken. Het is niet uitgesloten, dat, bij de verwarring, en wellicht bij de
scheuring, die de republikeinse Conventie 9 Juli tussen Taft en Eisenhower verdeeld
hield, de democratische candidaat Stevenson tegen wil en dank dezelfde kans krijgt
waardoor in 1913 Wilson tot president werd gekozen.
De onberekenbare koning van Jordanië, Talal, zoon van de vermoorde Abdoellah,
is naar zijn land teruggekeerd. Dan zal beslist worden of zijn jongere broer, Naif, of
zijn jonge zoon, Hoessein, hem zal opvolgen, in afwachting van hetgeen de regent
van Irak zal ondernemen om beide gebieden onder zich te verenigen. Ook Mossadecq
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wacht af, wat het Internationaal Gerechtshof in den Haag, na zijn pleidooi tegen
haar competentie, zal beslissen.
NEDERLAND
De minister van Onderwijs, Rutten, heeft, nog voor het scheiden van de markt, een
drietal wetsontwerpen ingediend, die een grondige hervorming van het middelbaar en
hoger onderwijs nastreven. De H.B.S. moet, onder de naam van Atheneum, een
zesjarige cursus worden met in de onderbouw enig latijn. Daardoor wordt zij bij het
voorbereidend hoger onderwijs ingeschakeld. De overblijvende middelbare scholen
voor „algemeen middelbaar onderwijs" (A.M.S.) krijgen een aparte regeling. Een
derde wetsontwerp onttrekt de universiteiten en de Technische Hogeschool aan de
Rijksdienst en verleent haar een autonome rechtspersoonlijkheid onder beperkende
voorwaarden. Om het onderlinge contact tussen deze instituten te animeren zal een
„Hoge Academische Raad" worden opgericht.
Wil er van deze projecten, na zoveel gefrustreerde in het verleden, iets terecht
komen, dan zal het van belang zijn, dat minister Rutten, die over het algemeen een
goede pers heeft gehad, zijn portefeuille blijft behouden. De veel omstreden figuur
van minister Lieftinck, die in zijn 7-jarige ambtsduur, hoe dan ook, de financiën
hersteld heeft, kan thans makkelijker gemist worden. Zijn benoeming aan het filiaal
van de wereldbank in Turkije zal niemand hem misgunnen.
De Tweede Kamer-verkiezingen hebben de sterkste partij, de K.V.P., zij het met
een achterstand van bijna 20.000 stemmen, uit haar positie gedrongen ten voordele
van de P.v.d.A. Beide partijen behaalden eenzelfde aantal zetels (30) , maar daarin is
verdisconteerd een verlies van 2 zetels voor de K.V.P. en een winst van 3 zetels voor
de P.v.d.A. Deskundigen hebben de oorzaken van deze (kleine ) débacle trachten op
te sporen, maar bij de uiteenlopende conclusies kwam dit wel vast te staan, dat het
gehaperd heeft bij de leiding, zodat de wantrouwenden een onderdak gekozen hebben
(hopelijk tijdelijk) bij links (P.v.d.A.) en bij rechts (de Kath. Nat. Partij van
Welter). In de Eerste Kamer echter won de K.V.P. 1 zetel (zij bezet er thans 17 van
de 50). Een verheugend verschijnsel was, dat de C.P.N. in beide Kamers enige zetels
(2 in de Tweede en 1 in de Eerste Kamer) moest inboeten.
1-7-'52

K. J. D.
BELGIË

Op het ogenblik dat wij dit politiek overzicht schrijven, zijn Kamer en Senaat
drukker dan ooit in de weer, om hun wetgevende agenda vóór het einde van de
maand Juli af te handelen. Noemenswaardige incidenten zijn niet te verwachten.
Ieder hunkert naar de vacantie en zelfs een drietal ontwerpen van de Minister van
Openbaar Onderwijs, Harmel, welke beogen de schoolgelijkheid en -vrijheid te
bevorderen zullen de betrekkelijke rust die tussen links en rechts heerst in het
Parlement niet verstoren.
Evenals de Senaat vóór enkele weken, heeft ook de Kamer het Schumanplan
goedgekeurd. Na debatten waarin op sommige ogenblikken de tweespalt tussen vooren tegenstanders van het Schumanplan in de schoot van de socialistische partij, scherp
tot uiting kwam, werd op het ogenblik van de stemming nagenoeg de eenparigheid
bereikt.
Men zal zich herinneren dat bij de stemming over het ontwerp in de Senaat, de
socialistische fractie zich eenparig onthield. In de Kamer heeft de partij nagenoeg
eensgezind het ontwerp goedgekeurd. Deze wijziging in de houding van de sterkste
der oppositiepartijen is te wijten aan de doordrijvende actie van de gewezen voorzitter van de Straatsburgse Europese Vergadering P. H. Spaak van wie men
moeilijk kon verwachten dat hij de eerste ernstige stap naar de Europese integratie
niet zou goedkeuren. De pogingen van de socialistische leider en van zijn vrienden
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werden trouwens gesteund door de C.V.P.-leiders De Schrijver en Eyskens en op
het critieke ogenblik van de stemming is zelfs de oude liberaal Devèze voor de dag
gekomen om het samengaan van C.V.P. en B.S.P. te bevorderen. Zoals steeds in
onze parlementaire geschiedenis is dus een wet die van beslissende betekenis zal zijn
voor de toekomst, goedgekeurd door een meerderheid gevormd uit leden van de drie
traditionele partijen.

***

Omdat de traditie en de statuten het willen, heeft de Christelijke Volkspartij op het
einde van de maand Juni gecongresseerd. Meer dan een formaliteit in de ontwikkeling
van onze politiek is dit Congres niet geweest. Het leverde evenwel het bewijs dat
geen passionele geschillen op dit ogenblik de partij verdelen. Voor het overige waren
de verslagen die op het Congres werden uitgebracht, door dhr Tanghe over de
Gemeenteverkiezingen, door senator Derbaix over de algemene politiek, door volksvertegenwoordiger De Saeger over de sociale en economische problemen zeer uitvoerig en grondig. De drukkende warmte, alsmede het feit dat men het nodig had
geoordeeld de verslagen in hun integrale tekst voor te dragen, hadden als gevolg dat
ze niet tot hun volle recht zijn gekomen. Dit verklaart tevens waarom in de C.V.P.pers contradictorische beschouwingen werden gewijd. Dhr Theo Lefèvre die met
enigszins harde hand sinds twee jaar de partij leidt, werd tot het voorzitterschap
herkozen. Ook de verkiezingen voor het Nationaal Comité boden niet de minste
verrassing.
***
In een rede die hij hield voor de „Vlaamse Club" te Brussel, heeft Eerste-Minister
Van Houtte kennis gegeven van een algemeen plan tot bestrijding van de structurele
werkloosheid. Onmiddellijk kreeg hij gelegenheid om in de Senaat zijn gedachten te
verduidelijken. Inderdaad werd hij aldaar door de liberale senator en gewezen
minister Buisseret scherp geïnterpelleerd, omdat zijn plan — hoe zou het anders
kunnen de werkloosheid beoogde te bestrijden daar waar zij bestaat, dus vooral in
de Vlaamse provincies.
Terecht wees dhr Van Houtte erop dat buitenlandse autoriteiten aan ons land
hulde brengen omdat het onder al de Europese landen de grootste interne finantiële
stabiliteit kent en de meest evenwichtige betalingsbalans heeft. Er is evenwel een
schaduwzijde aan het beeld dat men van België ophangt zo zei hij: nl. de grote
omvang van de werkloosheid. De werkverschaffing moet dan ook een van de eerste
oogmerken zijn van de regering. Zij zal dit oogmerk verwezenlijken door een
systematische bevordering van de investeringen daar waar ze nodig en mogelijk zijn.
Het plan van de regering bedoelt in hoofdzaak een bevoorrecht fiscaal en financieel
regime in te richten. Zeker zal dit regime vooral ten gunste komen van sommige
gebieden maar dit is onvermijdelijk, gezien het hier in hoofdzaak een gewestelijk
vraagstuk betreft.
In politieke kringen heeft de uiteenzetting van de Eerste-Minister een zeer gunstige
indruk gelaten. Maar evenals de vorige laat ook deze regering al te zeer na de
openbare opinie bij haar plannen te betrekken. Men moet hopen dat wanneer regeringsplannen als ontwerpen bij het Parlement zullen ingediend worden, men dit niet
uit het oog zal verliezen.
A. Vanhaverbeke

Brief uit Rome
Giordano Bruno en de progressieve democratie

N OG

steeds wordt die heerlijke Cam po dei Fiori ontluisterd door het beeld van
Giordano Bruno, ook al is het aesthetisch zeker niet lelijk te noemen. Maar het
vloekt in ander opzicht met zijn omgeving, waar het al op even vreemde wijze
terecht is gekomen als Pilatus in het Credo.
Giordano Bruno immers was een ketters en zedeloos Dominicaner monnik, die hier
in 1600 op bevel van de inquisitie werd verbrand en wiens geschriften volgens de
formulering van Z. Em. Kardinaal de Jong „vol zijn van godslasteringen, obsceniteiten en hartstochtelijke, honende haat tegen Kerk en Christendom". Dit is dan
tevens de reden, waarom hij door latere vrijdenkers verheerlijkt is als hun „patroon"
en waarom dezen in 1887 op de plaats van zijn terechtstelling genoemd beeld
hebben opgericht.
Rond de figuur van deze Giordano Bruno heeft zich voor enige tijd een interessante
polemiek afgespeeld tussen Monseigneur Francesco Olgiati enerzijds en het hoofd
van de Italiaanse communisten, P. Togliatti anderzijds, die daarbij gesecundeerd werd
door professor Antonio Banfi, docent aan de staats-universiteit te Milaan. Wij zullen
deze polemiek laten voor wat zij is en vermelden alleen, dat zij gevoerd werd in het
communistisch tijdschrift ,,Rinascita" en het katholieke maandblad „Vita e Pensiero".
Wie zich terzake wil oriënteren, vindt het bijna volledige materiaal in de „Osservatore Romano" van 21 Juli 1950 en van 3 December 1950, waaraan ook wij deze
gegevens ontlenen.
Ter gelegenheid toch van de 350e verjaardag van zijn „offerdood" had „Rinascita"
Giordano Bruno herdacht als de „ware glorie van Italië" en het „universele genie"
en hieraan werd toegevoegd, dat het „waarlijk belachelijk en beschamend zou zijn",
indien Bruno alleen maar in Italië herdacht zou worden bij wijze van een soort reflex
op de huldigingen te zijner eer in Sowjet-Rusland.
Op grond van deze exaltaties heeft Mgr. Olgiati zich afgevraagd, welke redenen
toch de Communisten wel konden hebben om Giordano Bruno zo te verheerlijken.
Hij zou een dergelijke verering verwacht hebben bij degenen .die „de uitbuiters van
het proletariaat, de vampyrs van het volk en de vijanden van de arbeider" worden
genoemd, maar niet bij volksdemocraten. En tot staving van zijn verwondering geeft
hij dan een uitgebreide reeks citaten uit Bruno's werken, die op hun beurt ook bij
ons alleen maar verbazing kunnen wekken om deze averechtse communistische
lofzang.
Om te beginnen blijkt, dat Bruno een onbeschaamde byzantijnse vleier is geweest
van al wat machtig was en rijk en dat hij daarentegen de grootste verachting
koesterde voor het gewone, arme volk, dat hij met de grofste beledigingen geselde.
Zo kwam hij in Frankrijk aan het hof van de karakterloze en nietswaardige Hendrik III, die hij koning noemde van „het edelmoedige, machtige en krijgshaftige
Frankrijk" en, daar Hendrik tevens koning was van Polen, zodat hij dus twee kronen
de zijne kon noemen, profeteerde Bruno op zijn, minst smakeloos : „Tertia coelo
manet": de derde kroon wacht u in de hemel.
Nog meer put hij zich uit in lofuitingen op koningin Elisabeth van Engeland, die
hij „deze Goddelijke Elisabeth" noemt, „deze uitstekende en uitzonderlijke Gebiedster, die vanaf deze koude hemel, zo dicht bij de poolcirkel, zulk een helder licht
verleent aan de gehele aardbol". Om haar grootheid te meten, zou zij een andere
aardbol behoeven, „de globe van een algemene en gehele monarchie".
Hier kan Elisabeth het voorlopig mee stellen, dunkt ons, en dus gaan wij nu over
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naar Bruno's lofprijzingen op de weliswaar niet koninklijke, maar toch altijd nog
aristocratische dames, van wie hij verklaart niet te begrijpen „of zij van lichamelijke
of onlichamelijke substantie is", „of zij uit de hemel is gedaald of toch uit de aarde
voortgekomen". En omdat hij zich tegenover zulke klaarblijkelijk aetherische wezens
van zijn eigen ontoereikendheid bewust is, smeekt hij de Muzen hem bij te staan:
„inspireer mij, steun mij, ontvlam mij, wek mij op, distilleer mij en los mij op in
likeur,- maak mij tot sap, en doe mij te voorschijn komen niet met een klein, delicaat,
beknopt, kort en puntig epigram, maar met een overvloedige en brede fantasie van
langzaam en vloeiend, groots en uniek proza".
En terecht riep Bruno hier de Muzen te hulp, want deze aristocratische dames „zijn
geen vrouwen, maar daarmee vergeleken zijn het nymphen, zijn het godinnen, zijn zij
van hemelse substantie".
Niet minder overvloedig welbespraakt toont Bruno zich, wanneer hij over de
volksvrouwen spreekt, met dit verschil evenwel, dat thans zijn exuberanties verkeren
in het tegendeel. Om te beginnen zegt hij het Horatius na: „credite, Pisons, melius
nil coelibe vita": geloof mij, niets is zo goed als het coelibaat. Want, zegt hij: „de
vrouw is een belemmering voor de rust, een voortdurende schade, dagelijkse oorlog,
gevangenis van het leven, storm in het huis, schipbreuk van de man". Dat een man
verliefd wordt op een vrouw, vindt hij behalve „tragikomisch", „medelijden.. en
lachwekkend".
En, steeds nog sprekend over de volksvrouwen, die geen nymphen en geen
godinnen zijn, roept hij uit: „Wat een schouwspel, o goede God; kan zich een
verachtelijker en lager schouwspel voordoen aan het oog dan een man .... onder de
tyrannie van een onwaardige, onnozele, zotte en smerige vuilik?" (sporcaria).
En deze „onwaardige, onnozele, zotte en smerige vuilik", de vrouw, is, altijd
volgens Giordano Bruno, „een ding zonder geloof, zonder enige standvastigheid,
verstoken van ieder vernuft, zonder enige verdienste, zonder enige erkentelijkheid en
dankbaarheid", en met minder intellect dan een beeld of een schilderij, maar daarentegen behept met de gemeenste ondeugden als trots, arrogantie, onbeschaamdheid,
hoogmoed, gramschap, toorn, valsheid, ontucht, gierigheid, ondankbaarheid en andere
wezenlijke misdadigheden.
Maakt dit alles het al weinig begrijpelijk, hoe de Communisten ertoe konden
komen, Giordano Bruno te bombarderen tot de „ware glorie" en het „universele
genie" van Italië, volstrekt onbegrijpelijk wordt deze verheffing, wanneer wij kennis
nemen van zijn appreciatie van de „massa", het vulgus, het plebs. „Het is het vulgus,
dat ik haat", zegt hij, „de massa die me tegenstaat" en als in een andere litanie van
Allerheiligen „bidt" hij: „A fulgure et tempestate, ab ira et indignatione, malitia,
Van bliksem en onweer, van
tentatione et furia rusticorum, libera nos domirae":
gramschap en verontwaardiging, boosaardigheid, bekoring en van de woede van het
gemeen (het landvolk) , verlos ons, Heer.
Klinkt dit al weinig democratisch, bovendien hield Bruno, dat de gezeten burgerman
niet wist, wat met de godsdienst aan te vangen; niettemin wilde hij deze godsdienst
wel opleggen aan het plebs, om dit onderworpen en tam te houden: „het geloof is
vereist voor de regeling der onbeschaafde volkeren, die geregeerd moeten worden",
terwijl de philosophie „en de democratie volstaan voor degenen, die zichzelf en
anderen weten te regeren".
Het is daarom evenmin nodig, zelfs schadelijk, aan het volk de waarheid te zeggen,
want „de waarheid is de meest ernstige en meest goddelijke van alle zaken, die ....
het gezelschap van weinigen en wijzen bemint en de massa haat". Daarom durft hij
houden, dat het Sursum corda „niet tot allen is aangeheven, maar tot diegenen die
vleugels hebben". En door niets werd Bruno's licht ontvlambare haat en zijn onstuitbare woordenvloed zozeer opgewekt als door de doctrine der gelijkheid van zijn
bewonderaars; hij was de meest volstrekte anti-democraat, die denkbaar is en ondanks
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het feit, dat de Communisten hem tot hun „heilige" hebben gemaakt, zou deze
sinistere figuur veel beter dienst kunnen doen als „patroon" van de slavendrijvers der
Nazi-concentratiekampen. Veel kan men hem in de schoenen schuiven, maar toch niet,
dat hij promotor geweest zou zijn van de volksdemocratische gelijkheid. Om het volk
er onder te houden, adviseerde hij tot de knuppel en in dit verband bracht hij het
spreekwoord in herinnering: „Rogatus tumet Pulsatus rogat Pulsis concisus
adorat", wat vrij vertaald aldus luidt: wanneer je het volk vraagt, wordt het opgeblazen -- wanneer het geslagen wordt, smeekt het wanneer het getemd wordt
door vuistslagen, aanbidt het.
Hij aanvaardde het bestaan van dit volk slechts als een noodzakelijk kwaad, wat
hij als volgt motiveerde: „Het is nodig, dat er handwerkslui zijn, werktuigkundigen,
bedienden, voetvolk, onedelen, geringen, armen, schoolvossen en soortgelijken: omdat
er anders geen contemplatieve philosophen konden zijn, geen cultivators van de ziel,
patroons, veldheren, edelen, verhevenen, rijken, wijzen en anderen die heroïsch zijn
als de goden. Waarom zouden we ons derhalve moeite geven, de stand van natuurlijke zaken te verbreken, die het universum heeft onderscheiden in grotere en kleinere
dingen, in superieure en inferieure, in illuustere en obscure, waardige en onwaardige,
niet alleen buiten ons, maar ook in ons, in onze substantie die zich als immaterieel
doet kennen; zoals van de intelligenties anderen subject zijn, anderen voortreffelijk,
anderen dienen en gehoorzamen, anderen bevelen en regeren? Nochtans zou ik
geloven, dat dit niet als voorbeeld moet worden gesteld, opdat het niet gebeure, dat
de ondergeschikten meesters zouden willen zijn en de onedelen edelen en dat de orde
der dingen zou worden verdorven en verward, zodat er tenslotte een bepaalde
neutraliteit en een beestachtige gelijkheid ontstaat, zoals men die vindt in sommige
woeste en onontwikkelde republieken".
Deze bloemlezing moge volstaan. Zij moge volstaan om te bewijzen, dat de
communisten 6f niet wisten wat zij deden, toen zij Giordano Bruno tot de eer van hun
culturele „altaren" verhieven, 6f dat het, afgezien van elke politieke en sociale overtuiging, voldoende is om Kerk en Christendom te haten, om toch tot die „eer"
verheven te worden.
Martin Bruyns

Brief uit New York

D

E wedloop om het presidentschap is in volle gang, en het is duidelijk dat een

nieuw terrein is toegevoegd aan het politieke operatiegebied --- het terrein der
televisie. Meer nog dan de radio zulks geweest is, betekent de televisie een opleving
van de kracht van het gesproken woord en van het persoonlijk optreden in het
politieke leven van de natie.
De grote bijdrage ten dienste van het publiek is, dat de persconferentie op het
televisiescherm is gebracht. Kon de politieke candidaat vroeger steunen op een te
voren gereed gemaakt manuscript, nu moet hij antwoorden op zakelijke, welover
wogen, critische, en . soms nijpende vragen van een hele verzameling persmensen. De
moed — of de gladheid — waarmee hij zijn ondervrager staat, kan direct door het
publiek geapprecieerd worden.
Dat de grote politieke partijen de kracht van dit nieuwe middel beseffen blijkt uit
het feit dat elk van hen meer dan een millioen dollar heeft uitgetrokken om zich
televisie-zendtijd te reserveren voor politieke programma's. In de vorige campagne
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vier jaar geleden was het totaal van deze gezamenlijke uitgaven van de twee partijen
nog geen twintig duizend dollar.
Misschien het meest frappante voorbeeld van de ongemene kracht van dit middel
om de massa te bewerken is de geweldige politieke figuur, die Senator Kefauver
geworden is. In plaats van de vele lange jaren politieke training, die gewoonlijk nodig
zijn om een candidaat klaar te maken voor een nationale positie, heeft Senator
Kefauver minder dan twee jaren nodig gehad om tot een man van nationale
betekenis uit te groeien.
De opkomst van Senator Kefauver is geheel en al te danken aan de televisie. Als
Voorzitter van de Senaatscommissie voor Misdrijf-onderzoek liet hij de verhoren der
getuigen televisisch uitzenden, bij wijze van proef, om zo het werk der regering aan
het publiek naderbij te brengen.
De resultaten waren verbijsterend en verbluffend. Men beleefde een reeks geweldig
dramatische onthullingen, wanneer de Commissie medogenloos de connecties aan het
licht bracht, die er bestonden tussen de politiek en de misdaad langs een hele rij
gangsters, apachen, prostituées, gokkers, partijmannen, sluwe advocaten van kwade
zaken en veile politie-ambtenaren.
Het schouwspel was zo onweerstaanbaar boeiend, dat dagen lang het zakenleven
in het land verslapte, schouwburgen leeg bleven, leerlingen van school werden
gestuurd, toen het locale bestuursapparaat in zijn innerlijke werking werd blootgelegd
met een vernietigende openhartigheid, die zelfs een romanschrijver niet zou aandurven. Nog nooit hebben de mensen in de reusachtige steden van vandaag zo intens
en zo innig meegeleefd met hun eigen bestuurszaken. Nog nooit zijn bestuursambtenaren aan zo'n diepgaand onderzoek onderworpen geweest.
In het oog van het publiek is Senator Kefauver plotseling geworden de voorvechter tegen het misdadig samenspannen van gangster en politicus, dat in zo hoge
mate gevonden wordt in de politieke clubs der grote steden; en wel zo, dat hij alleen
reeds tegenover de verenigde oppositie van de beroepspolitici een geweldige politieke
macht is geworden.
Onder de overige candidaten voor het Presidentschap is Senator Taft volgens de
algemene waardering een zwakkere televisie-figuur in tegenstelling met Eisenhower,
die op het televisie-scherm veel aantrekkelijker heet te zijn.
in de toekomst zal men van een politicus op de
Eén ding is ten slotte zeker
allereerste plaats vragen of hij, al dan niet, televisie-mogelijkheden biedt, of hij
„television appeal" heeft.
en de wansmaak r-- van een reclamecampagne heeft de
Met al het kabaal
televisie-industrie in de maand April de ontploffing van een Atoombom boven de
proefterreinen van de Yucca Flats uitgezonden. Het dramatisch effect werd door de
omroep opgevoerd in de beste Hollywood stijl, „Bom los", gevolgd door het automatisch aftellen van de seconden, die door bleven tikken tot het ogenblik van de
ontploffing.
De ontploffing zelf was een anticlimax, daar het beeld zo wazig doorkwam, dat het
moeilijk te onderscheiden was van de normale atmospherische flikkering.
De ziel van de Amerikaan is niet ongevoelig, en overal kon men protesten horen
tegen de circusachtige behandeling van een gebeurtenis van zulke sombere en
dreigende betekenis.

***
De betrekkingen tussen Katholieken en Protestanten in de States zijn nog altijd
gevaarlijk gespannen. De laatste episode in de doorlopende twist ging over de tere
kwestie van de parochiële scholen --- steeds een latente aanleiding voor wrijvingen.
Dit twistpunt werd in April botweg naar voren gebracht door Professor James B.
Conant, President van de Harvard Universiteit, in een rede voor de American
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Association of School Administrators. Dr Conant deed een aanval op het idee van de
vrije school, vooral op middelbaar (high school) niveau, als bevorderlijk voor een
geest van splitsing (divisive attitude), die schadelijk is voor de ware democratie.
De eenheid, welke Prof. Conant wenselijk acht, kan alleen bereikt worden, „indien
onze Openbare Scholen het eerste en voornaamste instrument blijven voor de opvoeding van onze jeugd, en indien, voor zover dat mogelijk is, de gehele jeugd van de
gemeenschap eenzelfde school bezoeken, ongeacht de huiselijke welstand of het
culturele milieu".
Het louter bijeenbrengen van alle soorten van mensen schijnt voor Prof. Conant
een afdoend vervangmiddel te zijn voor zedelijke en schoolse opleiding: „Indien men
het ideaal aanvaardt van een democratische soepele maatschappij met een minimum
van klasseverschil, het maximum van soepelheid, het grootst mogelijk wederzijds
begrip tussen verschillende beroepsgroepen, dan zal de ideale middelbare school zijn:
een allenomvattende middelbare school (high school) . Als men twijfelt of de neutrale
scholen in staat zijn de groei van morele en geestelijke waarden te bevorderen, dan
moeten deze twijfels worden afgewogen tegen de democratische doeleinden, die ik zo
juist heb opgesomd. Eveneens, als men in een gezin onzeker is omtrent de geschiktheid van een high school om een begaafde jongen voor de universiteitsstudie te
prepareren, dan zal dat gezin deze onzekerheden moeten afwegen tegen de voordelen,
die de jongen zal krijgen door met allerlei soort mensen om te gaan in zijn jeugd".
Er zijn verschillende godsdienstige genootschappen in de Verenigde Staten, o.a. de
Lutheranen en enige orthodox-joodse groepen, die over uitgebreide bijzondere onderwijsinrichtingen beschikken, maar het was duidelijk dat het katholieke parochiële
systeem het doel was, waartegen de verschillende sprekers zich richtten.
Een van de meest gespierde antwoorden op deze aanval op de katholieke scholen
kwam van een stadgenoot van Dr Conant, de Aartsbisschop van Boston, Mgr
Cushing. Zeer ter snede wees deze Dr Conant op de vreemde inconsequentie dat een
aanval op de vrije school werd gedaan door het hoofd van de meest invloedrijke
bijzondere school (en bij traditie een van de minst democratische) van de Verenigde
Staten.
zoals vele anderen deden, katholieken en
Mgr Cushing legde ook de nadruk
niet-katholieken, — op het feit dat een absoluut éénvormige onderwijsstructuur onder
de controle van de Staat, eerder karakteristiek is voor een totalitaire staat dan voor
een democratische.
Prof. Conant heeft een wijd-verbreide reputatie als kampioen voor de vrijheid van
denken en spreken, maar in het onderhavige geval schijnt hij een illustratie te leveren
van de beschuldiging dat „het anti-semiet-zijn van de Amerikaanse liberaal verworden
is tot anti-katholiek-zijn".

***

Een van de grote evenementen van dit jaar in Museumkringen, is de tentoonstelling
geweest van meer dan honderd doeken van Cézanne, die onlangs in het Metropolitan
Museum te zien waren. Ongewone massa's bezoekers, tot 25.000 per week, stroomden
door de zalen om een verzameling te bewonderen en te genieten, waarbij zich
bevonden drie versies van „Mont Sainte-Victoire", meerdere stillevens, verschillende
portretten van Cézanne en Mevrouw Cézanne, de „Boy with the Red Coat" uit een
Zwitserse verzameling, en de beroemde „Blue Vase" uit het Louvre.

***
Het onbetwiste hoogtepunt van het toneelseizoen werd bereikt door een eenvoudige
lees-voordracht van Don Juan in Hell --- oorspronkelijk het tweede bedrijf van
George Bernard Shaw's Man and Superman. Op een toneel zonder enig decor,
staande aan hoge lezenaars, redeneerden vier acteurs in avond-toilet twee uur lang
over de mens als mens en zijn bestemming. Dat zulke diep-philosophische stof een
New-Yorks gehoor, dat toch in de regel op trivialiteiten aast, tot vervoering kon
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brengen, betekent een huldesaluut aan de vitaliteit van Shaw en aan de voordrachtkunst van de acteurs — Charles Laughton, Cedric Hardewicke, Charles Boyer en
Agnes Moorehead; misschien is het niet minder een teken van dieper doordenken in
fundamentele zaken, dat ontstaan is ook in de geest van de gejaagde bewoners van
de grote hoofdstad.

***

De katholieke best-seller van het ogenblik is Walls Are Crumbling van Father
John Oesterreicher, dat binnen een maand een tweede druk beleefde. De titel slaat op
de muren van Jericho, die neerstortten onder het schallen der trompetten van de
priesters, en het boek verhaalt de geschiedenis van zeven joodse denkers, die in onze
dagen Christus hebben gevonden.
Het boek is voor de gewone lezer geschreven, meer dan voor de philosoof van
beroep, en de schrijver verheft zich tot sublieme hoogten, wanneer hij met diep inzicht
en innige sympathie vertelt hoe Henri Bergson, Max Picard, Edmund Husserl, Paul
Landsberg, Max Scheler, Adolph Reinach en Edith Stein tot hun waar erfdeel zijn
gekomen.
Father Oesterreicher is zelf een bekeerling uit het Jodendom. Hij moest tweemaal
voor de Nazi's de wijk nemen, eens uit zijn geboorteland Oostenrijk, de tweede maal
uit Frankrijk; op het ogenblik is hij toegevoegd aan een parochie in New York. Hij
is ook de schrijver van Racisme --- Antisemitisme --- Antichristianisme.
Een ander recent werk, The Witness, van Whittaker Chambers, wordt het hele
land door ontvangen als een contemporaine openbaring. De feiten zijn het verhaal
van het proces van Alger Hiss voor meineed, maar het graaft diep onder het feitenmateriaal, en legt de psychologische en zedelijke grondstellingen van de communistische afdwalingen tot op de draad bloot.
Chambers vertelt, hoe hij werd uitgekozen om lid te worden van een vertrouwde
kring van communistische spionnen, die zich in de bestuurskringen van Washington
gevormd had; hoe hij zijn geloof in de communistische leerstellingen verloor; hoe hij
er mee brak en zich een nieuwe levenssfeer schiep. Ook dat nieuwe leven gaf hij
vrijwillig prijs om zijn vroegere dwalingen goed te maken.
Reeds op zichzelf, als een spionneerverhaal met zijn fantastisch spel van intrige en
avontuur, zou Chambers' boek ongewone lectuur zijn. Maar naarmate het verhaal
voortschrijdt, en de confrontatie van de ex-Communist met de crypto-Communist zich
ontplooit gedurende het verloop van het proces van Hiss, begint de lezer in te zien,
wat het grote drama van onze tijd aan zedelijke consequenties inhoudt. Chambers
maakt het heel duidelijk dat zijn verhaal in wezen hierop neerkomt: dat, terwijl hij
het Communisme ten volle beleefde, het wezenlijk en werkelijk bestaan van goed en
kwaad zich aan hem opdrong, en dat hij zich geplaatst zag voor het wezenlijk en
werkelijk bestaan van een God van goedheid, als een natuur lijke tegenhanger van
het bijna positieve kwaad, dat Communisme heet.
Aldus vierkantweg geformuleerd hebben de alternatieven nogal hete discussies
doen ontstaan, want het werkelijk bestaan van goed en kwaad brengt philosophische
en godsdienstige consequenties met zich mee, die de materialistisch georiënteerde
Amerikaan niet zo heel graag aanvaardt. Maar het is juist dit pure profiel van
absoluut goed en absoluut kwaad, dat het boek van Chambers tot iets groters maakt
dan, nu ja, een nieuw relaas van een ex-Communist.
Daniel J. Sullivan
Fordham University

Forum
De mens voor de spiegel )
Dat iemand een heel boek schrijft over
het eigenaardig phenomeen en gereedschap, dat we spiegel noemen, kan, bij
een eerste horen, verwonderen, ofschoon
men er zich na reflexie wellicht eerder
over zal verwonderen, dat een dergelijk
boek nog nooit geschreven werd. Natuurlijk bedoelen we hier een boek, dat de
spiegel en het spiegelen nu niet precies
van natuurkundig standpunt beschouwt,
maar cultureel, psychologisch en artistiek
.--anthropologisch zou men haast kunnen
zeggen. Dit is nu juist wat G. F. Hart laub in zijn Zauber des Spiegels gedaan
heeft, en alleen reeds om reden van zijn
onderwerp zal dit boek belangstelling
wekken.
Veruit het grootste deel van het werk
handelt over de geschiedenis van de
spiegel, als kunstig bewerkt menselijk
gereedschap, en over de iconographie
van de spiegel in de schilderkunst. Doch
het belang van deze studie wordt niet
weinig verhoogd door een paar inleidende hoofdstukken, die ons zo iets als een
philosophie van de spiegel geven.
Het phenomeen van de weerschijn of
weerspiegeling heeft de mens vanaf den
beginne kunnen waarnemen in het effen
watervlak en ook in de oogappel van de
andere mens. Voor de natuur zelf is deze
eigenschap, die sommige dingen bezitten
om de hen treffende lichtstralen niet
alleen terug te zenden, maar ze ook zó te
weerkaatsen dat ze een omgekeerd beeld
vormen, zonder enig nut. Maar voor de
mens is zowel dit physisch verschijnsel
als de psychische ervaring, die hij daarbij
maakte, van ontzettend belang geweest.
Zozeer zelfs dat de mens dit verschijnsel
tot een meer zelfstandige menselijke
bruikbaarheid heeft willen verheffen.

Buiten het feit dat de mens in de
spiegel zichzelf kan aanschouwen zoals
hij voor de anderen verschijnt, heeft hij
ook nog van het spiegelbeeld geleerd, dat
hem iets voor ogen kon staan zonder
werkelijk voorhanden te zijn. Het beeld
in de spiegel openbaarde zonder twijfel
een reële identiteit met het zich spiegelend object, maar anderzijds had het ook
een bestaanswijze, welke met die van het
reële object niet te vereenzelvigen was.
Een zekere immaterialiteit was aan dit
spiegelbeeld eigen, het stond in een vlak
bij zijnde ruimte, waarin het zich toch
binnen een absolute ontoegankelijkheid
verschanste. Daarbij verschijnt vaak het
beeld --- volgens de aard van de weerspiegelende stof als ideëler, verfijnder,
praegnanter en schoner dan het oorspronkelijke. Hartlaub toont verder in zijn
boek aan, dat de schilders dit reeds lang
weten.
Wat de ervaring van het spiegelen nog
wonderlijker maakte voor de primitieve
mens was dat hij het phenomeen van het
spiegelbeeld nog niet wetenschappelijk
verklaren kon. Wellicht is hij het meest
getroffen geweest door de overeenkomst
in zijnswijze van het spiegelbeeld .en de
beelden van zijn dromen. Het spiegelbeeld deed zich derhalve aan zijn begrip
voor als iets werkelijks, dat tegelijkertijd
„etwas Geisterhaftes" aan zich had, niet
minder werkelijk en toch anders werkelijk: kortom, een tweede geheimzinnige
werkelijkheid naast het object zelf; misschien zelfs iets van hogere, zuiverder
aard dan dit object en toch iets van dit
object. Het spreekt vanzelf, dat, wanneer
dit object een levend wezen of een mens
was, dit alles voor hem nog van groter
betekenis werd.

1) G. F. Hartlaub, Zauber des Spiegels, Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst.
Piper & Co. Verlag, Miinchen, 1951, 231 pp.
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Een andere eigenschap van de spiegel
is dat hij ons vormen en gebeurtenissen
ter kennis brengt, die voor onze onmiddellijke blik verborgen zouden blijven
( spionnetjes, autospiegels, spiegelluiken) .
Van meer belang dan dit eerder utilitair
effect, is dat de spiegel de zich spiegelende mens zelf tot een dieper bewustworden van zichzelf brengt. Hartlaub
verwijst hier naar de roman van Ina
Seidel, Das Wunschkind, waarin verhaald wordt hoe de toevallige zelfontmoeting in een grote wandspiegel bij een
kind een belangrijke bewustzijnsontwikkeling teweegbrengt. Inderdaad kan het
objectiverend spiegelbeeld het physisch
zelfgevoel versterken en dit is een onmisbaar element in de ontwikkeling tot persoonlijkheid.
Het eigen spiegelbeeld is verder voor
de mens ook nog de meest onmiddellijke
vorm van zelfvermaning: de op zichzelf
reeds nobele expressie van het menselijk
gelaat wil immers uiteraard de uitdrukking wezen van inwendige adel en goedheid; uitwendige schoonheid openbaart
zichzelf als hatelijk wanneer geen inwendige schoonheid er aan beantwoordt; en
anderzijds zal de inwendige boosheid
zichzelf in het aanschouwde spiegelbeeld tot afschrikking worden. Zo, kan
men zeggen, kent de mens zichzelf niet
enkel door inwendige, nadenkende bespiegeling, maar ook nog door uitwendige
reflexie. Heel de geschiedenis van . het
zelfportret is trouwens één illustratie van
deze verhouding: en hoe zou ooit het
zelfportret mogelijk geweest zijn zonder
het spiegelbeeld?
Dat de mens uit het spiegelen enkel
voordeel zou halen, heeft de christelijke
cultuur allang in twijfel getrokken. De
spiegel is inderdaad een zeer „zweideutige Gabe der Natur", die zowel vloek

als zegen over de mensen heeft gebracht.
Werd niet reeds Narcissus er voor gewaarschuwd, dat zijn zelfontmoeting in
het heldere bronwater hem dodelijk zou
worden? Elke verscherping van het zelf30
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bewustzijn kan immers gemakkelijk tot
ledige zelfbespiegeling en tot ijdele zelfspiegeling-in-anderen verkeren. In plaats
van tot rijker en dieper zelfbewustwording te brengen, kan het aanschouwde
spiegelbeeld niet minder tot zelfgenoegzame, weigerende en stugge zelfbewustheid voeren. Kortom, de mens kan in de
spiegel zowel zijn opene en authentieke
als zijn onechte en zelfbeluste zelfheid ter
aanschouwing oproepen.
Buiten de weerkaatsing van het beeld
heeft de mens ook nog andere diensten
aan de spiegel gevraagd, waarbij natuurlijke geheimzinnigheid en verdachte mystificatie hand in hand gaan. Door middel
van de spiegel is hij verborgen dingen te
weten willen komen: „Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het schoonste
meisje van 't land?" Toekomstige liefde,
ziekte en dood, alles heeft men uit de
spiegel willen lezen. Heksen, dieven en
moordenaars werden door de spiegel verraden. En hoeveel oude vertellingen en
sprookjes waarin de toverspiegel de redding of de ondergang brengt!
Natuurlijk berust dit bijgeloof in wat
Hartlaub „der wissende Spiegel" noemt
wel op een of andere psychologische
grondslag. De oorsprong ervan is vermoedelijk te zoeken in het feit, dat, vooral
bij bepaalde gemoedsspanningen, het gefixeerde spiegelbeeld voor het oog vertroebelen kan om plaats te maken voor
vage vormen, die, juist door het fixeren,
in de spiegel zelf schijnen gelocaliseerd te
zijn en waarin men met een beetje phantasie allerlei kaleidoscopische en wondere
visioenen kan zien. In de weerspiegeling
van het watervlak, dat uiteraard steeds
een zekere doorschijnendheid bewaart, zal
dit nog wel gemakkelijker gebeurd zijn.
Kinderen kennen dit spelletje wel. En de
ontwikkeling van het Narcissus-motief tot
dat van de vissersknaap of de schipper,
aan wie de nimfen verschijnen om ze

naar de diepte mee te voeren, berust wellicht op hetzelfde phenomeen.
Van „wissende" tot „wirkende" of má-
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gische spiegel is de afstand niet groot:
het schouwen in de spiegel kan tot zelfbetovering worden en de spiegel kan
ongeluk afweren of ongeluk brengen,
door b.v. te breken of van de wand te
vallen; mensen, die door hun blik anderen
kunnen beheksen, vernietigen zichzelf als
ze het wagen in de spiegel te kijken, enz.
Niet weinig heeft tot dit geloof bijgedragen de opvatting van de primitieve
mens, dat spiegelbeeld en ziel een grote
affiniteit bezitten en derhalve ook wel
met elkaar in verband staan of misschien
zelfs één en dezelfde realiteit vormen.
Daar het hem wel moeilijk zal geweest
zijn om de ziel met philosophische helderheid als een werkelijk geestelijk wezen te
denken, stelde hij ze zich voor onder de
vorm van een schim, als een soort schijnlichaam, bestaande uit een ijle stof, die
men niet aanraken kon, maar die toch
onder bepaalde omstandigheden zichtbaar
kon worden en in de spiegel of in de
droom kon verschijnen:
„Ter conatus ibi collo dare brachia
circum;
Ter frustra comprensa manus effugit
imago" (Aeneis II, 792-3 .

„Wy pooghden drywerf haar 't omhelzen, al beneepen,
En drywerf naer heur' geest en schim
vergeefs gegreepen,
Ontglipte ze onzen arm" (Vondel) .
Uit dit primitieve verband van spiegelbeeld en geesteswereld meent Hartlaub
heel wat interessante vormen van bijgeloof te kunnen verklaren. Zo schijnt men
op sommige plaatsen nu nog, wanneer in
huis iemand gestorven is, de spiegels te
bedekken, om de ziel, die nog zeer aan
haar gewone omgeving gehecht is en dus
nog in de buurt blijft, in de spiegel gevangen te houden en haar zo te beletten
elders in huis te gaan spoken. Ook komt
het bijgeloof voor, dat men door het uit-

spreken van de naam van de .gestorvene
zijn geest in de spiegel kan oproepen —
wat, voor zover er aan dit bijgeloof iets
beantwoordt, in de grond wel niets
anders zal wezen dan een door autosuggestionerend herhalen van de naam, in
eigen verbeelding (maar voor een spiegel), zich opnieuw voorstellen van de
afgestorvene.
In ieder geval werpt dit alles een helderder licht op een aantal taboe-voorschriften in verband met de spiegel: b.v.
kleine kinderen en zwangere vrouwen
mogen niet in de spiegel kijken; gevaarlijk
is het zich te spiegelen in het water van
de stroom (natuurlijk!) ; men mag niet op
middernacht in de spiegel kijken. „In al
deze opvattingen, merkt Hartlaub op, kan
wel de echte ervaring meetrillen, dat het
fixeren van de spiegel, in bepaalde omstandigheden en bij wankele (of ziekelijke) gemoedsgesteldheid, de ziel van
zichzelf vervreemdt en de eenheid van de
persoon in gevaar brengt". Dit zou dan
de oorsprong wezen van een zekere
spiegelvrees, die pas later naar morele
gronden verschoof als ijdelheid en zelfgenoegzaamheid.
Het zou ons, in deze korte bespreking,
te ver voeren, de rijke inhoud van de
volgende hoofdstukken hier te willen
samenvatten. Trouwens de titels spreken
reeds voldoende op zichzelf: Kunstge-

.

schiedenis van de spiegel „De mens
voor de spiegel" in de schilderkunst --Korte geschiedenis van het geschilderde
spiegelbeeld --- De magische spiegel in de
schilderkunst. Een laatste hoofdstuk handelt over De spiegel als symbool. Vrij

vluchtig wordt over het spiegelsymboolin-de-taal heengegaan om weer terug te
keren tot de beeldende kunst met haar
drievoudige spiegelsymboliek: reinheid,
ijdelheid en voorzichtigheid. Dit alles
wordt geïllustreerd met een paar honderd
afbeeldingen op glanzend papier (waarvan vier in kleurendruk) , die van het
standpunt van het onderwerp bezien alle
goed gekozen zijn, maar die anderzijds
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toch maken, dat men het boek liefst niet
aan jongere lezers in handen geeft.
In het slotwoord van zijn boek uit de
auteur de vrees, dat hij door zijn interesse over de grenzen van de eigenlijke
iconographie te laten uitdeinen misschien
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de eenheid van zijn boek verbroken heeft.
Het wil ons echter voorkomen, dat juist
door deze spontane verbreding zijner belangstelling zijn werk een diepere en
essentiëler eenheid gewonnen heeft.
L .Vander Kerken

Het XXXVe Internation aal Eucharistisch Congres
Het XXXVe internationaal eucharistisch congres heeft plaats gehad te Barcelona van 27 Mei tot I Juni, onder
praesidium van Zijne Eminentie Kardinaal Tedeschini, Legaat van zijn Heiligheid de Paus.
Dit eerste eucharistisch congres na de
tweede wereldoorlog, dat in het teken
stond van de vrede, werd in Spanje gehouden, een eer welke dat land niet meer
was te beurt gevallen sinds het XXIIe
congres te Madrid in 1911. Ondertussen
hebben zich daar grote veranderingen
voorgedaan, helaas niet zonder geweld.
Wanneer de reiziger daaraan denkt,
krijgt het Spaanse landschap voor hem al
spoedig een symbolische betekenis. De
schraalheid en vaalheid van het oude
Iberië spreekt zo weinig van groei en
vruchtbaarheid en evolutie, dat het wel
schijnt alsof elke verandering hier slechts
langs gewelddadige weg kan worden tot
stand gebracht. Maar wat het geweld
ook heeft veranderd, het eucharistisch geloof van dit volk is thans even vurig gebleven als veertig jaar geleden.
Door grootse manifestaties — waartoe
de grootstad Barcelona met haar brede,
rechte lanen uitzonderlijke mogelijkheden
biedt --- heeft Spanje inderdaad eens te
meer blijk gegeven van zijn levendig
eucharistisch geloof. Een onoverzienbare
menigte was hier samengestroomd om in
luisterrijke plechtigheden, toewijdingen,
aanbiddingen, processies, studiebijeenkomsten dit geloof openbaar te belijden.
„In de eucharistische congressen, aldus
de Gelukzalige Pius X, belijden wij ons
christelijk geloof niet alleen in de stilte
van ons hart, doch tevens in de luid-

ruchtige drukte van de wereld". De
honderdduizenden congressisten hebben
de drukte van de grootstad Barcelona
nog aanzienlijk doen toenemen. Het kon
niet anders of hun hulde aan Christus in
het Allerheiligste Sacrament zou luidruchtig en levendig zijn. De orde en discipline van deze menigte waren evenwel
steeds groot genoeg om aan alle manifestaties het plechtig en zelfs majestueus
karakter te verlenen dat past bij het
hoogheilig mysterie. Was de hulde er
ook in de stilte van het hart? Men kan de
vraag stellen of het feit alleen, dat honderdduizenden knielen in het stof en zwijgend het hoofd buigen, daarvoor een voldoende waarborg is. Doch als men bedenkt dat er onder deze knielenden ontelbaren waren die vervolging hadden geleden, vaders, moeders, broers, zusters en
kinderen van martelaren; als men weet
dat er zich onder hen duizenden mannen
uit alle standen bevonden, leden van de
Bonden van het H. Sacrament, die in
zoveel Spaanse steden de nachtelijke aanbidding onafgebroken verzekeren, dan
krijgt dit knielen en zwijgen een diepere
betekenis, en de overtuiging dringt zich
op dat het Spaanse volk te Barcelona, in
een diep verlangen naar vrede, innerlijk
zowel als uiterlijk getuigenis heeft afgelegd van een oprecht eucharistisch geloof.

* **

Dit is natuurlijk het voornaamste resultaat. Toch willen we hier naar aanleiding
van dit inte rnationaal eucharistisch congres, nog een paar andere vragen naar
voren brengen, al zijn die dan ook van
bijkomstige aard. 1. Aan katholiek Spanje
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is de eer te beurt gevallen deze manifestatie te organiseren; heeft het bewezen
een voldoende cultuurpotentieel te bezitten om daar iets groots en ook menselijkerwijze indrukwekkends van te maken?
2. Is het gebleken dat katholiek Spanje
voldoende prestige en aantrekkingskracht
bezat om dit congres op zijn bodem tot
iets waarlijk internationaals te doen uitgroeien?
Het is onloochenbaar dat het congres
in de stad Barcelona een kader heeft gekregen zoals alleen een hoog-staand cultuurvolk bieden kan. Daarenboven stond
de verzorging zelf der onderdelen van het
programma op hoog cultureel peil: de
studiedagen over het thema van de
Eucharistie en de vrede onder al zijn
aspecten, de opvoeringen van het sacramentsspel van Calderon en bovenal de
glansrijke expositie van gewijd vaatwerk
en andere kerkschatten. Nochtans wijst
dit alles eerder op een rijk verleden dan
op een eigenlijke hedendaagse vitaliteit.
Deze laatste is inderdaad minder op de
voorgrond getreden. Bij meer dan één
gelegenheid kwam de gedachte bij ons
op: mocht het ons gegeven zijn een dergelijk congres te organiseren, dan zouden
wij ongetwijfeld met meer actueel cultuurleven naar voren treden. Wij zouden de
eucharistische Christus met meer weelde
van kleur en klank, van rhythme en spel,
van stoeten en praalvertoon verheerlijken.
Katholieke cultuurverheerlijking geeft
toch ook glorie aan God, en indien Spanje
zijn intens innerlijk geloof met meer katholiek cultuurvertoon had kunnen uitleven, zou het congres het besef van de
waardigheid van de christen bij deze
duizenden nog meer verhoogd hebben en
daardoor ook onvergetelijker zijn geworden.
Wat de tweede vraag betreft, er is
zeker geen moeite gespaard om zoveel
mogelijk buitenlandse deelnemers aan te
trekken en aan het congres een waarlijk
internationaal karakter te geven. In het
buitenland werden kosteloze visa's ver-

leend en in Spanje zelf werd men met de
meeste voorkomendheid en vaak onthutsende dienstvaardigheid onthaald; en dat
zonder de minste opdringerigheid. Er
was volstrekt niets dat herinnerde aan
dat soort geleide economie, dat er op uit
is de bezoeker van alles te laten zien om
hem te beletten zelf iets op te merken. De
buitenlandse deelneming was dan ook
groot genoeg om van een internationaal
congres in de ware betekenis van het
woord te kunnen spreken. De Spanjaarden waren daar blijkbaar ten zeerste over
verheugd. Ze hebben geleden onder hun
afzondering en ze lijden er nog onder.
Herhaaldelijk heb ik echter het vermoeden horen uiten dat in den vreemde een
zekere terughoudendheid was betoond
t.a.v. het congres, ja zelfs dat er propaganda tegen was gevoerd. Dit wijst erop
dat meer buitenlanders verwacht waren
dan er feitelijk gekomen zijn. Spanje lijdt
inderdaad nog steeds onder zijn ongunstige internationale positie. Er is in het
buitenland wel degelijk een zekere terughoudendheid aan de dag gelegd. Sommigen konden maar niet geloven dat in
Franco's Spanje een authentiek katholiek
en internationaal congres mogelijk was.
Hoe men nu ook over het regime mag
denken, toch moet men toegeven dat dit
wel mogelijk is gebleken: de hand van de
staat en van het politiek regime is er veel
minder zichtbaar geweest dan velen gevreesd hadden. De journalisten die misschien naar Barcelona waren gekomen in
de hoop dit congres te kunnen afschilderen als een katholieke manifestatie beklemd in de zware hand van een totalitair regime, zijn zeker teleurgesteld heengegaan.
In zijn sluitingsrede kon de Heilige
Vader het XXXVe internationaal eucharistisch congres voorstellen aan de ganse
wereld als een voorbeeld, waaruit men
kan begrijpen waar de bron te vinden is
van de ware individuele, familiale, sociale
en internationale vrede.
E. Vandenbussche S.J.
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voorop, nu wij toch ook op enige bezwaren en gevaren van de NAVO de
voornaamste uiting der bedwingingspolitiek moeten wijzen .
Op de eerste plaats immers schept de
NAVO een critieke periode tussen het
moment, waarop het pact werd gesloten
en dat waarop het inderdaad effectief is
uitgebouwd. Juist tussen deze momenten
in ligt de grootste kans op een Russische
aanval. Het is daprom zaak, die periode
zo kort mogelijk te maken. Daar enige
Republikeinse candidaten deze periode
willen rekken ten gunste van prioriteit
aan het Verre Oosten, zijn in dit verband
de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen van belang.
Zelfs echter als het einde van deze
periode is bereikt, zal slechts bedwinging
op één gebied in de wereld zijn gerealiseerd. M.a.w. het Atlantisch Pact kan een
diffusie van de agressie in plaats van een
verdwijning bewerkstelligen. En of het
Westen in staat is alle mondiale vacua
tegelijk op te vullen, is problematisch.
Men zie slechts, hoe Frankrijk's inspanning in Indo-China zijn defensieve bijdrage in het Westen evenredig vermindert. De merkwaardige mogelijkheid is
daarmee gegeven, dat Rusland een versterking der NAVO niet eens ongaarne
zou zien.
Dat laatste wellicht eveneens om een
andere reden. Het communisme is een
heilsleer: door de Messias van het proletariaat zal de wereld „diesseitig" verlost
worden. Uiteraard zal deze verlossingsleer vooral apelleren aan verarmde volken. Het Westen staat daardoor voor dit
dilemma, dat het door een verdere uitbouw van zijn defensie het gevaar loopt
een economische en sociale onrust op te
wekken. Alsdan echter ontstaat het gevaar, dat langs een achterdeur wordt
binnengehaald, wat men juist bestrijden
wil: de communistische heilsleer.
Ook de te grote uitbreiding van het
aantal deelnemers aan de NAVO kan
een bezwaar gaan vormen. Nog ervan

afgezien, dat de naam „Atlantisch" Pact
weinig toepasselijk wordt, als Griekenland en Turkije lid zijn; afgezien ook
van het feit, dat het UNO-Handvest
slechts „regionale" organisaties erkent;
brengt uitbreiding van het pact met zich,
dat het in Russische ogen steeds meer een
omsingelingsmanoeuvre wordt. De kans
op een Russische noodsprong uit angst
wordt daardoor groter. Daarbij komt dan
nog, dat een verdere uitbreiding de ideologie ondergeschikt gaat maken aan militaire macht. Het feit, dat een land antiSovjet is, is voldoende om het tot toetreding uit te nodigen: op de positieve
ideologie van de betrokken natie wordt
steeds minder gelet. Op deze wijze gaat
het pact steeds meer een louter negatief
karakter krijgen. Overigens moet de
Amerikaanse neiging om de NAVO
steeds meer uit te breiden, ook gezocht
worden in de bovenvermelde afkeer van
beperkte allianties.
Het is onvoorstelbaar, dat de huidige
toestand van tegenover elkaar staande
militaire machten tot aan het einde der
tijden blijft voortbestaan. Wij staan dus
voor de vraag, hoe deze bedwingingspolitiek kan aflopen. M.i. liggen hier
slechts vier mogelijkheden voor.
Ten eerste is het mogelijk, dat de Sovjet-Unie tot de aanval overgaat. Dit zou
dan echter de eerste maal zijn, dat de
Sovjet-Unie een oorlog ontketent (wel
profiteerde het van door anderen ontketende oorlogen) en wel op een voor haar
ongunstig tijdstip. Bovendien is in de
communistische heilsleer een militaire
agressie slechts een grensmogelijkheid.
Veeleer verwacht het communisme dat de
Westerse wereld door innerlijke krachten
ten onder gaat, waardoor de heilsleer zal
gaan apelleren.
Iets anders is echter, dat zowel Rusland als het Westen een blunder zou
kunnen begaan, waardoor een door Rusland ontketende oorlog onvermijdelijk
wordt. Daartegenover staat dan echter
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weer, dat Moskou niet gemakkelijk blunders begáát: behalve het verdrag met
Duitsland in 1939 en het Koreaans conflict is mij er nog geen bekend.
Bovendien bedenke men dit: hoe langer
Rusland wacht met het openbaren van
zijn werkelijke bedoelingen, hoe sterker
de NAVO zich zal uitbouwen. Ook Rusland zelf beseft dit, maar houdt desondanks die bedoelingen toch geheim. Aangenomen, dat men in Moskou zeer wel
weet wat men wil, mag men hieruit concluderen, dat Moskou dus toch nog gaten
blijft zien ,in de Westerse posities; --gaten, bovendien, die dan op niet-militair
terrein liggen. Op militair terrein immers
staat Rusland, door zijn aarzelende houding, zelf toe dat die gaten steeds meer
gevuld worden.
Een tweede mogelijkheid om de huidige
remisestelling te doorbreken ligt in een
interventiepolitiek van het Westen. Het
valt op, hoe veel meer de Westerse uitlatingen in deze richting gaan wijzen, nu
het Westen zich van een militair overwicht bewust wordt. Nog afgezien van
de wensen van Mac Arthur hebben wij
sinds Februari j.l. uitlatingen in deze
richting van een Taft en zelfs een Foster
Dulles. Het feit, dat guerillatroepen in
Oost Europa worden gesteund, wordt
door Amerika al niet meer ontkend. Een
comité ter bevrijding der Oost Europese
volken is zeer actief. Het risico van dit
alles is niet zozeer nog, dat de NAVO
inderdáád een agressief karakter krijgt,
dan wel dat nu de kans groter wordt op
een bovenvermelde Russische blunder.
Overigens is het een voorrecht van de
democratische wereld, dat door de vrije
meningsuiting een tegenwicht kan worden
gevormd tegen de mening van hen, die
een agressie vanuit het Westen voorstaan.
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Een derde mogelijkheid is deze, dat de
bewapening aan beide zijden zo ver gaat,
dat een der partijen aan economische
uitputting ineen stort. Het geval van een
vermoedelijk hieraan annexe politieke
opstand, reken ik hierbij. Reëel lijkt ons
deze mogelijkheid niet. Op speculaties
bouwt men geen krachtige buitenlandse
politiek. Men dient trouwens de economische potenties r en evenmin de gezagsfactor -- van het Russisch blok niet
te onderschatten. Merkwaardig is wel,
dat bij deze mogelijkheid het effect bereikt wordt van een derde wereldoorlog,
echter op volkomen koude wijze.
De vierde mogelijkheid is het meest
hoopvol en moeten wij voortdurend bewust open houden. Zodra Rusland inderdaad gaat inbinden --- niet in woorden.
doch in daden moet het Westen bereid zijn, het militaire karakter van de
NAVO af te leggen en er een verbond
van economische en sociale samenwerking van te maken. Ja zelfs moet dan de
mogelijkheid blijven bestaan, dat uiteindelijk Rusland c.s. in dit verbond worden
toegelaten. Alsdan zou de cirkel, die zich
vanaf 1945 heeft geopend, weer sluiten.
Wij zouden dan weer terug zijn op het
uitgangspunt.
Zou inderdaad een hete oorlog worden
voorkomen en de kans daarop bestaat
dan kan men achteraf Rusland zelfs
dankbaar zijn voor de uitdaging. Het gegeven antwoord bevat immers vele positieve waarden. Wat zou er van een
Europese samenwerking of van hulpverlening aan de onontwikkelde wereldgebieden terecht gekomen zijn, zonder de
Russische uitdaging? Mogelijk kunnen
wij straks, terugblikkende op deze jaren,
zeggen dat tóch iets groots werd verricht.
Dr L. van Egeraat

Wolfgang Borchert — getuigenis van de verloren generatie
De in Hamburg geboren Wolfgang zijn. Hij stierf echter in 1947 in Bazel.
Borchert zou nu dertig jaar geworden De laatste tijd is in Duitsland de belang-
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wrede wijze gekweld wordt door de
spookachtige ellende van de oorlog en
zijn gevolgen. Tussen vrede en honger,
een klein beetje liefde en de dood schommelen deze wrakken van mensen heen en
weer en vormen in hun bestaan niets
anders dan een schreeuwend verwijt aan
de mensheid.
Deze literatuur kan geen verdere ontwikkeling nemen en de vroegtijdige dood
van de jonge dichter heeft daarom ook
symbolische waarde. Zijn werk wil als
een schreeuw uit de afgrond van diepe

psychische nood begrepen worden. De
literatuur in Duitsland heeft sindsdien
een vastere en gezondere lijn gevonden,
maar als getrouwe afspiegeling van de
geest, waarin de Duitse na-oorlogse
jeugd leefde en nog leeft, zal Wolfgang
Borchert's werk zijn waarde blijven behouden. De door Rowohlt uitgegeven
verzameling van zijn werken voorziet
daarom in een echte behoefte, al voldoet
het daarin opgenomen biographische nawoord slechts gedeeltelijk.
Dr K. J. Hahn

Onbekende verzetspoëzie van Werner Bergengruen
In de bibliographie van de werken van
Werner Bergengruen zal men voorlopig
een bundel gedichten nog niet vermeld
vinden, die de dichter anoniem liet verschijnen. Deze gedichten hebben een
eigen noodlot gehad, dat voor vele kenners en bewonderaars van Bergengruen
pas in dit jaar opgehelderd zal worden.
Door een toeval werd de schrijver van
dit artikel, die een exemplaar van deze
bundel jarenlang bewaarde, door de
dichter zelf daarover ingelicht. In de
jaren 1936 en 1937 schreef Bergengruen
een aantal gedichten, die een historisch
omklede, maar zeer directe aanval op het
nationaal-socialisme, ja op Hitler persoonlijk bevatten. Het lukte hem, deze
gedichten naar het toen nog vrije Oostenrijk te smokkelen, waar zij in 1937 anoniem verschenen onder de titel: Der
ewige Kaiser, als deel 3 van de serie:
„Oesterreichische Blátter", bij de uitgeverij Filip Schmidt-Dengler, Graz. Omdat deze gedichten de oude gedachte van
het „sacrum imperium" en het middeleeuwse christelijke keizerdom leken te
verheerlijken --- wat zij tenslotte ook
deden, alleen niet uitsluitend —, was het
voor de Gestapo niet zo gemakkelijk, de
daarin geweven felle aanvallen op het
regime van de dictator te vinden. Op
deze wijze werd een behoorlijk aantal

van deze bundels weer Duitsland binnen
gesmokkeld, waar ingewijden ze in de
betrouwbare boekhandels, van onder de
toonbank konden krijgen. Noch in Duitsland, noch in Oostenrijk kon men de
werkelijke schrijver noemen. Nu, in 1952,
zal dezelfde uitgever het boek opnieuw
en onder de naam van Bergengruen laten
verschijnen.
Het is wel de moeite waard hierop de
aandacht te vestigen, omdat er weinig
verzetspoëzie in Duitsland bestaat, (men
zou b.v. op de gedichten van Dietrich
Bonhoeffer en Albrecht Haushofer kunnen wijzen) en van deze poëzie de bundel van Bergengruen vermoedelijk de
eerste is. Men weet, dat Bergengruen, in
1944, een kleiner bundeltje gedichten liet
volgen, die eveneens een afrekening met
het regime bevatten: Dies Irae. Maar
Der ewige Kaiser is zeker ook wegens de
literaire waarde van de gedichten het
vermelden waard. Dit was juist de oorzaak, dat letterkundige kringen zich voor
deze anonieme uitgaven zozeer gingen
interesseren: de hierin opgenomen gedichten doen onmiddellijk de echte dichter erkennen. Het onderwerp, de idee van
de christelijke, door God geroepen en
aan God gebonden keizer, heeft Bergengruen, in de dagen van verval van iedere
echte autoriteit, met heilige en enthousi-
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de afval en het verval van het volk
aste gedachten bezield. Daarom zijn de
beklagend.
gedichten, zoals niet vaak bij Bergengruen, vervuld van een majestueuze,
En deze klachten worden aangrijpende
hiëratische klank, de verzen golven in
woorden van heilige toom, als hij de
een machtig rhythme, dat nooit plechtleiders van het gehate regime verwenst.
statig wordt, en de taal kiest eenvoudige,
Ook dan wordt het geen politiek gedicht,
maar sterke beelden, zoals de romaanse
geen ophitsend pamfletje, maar een even
kunst juist in de eenvoudige vormen van
waardige als felle aanklacht, zoals men
boog en vierhoek de indrukwekkenddie in deze zuivere poëtische vorm en in
grootse kathedralen kon opbouwen. Zo zulke intensiteit zelden vinden kan. Ten
roept hij de herinnering aan een authenbewijze delen uit een gedicht, dat na
tieke en in God wortelende heerschappij
1945 sporadisch, maar voor zeer weiniin een aantal sterke hymnen op, telkens gen, toegankelijk werd:
„Das Dauernde" (uit: Der envige Kaiser, pag. 44) .
„Erblosen Todes sterben die Tyrannen.
Tribunen zeugen nicht.
Und die der Tausende Gehur gewannen,
gewannen sich Gericht.
Im bleichen Licht der fieberheiszen Lampe
steht weisz der Komediant.
Sein Auge flackt, er neigt sich an der Rampe
und reckt verziickt die Hand.
Er krgynzt sich unter dem Geschrei der Menge
mit geil geschosznem Kraut.
— Der Acker singt die alten Preisgesnge
getreulich ohne Laut.
Der Herr und Knecht der selbstgeglaubten Luge
erhitzt sich am Gewuhl.
Der Born im mutterlichen Weltgefiige
rauscht klar und keusch und kiihl.
.--

r

^- ► .--- ►

^

r

r

r--+ .-

Wie wollen vor dem Abend sie bestehen,
die schuumend, fort und fort
in tausendfachem Hin- und Wiederdrehen
gebuhlt ums hohle Wort?
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
0 giergehetzte Rufer nach dem Beile,
Aufspurer alter Schuld —
Nur das Vergngliche kennt Hasz und Eile.
Die Dauer hat Geduld.
Am Himmel, wenn Gewolk und Dunst zerrannen,
steht grosz das alte Licht.
Erblosen Todes sterben die Tyrannen.
Tribunen zeugen nicht".
Dr K.

J. Hahn

Albert Westerlinck over Karel van de Woestijne
Albert Westerlinck betitelt zijn nieuw
boek De psychologische figuur van Karel
van de Woestijne als dichter; en zijn on-

dertitel legt tussen literatuur en psychologie hetzelfde verband; „Een literairpsychologische studie" 1 ) . Alleen het eer-

1) Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1952, 331 pp.,

ing.

Fr. 145, geb. Fr. 175.
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ste deel van Van de Woestijne's lyriek
wordt er behandeld: Het Vaderhuis namelijk (1903) , De Boomgaard der vogelen en der vruchten (1905), De gulden
Schaduw (1910) ; des te aandachtiger
zullen we, bij deze meer beperkte materie,
de literair-psychologische methode van
Westerlinck en zijn eerder universaliserende conclusies kunnen nagaan.
Westerlinck wil de dichter uitbeelden,
niet onmiddellijk de mens. Ook de uitdrukking „Van de Woestijne als dichter"
blijft echter dubbelzinnig: zij kan slaan
op de reële mens die men uit het lyrische
werk tracht te achterhalen; of zij kan de
gemythificeerde mens bedoelen, de dichter zoals hij zichzelf in zijn werk afbeeldt,
of tenslotte nog de scheppende-kunstenaar-in-actie. Van de gedichten uit kan
men evenzeer het ene als het andere beogen en bereiken. Het gevaar ligt dan
hierin, dat men vaak de drie tegelijk zal
nastreven, zonder het onderscheid te
maken; en dan blijven de resultaten verward en verwarrend.
In werkelijkheid loopt, van het kunstwerk uit, slechts één veilige weg naar de
kennis van de mens die het schiep: het
zéker hanteren van zijn bijzondere fictie,
stijl en geest; en juist dezelfde weg loopt
naar het critisch aflijnen van het artistieke zelfportret. Maar fictie, stijl en
geest horen bij de kunstenaar-in-actie;
die moet men dus het eerst onderzoeken,
het eerst zijn scheppende activiteit als
zodanig vastleggen. Daarna pas achterhaalt men even veilig, meestal tegelijk, de
eenvoudige dichter-mens en de fictieve
held-dichter.
Doch zulke scheppende activiteit beheerst men slechts, als men het werk in
zijn geheel beschouwt: de gehele gedichtenbundel (indien hij tenminste werd geconstrueerd), de gehele tros van gedichten, het gehele gedicht. Laat de structuur
van de bundel nog achteraf zijn aangebracht: wat de dichter bewust bedoelde
dient altijd erkend en onderzocht te wor-

den. En wat de meer beperkte eenheid
van het afzonderlijke gedicht betreft, bewust en vitaal tegelijk: wie deze laat
vallen, houdt scherven over. Hij vat de
creatieve arbeid nooit globaal, nooit precies en in zijn leven-gevende kern; hij
zou talloze bijzonderheden ontdekken,
zonder ooit (tenzij toevallig) de éne en
éénmakende ziel nog te raken.
Zulke secure studie veronderstelt een
weinig omvangrijk materiaal. Niets belet
echter dat een tweede methode, op de
eerste geënt, de observatie zou verruimen, de resultaten verder beproeven. Van
uit een kleiner, grondig onderzocht terrein inventorieert men vluchtiger een
groter; vanzelf zal dat tweede onderzoek
de conclusies van het eerste vervolledigen
of wijzigen.
Westerlinck nu ging de totaliteit en de
geleding van bundels en gedichten voorbij; hij zocht niet naar het individuele
scheppingswerk. Van meet af aan bestreek zijn onderzoek een aanzienlijk veld;
hij meende dat zijn methode het dragen
kon. Doch werd deze niet een systematisch verruimen, nog vóór hij een eerste
vaste kern grondig had onderzocht? Een
inductief nagaan en samenvoegen van
veel woord-motieven; zonder dat de zin,
de functie, de sfeer van die woorden
vooraf waren bepaald? Hij tekende een
compleet portret: de mens en de dichter
beide; maar beide dooreen, en het geheel
niet zonder willekeur. Hij schreef: „Van
uit de bijzondere analyse van elk belang-.
rijk woord-motief in Van de Woestijne's
lyriek, streeft onze werkwijze inductief
naar de kennis van het synthetisch-organisch levensgeheel dat in het hele woordenweefsel van deze lyriek tot uiting
komt" (blz. X) ; het woordenweefsel echter als zodanig onderzocht hij niet. Met
evenveel werkkracht als penetratie ontleedde hij en bouwde hij op; zijn studie
was eerst analytisch (acht hoofdstukken) ,
daarna synthetisch (zeven hoofdstukken) .
Zowel bij ontleding als opbouw echter
streefde hij zijn methode ver voorbij, die,

.
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** ** **
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van vaderland spreken kan
goed te
keuren. Toen dan ook op 27 Maart Togliatti in Napels aankwam, kon Wyschinski glimlachend zeggen, dat Rusland
nu ook Italië bezet had.
Palmiro Togliatti is een dubbelzinnige
figuur. Hij is een geveinsd humanist, die
met een vaderlijke gelaatsuitdrukking op
honingzoete toon verzekert, dat de verovering van de macht slechts door middel
van de stembus zal geschieden, terwijl hij
tegelijkertijd de revolutie voorbereidt,
waarbij hij met veel behendigheid de rol
speelt van de patriot, die zich voor vrijheid en vrede opoffert. In zijn manier van
optreden zit veel systeem. Zijn loopbaan
heeft niets heroïsch en zij heeft hem
bovendien nooit tijd gelaten zich aan
werk van welke aard ook te wijden.
Hij werd in Genua op 27 Maart 1893
uit Piëmontese ouders, uiterst brave mensen, geboren. Op school was hij steeds
de eerste, netjes en ijverig. Later nam
hij aan studentenstakingen deel en liet
hij zich als onderkruiper gebruiken; maar
zijn medestudenten vergaven het hem,
omdat hij niet verried, wie de professoren
uitgefloten hadden. Toen hij de dienstplichtige leeftijd bereikt had, werd hij,
precies als Stalin, afgekeurd, waarna hij
zich in de politieke strijd wierp en journalist werd. Nadat het hem samen met
anderen gelukt was, een scheuring in de
socialistische partij tot stand te brengen,
richtte hij de communistische partij op.
Tussen '1923 en 1925 zette de politie hem
herhaaldelijk gedurende korte tijd gevangen, zodat hij in 1925 besloot, naar het
buitenland te gaan, daar met het fascisme niet te spotten viel.
Buiten de grenzen van zijn vaderland
begon hij verschillende noms de guerre
aan te nemen en noemde hij zich afwisselend Ercoli, Mario, Correnti en Alfredo.
Als Alfredo nam hij deel aan de Spaanse
burgeroorlog. Toen hier de situatie critiek begon te worden, vluchtte hij naar
Algiers en begaf zich vandaar naar een
Sowjet-sanatorium. In Moskou, waar hij
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tijdens de oorlog als radiospreker werkzaam was, bleef hij tot aan zijn terugkomst in het jaar 1944. In het vaderland
teruggekeerd, werd hij minister zonder
portefeuille in het eerste kabinet Badoglio. In het kabinet Bonomi bracht hij het
tot plaatsvervangend minister-president,
en in De Gasperi's eerste regering werd
hij minister van justitie. Op de ministerszetel toonde Zijne Excellentie Palmiro
Togliatti, die inmiddels van zijn communistische aanhangers de bijnaam „de
beste" kreeg, zich een dolk van staal in
een handschoen van fluweel: hij schuwde
geen compromissen en was bereid, in het
Quirinaal voor Zijne Majesteit te buigen,
wat hem echter niet verhinderde, het
hoofd van de koning te eisen, zodra hij
weer buiten op het plein stond.
In de Kamer is Togliatti een goochelaar en acrobaat. Hij hecht zijn goedkeuring aan artikel 7 der constitutie, dat
de betrekkingen tussen Kerk en Staat
regelt, maar intussen laat hij de muren
van Rome met aanplakbiljetten beplakken, die voor het Vaticaan in hoge mate
beledigend zijn, terwijl te zelfder tijd de
communistische kranten om het hardst
vervalste documenten afdrukken, om de
Kerk te compromitteren. In de volksvertegenwoordiging stort hij de fiolen van
zijn toom over de fascisten uit, maar
buiten het parlement laat hij de voormalige partijgangers van Mussolini weten, dat het communisme in zijn edelmoedigheid bereid is, alles te vergeven en
hen in zijn rijen op te nemen.
Als iemand echter Togliatti van tegenstrijdigheden in zijn karakter beschuldigen zou, dan krijgt hij waarschijnlijk
hetzelfde antwoord, dat Anna Pauker
aan een Amerikaanse journalist gaf:
„Wanneer wij, communisten, op een
hindernis stoten, dan maken we een omtrekkende beweging en marcheren op
onze weg verder voorwaarts. Als men de
oorlog wil winnen, moet men soms omwegen maken". Anna en Palmiro komen
uit dezelfde Moskouse school, waar alle
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A. Smit
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definitieve kohet uiteindelijke
uiteindelijke en
en definitieve
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o.a. de
de Kerk
Kerk en
en de de
nederlandse vertaling,
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C.s.s.R.
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F. A.
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Dit boek
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deel van
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Dit
NIMWEGEN
NIMWEGEN C.s.s.R.,
C.s.s.R., 52
52 pp.
pp. De
De een
een trilogie,
trilogie, waarin
waarin Prof.
Prof. Schilder
Schilder
twee
twee andere
andere documenten
documenten zijn:
zijn: de
de het
het lijden
lijden van
van Christus
Christus beh
behandelt.
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andelt. Na
Dr Herman
De komst
Dr
Herman RIDDERBOS,
RIDDERBOS, De
van het koninkrijk.
van
koninkrijk• Jezus'
.Jezus' prediprediking volgens
king
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inhoud
Wat
van dit
dit boek
Iboelk over
overdedeverzoenende
verzoenende
van
Ohristus
ontsierd wordt door
door beslist
beslist
Christus ontsierd
onnodige snieren
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an
verhelderd. In vreemd contrast metverhld.Inmcotrase
deze
wetenschappelijk aandoende
aandoende
deze wetenschappelijk
schrijfwijze
populaire toon vvan
an
schrijfwijzeds
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aaDbevolen voor alle geestelijkeleiders.
leiders. P. Schoonenberg
telijke
P. Sc!hoonenberg

Het Sacrament
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CARLIER, Vrede
Vrede
met Rome;
Bome; een
een inleiding
inleiding tot de
de
oecumenische beweging
beweging en
en een
oecumenische
een
uitnodiging
uitnodiging tot
tot herenigingsactie.
herenigmgsactie.
—
- De
De Forel,
Forel,Rotterdam,
Rotterdam, 1951,
1951,
416 pp.
IPp.
De Italiaansche
van dit
ltaliaansche schrijver
schrljver van
dit
werk mocht,
mocht, toen
toen: hij
hij na 25
25 jaar
jaar zijn
zijn
ambt als secretaris
an de Unio deri
secretaris vvan
cleri
pro missionibus
pro
missionibus neerlegde,
neerlegde, een
een perpersoonlijke
felicitatie van Pius
soonlijke felicitatie
Pius XII
XII ontontvangen.
vangen. H. earlier,
C&rlier, de
de vertaler
vertaleren
enbebawerker
van het
weriker van
het boek,
boek, ontving
ontlvdng naar
naar
aanleiding
van dit
dit werk
aanleiding IVan
werk een
een eigeneigenhandig schrijven
schrljven van
van Kard.
Kanl. Tisserant,
Tisserant,
de
de secretaris
secretaris van
van de
deCongregatie
Congregatie
voor de
de Oosterse
Oosterse Kerk.
Kerk. Hieruit
Hieruit blijkt
blijkt
reels
de waarde
reds de
waarde van
van deze
dezepublicatie.
publicatie.
Het boek
boek verdient
verdient inderdaad
iOOerdaad gepregeprezen te
·te worden.
worden. Het werd
werd niet als
als een
een
zuiver wetenschappelijk
wetenschappelijk opus gegeschreven,
schreven, maar
maar met de
de bestemming
bestemming
in bredere
bredere kringen
kringen. belangstelling
belangsteWDg en
en
waardering
lWa.a.rdering voor
voor het
het werk
werk der
der herhereniging
eDig1ng te wekken
wekken en
en het
het zal
zal +ot
töt dit
dM;

doel
dienstig kunnen
kunnen zijn.
zijn.
doel zeker zeer dienstig
Met
overvloed van
'Van citaten
citaten worworMet een overvloed
den de droevige
droevige gevolgen
gevolgen der
der ververdeeldheid
uiteengezet, daarna
daarna de
deeldheid uiteengezet,
noodzakelijkheid van een oplos$ingnodzakelijhvnopsg
en tenslotte de wegen
wegen om
om tot
tot een
een herhereni:g.I.ng
komen. Als
Als feilen
feilen noteernoteereniging te komen.
den
wij enkel,
enkel, dat,
dat, hoewel
hoewelduidelijk
duidelijk
den wij
wordt
de eenheid
eenheid der
der
wordt gezegd,
gezegd, dat
dat de
Kerk
van Christus
Ohristus reeds
reeds bestaat
bestaat
Kerk van
(31
(31 v.).
v.) , toch
toch een enkele
enkele maal de uitdrukking „verdeelde
"verdeelde Kerk"
Kerk" valt (55)
(55).
.
Ook
kan men
men sinds
sinds de
deencycliek
encycliek
Ook kan
„Mystici Corporis"
"Mystici
Corporis" niet meer
meer houden,
houden,
dat de
de afgescheidenen
afgescheidenen ,leden'
,leden' van de
de
Kerik
zijn
(244).
Sträter
Kerk
zijn
(244) . C. C.
Str,ter
Gustav
ERMECKE, Das SozialGustav ERMECKE,
apostoJat.
theologische' BeBeapostolat. SeIne
Seine theologische
gründung,
slttlicheVerpflichtung
VerpOldltung
griindung, sittliche
und pralktlsche
praktische Gestaltung.
Gestaltung.- Ferd.
Schöningh, Paderborn,
Padel1bom,
Fend. Schtiningh,
1952,
1952, 56 !pp.,
pp., 2.40 DM.
opening van
van het
het studiejaar
stJudieJaar
Bij
Bij de opening
1951-'52
deAartsbischoppelijAartsbischoppellj1951—'52 van de
ke
rphilosophische en
en theologische
theologische
ke philosophische
Academie
Paderbom hield
hield G.
G. ErErAcademie te Paderborn
mecke
'Voordracht, op
op het
het. feest
feest
mecke deze voordracht,
van Christus-Koning.
Christus-Koning. De bedoeling
bedoeling
was vanuit
vanuit christologische
Christologische zienswijze
zienswijze
het apostolaat in
in het
het algemeen
algemeen en het
sociale apostolaat heel in het bijzon-socialepthnbijzoder
te funderen
funderen en
en enige
enigepraktische
prütische
der te
richtlijnen
spr. is
is
richtlijnenaan
aante
te geven.
geven. De
De spr.
daarin
ondanks de
de schemaschemadaarin geslaagd ondanks
tische opzet van
van zijn
zijn betoog.
betoog.
tische
A..v.K.
A.
v. K.
MILLER G.C.
Para.John MILLER
G.C. Salnts
Saints and Parachutes.
an AdAdchutes. Two
Two aspects
aspects of
of an
venture. —
- Constable,
Constable, London,
London,
venture.
1951,
6. .
1951, 171
171 pp.,
pp., 12 s. 6.

De compositie
compositie van
boek is al
al
De
van dit
dit boek
zeer curieus.
curieus. De
auteur geeft
geef.t om
om
zeer
De auteur
'beurten een
een hoofdstuk
hoofdstuk dat
dat handelt
handelt
beurten
zijn geestelijke
geestelijkeavonturen,
avonturen, hoofdhoofdover zijn
zakelijk op
godsdienstig terrein,
terrein, en
en
zakelijk
op godsdienstig
waarin een
eenDuitse
Duitsemijn
mijn
een hoofdstuk waarin
wordt gemaakt. In
In de
de ininonschadelijk wordt
leidmg waarschuwt
waarschuwt hij
hij voor
voordergelijdergelljleiding
samenstelling en mocht
mocht een
een lezer
lezer
ke samenstelling
zich niet
niet interesseren
interesseren voor het geesgeestelijke, dan
leze hij
alleen maar
maar de
de
telijke,
dan deze
hij alleen
hoofdstukken. Dtt
betekent dat
dat
even hoofdstukken.
Dit betekent
nauwelijks van compositie
compositie kan
kan
men nauwelijks
spreken. Rijgt men
men de
de oneven
oneven hoofdhoofdspreken.
stukken aan elkaar,
elkaar, dan
dan krijgt
krijgt men
men
stukken
toch maar
maar een
een matig
matighelder
helderbeeld
beeldvan
van
geestelljke ontwikkeling
ontwikkeling van
van de
de
de geestelijke
auteur. De eindindruk
eindindruk van
dit boek
boek
auteur.
van dit
dan ook
ook teleurstelling:
teleurstelling: het matemateis dan
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naal voor
voor een
een interessant
interessant stuk
stuk autoautoriaal
biographie is er,
er, de
de wijze
wijze waarop
waarop dit
dit
biographie
WIOrdt voldoent
voldoent geensgeensgepresenteerd wordt
zins, noch
noch voor
voor diegenen
diegenen die
die iets
iets
zins,
weten van
van de
de helden
helden die
die
meer willen weten
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op onontplofte
onontplofte bommen
bommen af
af trokken,
trokken,
noch
noch voor
voor diegenen,
diegenen, die geleerd
geleerd wilwilworden door
door de
de geestelijke
geestelijke omomlen worden
dolingen van
van de
de medement.
medement.
dolingen
P. Peters
Peters

TBEOUOGIE EN
PIfiLOSOPHIE
THEOLOGIE
EN PHILOSOPHIE
MarIa's Tenhemelopneming
Tenhemelopneming in
in ververMaria's
band met haar
haar andere
andere voorrechvoorrechten. Verslagboek
Verslagboek der
der elfde
elfde MaMaten.
Dagen 1951,
1951, gehouden
gehouden in
in de
de
riale Dagen
Norbertijner Abdij,
Abdij, Tongerloo
Tongerloo
Norbertijner
28-30Aug.
Aug.1941,
1941, 160
160 pp.,
pp.,
van 28-30
Fr. 120.
120.
ing. Fr.
Op het
XIe congres
congres van
van „Mariale
"Mariale
Op
het Xle
dagen" te Tongerlo
Tongerlo in 1911
1911 werd het
het
dagen"
nieuw afgekondigde
afgekondigde dogma
van de
de
nieuw
dogma van
Tenhemelopneming belicht
zijn
Tenhemelopneming
belicht in
in zijn
verband met het
hetgoddelijk
goddelijk moedermoederverband
schap
door J.
B. Valvekens,
Valvekens, met
met de
de
schap door
J. B.
onbevlekte ontvangenis
ontvangenis door
door V.
V. MoMoonbevlekte
met Maria's
Maria's middelaarschap
middelaarschap door
door
rel, met
P. Ploumen,
Ploumen, met
met haar
haarkoningschap
koningschap
door H.
Frehen. I. Engels
Engels besprak
besprak de
de
door
H. Frehen.
houding van de gelovigen ten
ten aanzien
aanzien
houding
van het
het dogma,
dogma, terwijl
terwijl S.
S. Douven
Douvenzijn
zijn
de kunst
kunstonderzocht.
onderzocht.
uitbeelding·
uitbeelding in de
Prof. Philips
Philips leidde
leidde alles in
in door
door een
een
Prof.
beredeneerd overzicht
de publipubliberedeneerd
overzicht van de
caties der
der laatste
laatste 33 jaren.
jaren.
De
grote betekenis
betekenis van
van deze
deze mamaDe grote
riale dagen en
en der
der gehouden
gehouden referaten
referaten
kunnen
beter weergeven
weergeven dan
dan
kunnen wij
wij niet beter
met
de woorden
woorden van
van zijn
zijn besluit:
besluit:
met de
"Onze vroomheid mag niets anders„Onzevromhidagtsner
zijn dan
toepassing van
van
dan de
de praktische toepassing
het geloofsgegeven
geloofsgegeven . ...
.. Onze
Onze MariaMariapredikatie
moet daar
daar onvoorwaardeonvoorwaardepredikatie moet
lijk
bij aansluiten.
aansluiten. Wij
Wij mogen
mogen niet
niet
lijk bij
steunen
op oppervlakkige
oppervlakkige psycholopsycholosteunen op
gische
ontboezemingen, maar
de
gische ontboezemingen,
maar op de
rotsgrond
dogmatisch ververrotsgrond van
van het dogmatisch
antwoord
geloof".
antwoord geloof".
E.V.
E. V.

Matthias PREMM,
PREMM, Katholische GlauGlaubens
Kunde, B
Band
I: Gott
Gott der
der
bens Kunde,
and I:
einwesentliche
und dreipers5ndrelpersöneinwesentliche und
lldle
Schöpfer des
- HerHerdes Alls. —
Rohe Schápfer
der,
Wien, 1951, 588
588 pp.
pp.
der, Wien,
Volgens
ondertitel, voorwoord
voorwoord en
en
Volgens ondertitel,
opzet
(latijnse documenten
documenten en vakvakopzet (latijnse
termen
blijven onvertaald)
dit
termen blijven
onvertaald) is
is dit
Duits geschreven
geschreven handboek
handboek der theotheologie bedoeld
bedoeld als leerboek
leerboek voor
voor priespries.terstudenten.
zulk een
een leerboek
leellboek
terstudenten. In
In zulk
zoekt men
men niet
niet allereerst
allereerstoorspronkeoorspronkelijkheid,
degelijkheid, overzichoverzichlijkheid, maar degelijkheid,
telijkheid
helderheid. Deze eigeneigentelijkheid en
en helderheid.
schappen
hier overvloedig
overvloedig aanaanschappen zijn
zijn hier

wezig. Doch
Doch bijwijlen
bijwijlen blijkt
blijkt een gegewezig.
brek aan
aan ernstig
ernstig overdenken
overdenken van
van de
de
traditionele gegevens,
gegevens, zo
zo in
in de
de uituittraditionele
eenzetting
eenzetting over
over de
de schepping:
.sc~epping: „Das
"Das
ex nihilo
gleichbedeutend mit
nihilo ist
istgleichbedeutend
rolt
nihil" (343)
(343)..
post nihil"
Als ernstig
ik, dat
ernstig gebrek
gebrek...,gevoel
gevoel ik,
dat
Schrift- en
enVaderargument,
Vaderargument, hoehoehet Schriftgetuigend van
vanpersoonlijke
persoonlijke lezing
lezing
wel getuigend
reflectie, toch
toch nooit
nooit uitkomt
uitkomtboven
boven
en reflectie,
het starre
starre kader,
kader, dat
dat vele
velehandboehandboeken van de laatste
laatste vijftig
vijftig jaar
jaar zo
zo dor
dor
maakt: teksten
tekstenworden
wordenaaneengerijd,
aaneengerijd,
zonder enige
de gegezonder
enige poging
paging om
om in
in de
dachtenwereld
dachtenwereld van
'Van de
de schrijvers
schrijvers door
door
te dringen.
dringen. Het toevoegen
toevoegen van
van slotslotparagrafen
over de
de Lebenswert
paragrafen over
Lebenswert van
van
de leerstukken
leerstukken is maar
maar een
een pover
pover
de
surrogaat voor
surrogaat
voor de
de religieuze
religieuze armoearmoede, die
die daardoor
daardoor ontstaat.
ontstaat. En
tot
de,
En tot
overmaat
van ramp
ramp geeft
geeft het
overmaat van
het ontontbreken
breken van vrijwel
vrijwel iedere
iedere verwijzing
verwijzing
naar
naar de
de literatuur
literatuur de
de student
student geen
geen
prikkel en
prikkel
en hulp
hulp om
omdoor
doorpersoonlijk
persoonlijk
contact met de
contact
de bronnen
bronnen of door
door stustudie van
van artikels
artikels en
enmonographieën
monographieën
die
buiten de
buiten
de benauwde
benauwde handboekenhandboekensfeer te
te treden.
treden.
P. Smulders
P.·Smulders
Theologisch Woordenboek.
Theologisch
Woordenboek. Onder
Onder
hoofdredactie van
van Dr H.
hoofdredactie
H. BRINK
BRINK
O.P. -— J. J.
O.P.
J. Romen
Romen &
& Zn.,
Zn., RoerRoermond/Maaseik, 1952,
mond/Maaseik,
1952, afl. I,
I, XX
XX
pp. ± 440
pp.
440 col.,
coL, ff 9,—
9,- p. afl.
afl. (bij
(bij

int.)..
lijk gevalHet zal de
de redactie
redactie moei
moeilijk
gevallen
zijn te
te voldoen
'Voldoen aan
aan de
deverwachverwachlen zijn
tingen, die de
tingen,
de exuberante
exuberante aankondiaankondiging
de uitgever
uitgever misschien
misschien gegeging van de
wekt heeft (een
(een beetje
beetje meer
meer realistirealistische
reclame zou onze
onze uitgevers
uitgevers werwersche reclame
kelijk
misstaan).. Niettemin
Niettemin zijn
zijn
kelijk niet misstaan)
de PP.
de
PP. Dominicanen
Dominicanen er
er volledig
volledig in
geslaagd
een imponerend
imponerend specispecigeslaagd ons een
men
te leveren
leveren van
van hun
hun gedegen
gedegen
men af te
wetenschap
op theologisch
theologisch gebied.
gebied.
wetenschap op
Deze eerste aflevering van het
Deze
het Theologisch WoordenboEilk
doorbladerend
Woordenboek doorbladerend
groeit de bewondering
groeit
bewondering voor hetgeen
hetgeen
hier
kan
niet
hier :gepresteerd
gepresteerd is;
is; en men k
an niet
anders zeglgen,
zeggen, dan
dan da.t
dat de zonen
anders
zonen van
van
de
H. Dorninicus
Dominicusweer.
eens temeer
temeer
de H.
weer eens
getoond hebben,
hebben, hoezeer zij de wetenweten-
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schappelijke
hun Orde
Orde
schappelijke tradities
tradities van hun
ook
in onze
onze tijd
tijdhebben
hebben hooggehouhooggehouook in
den.
Wanneer wij
ook een
een opopWanneer
wij hier
hier dan
dan ook
mer~ing
plaatsen inzake
inzake de
de
merking willen
willen plaatsen
inhoud
van
deze eerste
eersteaflevering,
aflevering,
inhoud v
an deze
dan
wil deze
deze niets
niets afdoen
afdoen aan
aan onze
onze
d an wil
algemene
waardering voor
voor hetgeen
hetgeen
algemene waardering
gepresteerd is.
wem immers
immers als
als
gepresteerd
is. Een werk
dit,
dat op
op langere
langere termijn
termijn is
is geprogeprodit, dat
jecteerd, k
kan
misschien zijn
zijn voordeel
voordeel
jecteerd,
an misschien
doen
een enkele
enkele suggestie.
suggestie.
doen met
met een
Wij zijn
zijn d
dan
van
mening, dat de
de
Wij
an v
an mening,
inhoud
volledig bebeinhoud hier
hier en daar niet volledig
antwoordt aan het
het doel,
doel, dat
dat de
de redacredaczich gesteld
gesteld heeft
heeftblijkens
blijkens de
de ververtie zich
antwoording, die
aan
het werk
werk voorvooran het
antwoording,
die a
a1lgaat.
Dit woordenboek
woordenboek immers
immers wil
wil
afgaat. Dit
'geen
stl'liktwetenschappelijk
wetenschappelijk karak~arak
geen strikt
ter dragen,
dragen, „het
"het isisbedoeld
,bedoeld voor
voor
ter
,priesters
de zielzorg,
zielzorg, voor
voor theolotheolopriesters in de
giestudenten, voor
academisch gegegiestudenten,
voor academisch
vormde leken".
leken". Welnu,
lis het
het
vormde
Welnu, dan
dan ås
voor ons
ons volkomen
volkomenonbegrijpelijk,
onbegrijpelijk, dat
dat
meermalen de
vertaling der
der apoloapolomeermalen
de vertaling
geten
van
Meyboom als
als litteratuur
litteratuur
geten v
an Meyboom
wordt
opgegeven (soms zelfs
zelfs als
als enieniwordt opgegeven
ge litteratuur)
litteratuur):: wegens
wegens opzettelijke
opzettelijke
vervalsingen
protestantse zin
zin imimvervalsingen in
in protestantse
mers is
is deze
deze vertaling
vel1taling niet
niet alleen
alleen
mers
waardeloos, maar
strict voorvoorwaardeloos,
maar zelfs
zelfs strict
behouden lectuur.
lectuur. Dezelfde
Dezelfde inconseinconsebehouden
quentie lijkt ons a
aanwezig
litteanwezig in de litteratuur-aanwijzingen,
die in
in het artiratuur-aanwijzingen, die
artikei
over S.
S. Augustinus
Augustinuswarden
wOl'den ,gegegegekel over
ven:
wij vinden
vinden er
er werken,
we,rken, die
die alleen
alleen
ven: wij
nog onder
onder vakmensen
vaJkmensen misschien
misschien van
van
belang
zijn, terwijl
terwijl daarentegen
daarentegen het
het
bel an g zijn,
prachtige werk
Prof. van
van der
der
prachtige
werk van
van Prof.
Meer, Augustinus
Augustinus de zielzorger,
zielzorger, ten
ten
Meer,
-enenmale
ontbreekt.
enenmale ontbreekt.
an de
Verder 'gaat
gaat de
Verder
de aandacht
aandacht v
van
de
redactie vooral
~edactie
vooral „naar
"naar een
een weergave
weergave
van
de huidige
huidige stand
stand v
van
de theolotheoloan de
v
an de
gie". Maar
Maar hoe
hoe is
is dan
dan teteverklaren,
verklaren,
gie".
dat onder
da.t
onder het
het woord
woord „Adam"
"Adam" wel
wel
voorkomt
van
Perseigne, een
een
an Perseigne,
voorkomt Adam
Adam v
vrij onbetekenend
onbetekenend theoloog
de 12e
12e
vrij
theoloog uit de
eeuw, maar gezwegen
gezwegen wordt
wordt over
over b.v.
b.V.
de zeer
zeer invloedrijke
invloedrijke duitse godgeleer:godgeleerde Dr
Dr Karl
Karl Adam.
Adam. In
In hetzelfde
hetzelfde verver!band
zou geen
geen enkele
enkele lezer
lezer namen
namen
b and zou
gemist hebben
hebben als 'Abd
'Abd al-masih
al-masih alalkindi',
kindi', maar
maar wij
wiJ. zijn
zijner
heel zeker
zeker
er heel
van,
dat velen
velen tevergeefs
tevergeefs zullen
zullen zoezoev
an , dat
ken naar de
de naam
naam Asmussen,
Asmussen, de
de bebeken
kende lutherse
lutherse theoloog,
theoloog, die de
de laatlaatkende
ste tijd
tijd in
in het
hetbrandpunt
brandpunt vvan
de bebean de
langstelling
Wij vragen
vragen ons
ons
langstelling staat.
staat. Wij
af, of
of de
deverschillende
verschillendemedewerkers
medewerkers
niet teveel
teveel vrijheid
vrijheid is
gelaten in
in de
de
niet
is gelaten
keuze van
van hun
hun onderwerpen.
onderwerpen.

Zuiver economische
economische begri
begrippen
als
Zuiver
pp en als
„aanbesteding"en
en „behoefte",
"aanbesteding"
"behoefte", die
die
bovendien nog beh
behandeld
zonandeld worden zonderenLg
aanknopingspunt a
aan
de
der enig aanknopingspunt
an de
moraal-theologie, behoren
helemoraal-theologie,
behoren O.i.
o.i. helemaal niet
niet thuis
,thuis in
ineen
eenTheologisch
Theologisch
maal
Woordeniboek; ook
misWoordenboek;
ook al
al zouden
zouden ze misschien
waardevol kunnen
kunnen zijn
zijn in een
een
schien waardevol
"Vraagbaak
zielzol1ger". De
De
„Vraagbaak voor
voor de zielzorger".
gehele opzet en
en inhoud
inhoud v
van
dit woorwooran dit
denboek gaat
echter ver
ver boven
boven een
een
denboek
gaat echter
dergelijoke doelstelling
doelstelling uit.
uit. Bedoelde
Bedoelde
dergelijke
woorden vormen
desonant in
in
woorden
vormen o.i.
o.i. een desonant
het geheel,
geheel, dat
dat beslist
beslist de
de naam
naam
het
"Theologisch
Woordenboek" ,ten
vol„Theologisch Woordenboek"
ten voile rechtvaardigt.
rechtvaardigt.
Wij zien
belangstelling volgenvolgenWij
zien met belangstelling
de
afleveringen tegemoet.
tegemoet.
de afleveringen
S. Trooster
GeloofsØoud en
Geloofsinlhoud
en geloofsbeleving.
geloofsbeleving.
Een peiling
peiling binnen
binnen Reformatie
Reformatie
Een
en
Katholieke Kerk
Kertk in
in NederNederen Katholieke
lland.
an d. Onder
Onder redactie
redactie v
van
Dr H.
H.
an Dr
VAN
DER LINDE
LINDE en
Dr F.
F.
VAN DER
en Dr
THI.JSSEN.
Spectrum,
THIJSSEN. -- 't'tSpectrum,
Utreclhtj
Antwerpen, 1951,
1951, 368
368
Utre cht/Antwerpen,
pp., 17,50.
f 7,50.
pp.,
Dit is
is werkelijk
werkelijk een
eenbijzonder
bijZOnder boek.
!boek.
Gezaghe'bbende theologen
geesteGezaghebbende
theologen en geestelijke
schrijvers van
van reformatorische
refol1lllJatorische
lijke schrijvers
en katholieke huize brengen ons inenkatholiuzbrgens
voortreffelijke opstellen
hoogte
voortreffelijke
opstellen op de hoogte
van
van
en leven
leven
v
an de ontwikkeling v
an leer en
tot op
op onze
onze dagen.
dagen.
in beide confessies tot
Wij
moeten onze
onzeandersdenkende
andersdenkende
Wij moeten
broeders
voor de
de
broeders danik:baar
dankbaarzijn
zijn voor
grootmoedige
openheid, waarmee
waarmee zij
zij
grootmoedige openheid,
ons een inzicht
inzicht geven
geven in wat er
er leeft
leeft
,en leven vvan
reformain theologie en
an de reformatorische christen.
christen. Wat ons vooral
vooral opopvalt is
is de
de vurige
vurige liefde
liefde ,tot
Christus,
tot Christus,
die
deze opstellen
opstellen spreekt,
spreekt, en
en de
de
die uit deze
concrete bekommernis
bekommernis om de
de probleprobleconcrete
men rond
men
rond h
handhaving
uitbreiding
andhaving en uitbreiding
van
het Rijk
Rijk Gods
Gods in
in deze
deze wereld
wereld die
die
v
an het
steeds
meer v
van
Christus verwijderd
verwijderd
steeds meer
an Christus
raakt.
lezing van
van deze
deze artikelen
artiikelen
raakt. De
De lezing
kan ons
ons slechts
slechts tot
tot grote
grotevreugde
vreugde
kan
stemmen.
Want
waar de
debeleving
beleving
stemmen. W
ant waar
van het
het christendom
christendOllll in
in de
de kerken
kerken der
der
Reformatie praktisch identiek
identiek wordt
wordt
Reformatie
met de onze, daar groeit de
de reële
reële momogelijkiheid
een vruchtbaar
vruchtbaar gesprek
gesprek
gelijkheid tot een
inzake
dogmatische kwesties.
kwesties.
inzake dogmatische
Rest ons
ons op
op te
te merken,
merken, dat
dat ook
ook de
de
opstellen
opstellen over de katholieke visie vvan
an
voortreffelijk ,gehalte zijn; zodatvorteflijk;gha.znodt
zielzol1geren
iedere ontwikkelontwrkkeliedere zielzorger
en iedere
de leek
leek daarin
daarin zeer
zeer veel
veelwaardevolle
waardevolle
de
gedachten
eigen
gedachten zal vinden inzaJke
inzake de eigen
katholieke theologie en
en spiritualiteit.
spiritualiteit.
katholieke
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Het spreekt vanzelf, dat voor het
lezen van dit boek algemene of particuliere dispensatie van de kerkelijke boekenwet aanwezig moet zijn.
S. Trooster

Een register verhoogt deze bruikJ. H. Nota
baarheid.

F. SAWICKI, Lebensanschauungen
moderner Denker, Bd. II: Die
philosophies der Gegenwart,
SchSningh, Paderborn, 1952, 408
pp., 9.60 DM.
Sawicki heeft dit werkje over de
hedendaagse philosophic (ongeveer
vanaf 1900) aldus samengesteld, dat
hij het moderne denken in zeven secties verdeelt en dan daarin de verschillende wijsgeren hun plaats geeft.
Op deze wijze komen sommige philosophen in meerdere secties ter
sprake. Op rustige wijze zet S. de
problemen uiteen, geeft helder de
variërende oplossingen en een korte
waardering. Zijn persoonlijk standpunt, dat in de kritiek naar voren
komt, zal niet iedereen tot instemming nopen en er zijn ernstige lacunes in de bibliographic, die dikwijls
ver voor 1950 ophoudt, maar als inleiding vooral in de Duitse philosophie v an deze eeuw: zeer bruikbaar.

In het aangegeven boek biedt de
auteur ons een heldere en evenwichtige, op soliede katholieke grondslag
gebaseerde studie over de verhouding
van de moderne techniek enerzijds en
de cultuur en religie anderzijds. Deze
studie is niet in het bijzonder voor
vak-philosophen en -theologen bestemd, maar voor de intellectuele
lezer in het algemeen. Wel lij kt het
ons toe, dat verschillende verhoudingen, b.v. van de techniek tot de wetenschap, de economie, de moraal,
door een diepere ontwikkeling van
het eigen begrip der techniek, alzijdiger en principiëler kunnen worden
uitgewerkt, maar dit neemt voorzeker niet weg, dat wij dit boek van
harte aanbevelen aan allen, die zoeken naar een degelijk boek, dat hen
kan helpen bij een ernstige bezinning
op de geweldige culturele en religieuze problemen, waarvoor de mode rne
techniek ons stelt. A. v an Leeuwen

Olof PEDERSEN, God en de techniek. -- Wereldvenster, Amsterdam, z. j., 163 pp.

PSYCHOLOGIE
Prof. Dr E. A. D. E. CARP, Psychopathologische Opsporingen. —
Strengholt, Amsterdam, 1951,
276 pp., f 12,50.
Prof. Dr E. A. D. E. CARP, De Indivklual Psychologische Behandelingsmethode. — De Tijdstroom, Lochem, 1949, 85 pp.,
geb. f 5,90.
Prof. Dr E. A. D. E. CARP, De Suggestieve Behandelingsmethodes
en het Suggestieve Element in
de Psychotherapie. -- De Tijdstroom, Lochem, 1950, 2de druk,
83 pp., f
Professor Carp is een dermate erkende leermeester, dat zijn boeken
nauwelijks een aanbeveling nodig
hebben. En mogen er misschien voor
de een of ander ook al punten zijn,
waar hij enige reserve zou willen maken, dan ontstaat deze visie toch
vaak uit een ontoereikend inzicht in
de werkwijze v an deze ordenende en
veelzijdige geest, die wel als voornaamste karakteristiek heeft, dat hij
niet verstart in systemen.
Zijn sinds 1921 ononderbroken pu•

blicatie-lijst getuigt hiervan zeer duidelijk.
Door zijn vele publicaties heen ontwierp Prof. Carp een leer der persoonlijkheidsstructuur, welke geroepen is als basis te dienen voor de
werkers op het gebied der klinische
psychologie. Deze leer vindt men niet
alleen in zijn grote standaardwerken,
doch ook in zijn kleinere publicaties
over bepaalde richtingen en werkwijzen.
In de „Psychopathologische Opsporingen" geeft hij de resultaten van
een aantal onderzoekingen op het gebied der kinderpsychopathologie, der
sociale psychologie, van de neuroseleer en van de psycho-analyse.
Het boek is geschreven in een
trant, die niet boven het bevattingsvermogen van de ontwikkelde leek
ligt.
In „De Individual Psychologische
Behandelingsmethode" biedt Prof.
Carp een critische uiteenzetting aangaande de betekenis van de door Alfred Adler voorgestane behandelingsmethode van geesteszieken.
Hij wijst vooral op de beperking,
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die elke vorm
die
vorm van
van psychische
psychische behanbehandeling eigen
eigen is, die
deling
die bepaalde
bepaalde aspecaspecten van menselijke
tenvan
menselijke levenslevens- en
en zijnszijnsproblematiek min
min of
of meer
problematiek
meer eenzijdig
eenzijdig
belicht. En de
belicht.
de Individuai-Psychologie
Individual-Psychologie
heeft wel een
heeft
een zeer
zeereenzijdig
eenzijdig karakkarakter.
Ook "De
„De Suggestieve
Suggestieve BehandelingsOok
Behandelingsmethode en
en het Suggestieve
methode
Suggestieve Element
Element
in de
is een
in
de Psychotherapie"
Psychotherapie" is
een criticritische uiteell2:etting,
uiteenzetting, die
die vooral
vooral tot de
sche
de
artsen is gericht.
artsen
gericht. Allereerst
Allereerst wordt
wordt de
de
verhouding .Patient-Geneesheer
Patient-Geneesheer psyverhouding
chologisch belicht.
chologisch
belicht. Vervolgens
Vervolgens wordt
wordt
het Mensheidsprobleem
het
Mensheidsprobleem der
der gebongebondenheid in
in verband
met het wezen
denheid
verband met
wezen
der suggestieve
der
suggestieve beïnvloeding
beïnvloeding besprobesproken. In de
ken.
de beide
beide volgende
volgende hoofdstukhoofdstukken komen dan
ken
dan de
de onderwerpen,
onderwerpen, die
die
an de
in de titel
titel warden
worden genoemd,
.genoemd, aaan
de
orde.
Hoewel vaak
Hoewel
vaak geringschattend
geringschattend
wordt neergezien
op de
wordt
neergezien op
de suggestieve
suggestieve
behandelingis
is deze
deze toch
behandeling
toch nog
nog steeds
steeds
en een juist
een der belangrijkste
belangrijkste en
juist ininzicht in de
zicht
de betekenis
betekenis en
en de
de vormenvormenrijkdom der
der suggestieve
rijkdom
suggestieve beinvloeding
beïnvloeding
an groot
is dan
dan ook
ook v
van
groot belang.
belang.
Deze drie
Deze
drie werken
wel'ken bevatten,
bevatten, evenevenan Prof.
als alle
als
alle werken
werken vvan
Prof. Carp
Garp een
een
uitvoerige literatuurlijst.
uitvoerige
literatuurlijst. Het tweede
tweede
en het
hetderde
derdevan
vanbovengenoemde
bovengenoemde werwerken vormen resp.
resp. de nummers
nummers 3 en 44
van de
de „Psychotherapeutische
"Psychotherapeutische serie
serie
van de Leidse
Leidse Psychiatrische
Psychiatrische UniverU!lÛversiteitskliniek". A. A.
Schrijnemakers
siteitskliniek".
Schrijnemakers
F. J.
J. J.J.BUYTENDIJK,
BUYTENDIJK, De
De vrouw,
vrouw,
haar natuur,
natuur, verschijning
verschijning en bebestaan. —
- Het
Het Spectrum,
Spectrum, Utrecht,
Utrecht,
1951, 344
344 pp.,
1951,
pp., f 13,50,
13,50, B. Fr.
Fr. 190.
190.
Sinds het
an zijn
het verschijnen
verschijnen vvan
zijn werk
werk
over de
de algemene
algemene theorie
theorievan
vande
demenmenselijke
en beweging,
selijke houding
houdingen
beweging, stond
stond
men
men op
op dit
dit boek
boek van
van Professor
Professor BuyBuytendijk
te wachten.
tendijk te
wachten. Immers
Immers de
de bebelichting
lichting van
van deze
deze steeds
steeds actueler
actueler
wordende
an phenowordende problematiek
problematiek vvan
phenomenologisch
menologisch en
en existentieel-anthroexistentieel-anthropologisch
uit, wist
pologisch standpunt
standpunt uit,
wist men
men
pas in
in goede
goede handen
handen bij
bij deze
dezeschrijschrijver, die
die altijd
altijd weer
weer verrast
verrastdoor
door zijn
zijn
originele
originele visie,
visie, zijn
zijn scherpe
scherpe analyse
analyse
en niet
niet het
het minst
minstdoor
doorzijn
zijnliteraire
literaire
kwaliteiten.
!kwaliteiten. Voor
Voor degenen,
degenen, die
die Pro
Pro·.,
fessor Buytendijk kennen, spreekt hetfesorBuytndijk ,spreht
vanzelf,
vanzelf, dat
dat hij
hij dit
dlitprobleem
probleem benabenadert
dert langs
langs de
de weg
wegder
derdoorleefde
doorleefde
lichamelijkheid.
lichamelijkheid.
Na
Na de
deinleidende
inleidendehoofdstukken
hoofdstukken
over
over de
de problematiek
problematiek van
van het
het vrouvrouwelijk
welijk zijn en het
het intuitief
intuïtiefbegrip
'begrip der
der

vrouw,
de loop
loop der
der
vrouw, zoals
zoals zich
zich dat
dat in de
geschiedenis
heeft geuit,
geuit,begint
begintde
de bebegeschiedenis heeft
spreking
aspecten, die
de
spreking van
van de
de aspecten,
die in de
titel
van het
het boek
boek zijn
zijn aangegeven.
aangegeven.
titel van
Het
derde hoofdstuk
Het derde
hoofdstuk is gewijd aan de
natuur
vrouw, d.w.z.
d.w.z. de
de eigeneigennatuur der
der vrouw,
scha.ppen,
zij evenals
evenals elk
elk „ding"
"ding"
schappen, dde
die zij
bezit
die op
op de
de wijze
wijze ,van
de nanabezit en
en die
van de
tuurwetenschap
tuurwetenschap door
door waarneming
waarneming en
e~eriment
ontdekken zijn.
zijn. Deze
Deze
experiment te
te ontdekken
kenmerken
psykenmerken zijn
zijn lichamelijk
lichamelijk en
en psychisch,
schrijver de
de
chisch, vandaar
vandaar dat
dat de schrijver
vrouwelijke
van
anatomischvrouwelijke natuur
natuur v
an anatomischIPhysiologisch,
anphysialogisch, psychologisch
psychologisch en
en anthropologisch
standpunt bestudeert.
bestudeert.
thropologisch standpunt
In dit laatste
'laatste verband
verband richt
richt hij
hij zijn
zijn
critiek
tegen de
de pretenties
pretenties van
van. beibecritiek tegen
lP
aaide existentialisten
existentialisten en de
de psychopsychopaalde
analyse.
an alyse.
In
het vierde
vierde hoofdstuk
ihoofdstuk worden
worden
In het
door een
een aantal
aantal zeer
zeer fijnzinnige
fijll2:innige ontontledingen de kenmerkende
kenmerkende trekken
trekken der
der
vrouwelijke
zoals
vrouwelijke verschijning
verschijning be1iciht
belicht zoals
deze
gelaat, gestalte,
gestalte, houhoudeze zich
zich uit in gelaat,
ding
stem nl.
nl. als
alsuitwendig
uitwendig ververding en stem
schijnende
"innerlij,kheid". Hier
Hier wordt
wordt
schijnende „innerlijkheid".
reeds het
het laatste
laatste hoofdstuk
hoofdstuk over
over het
het
vrouwelijke besta
vrouwelijke
bestaan
voorbereid. Dit
Dit
an voorbereid.
bestaan wordt
wordt vrouwelijk
vrouwelijk genoemd
genoemd
bestaan
wegens
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de vrouw
vrouw
wegens de
zich lichamelijk
lichamelijk in de
de wereld
wereld bevindt,
bevindt,
de wijze
wijze waarop
waarop zij
zij zich
zich van
van haar
haar
de
natuur
versohijning evenals
evenals van
van
natuur en verschijning
de wereld,
wereld, de
de medemensen
medemensen en
en zichzichde
bewust is,
is, de
dewijze
wijze ook,
ook, waarop
waarop
zelf bewust
'zij dit
dit alles
alles verkiest
verkiest tetebemerken,
bemeIiken,
zij
waar te nemen,
nemen, te
te voelen,
voelen, te
te beoorbeoorwaar
ell2:.
delen enz.
De wereld
wereld van
de vrouw
vrouw is
is de
de
De
van de
wereld van
zorgen, in
in tegensteltegenstelwereld
van het zorgen,
ling tot
tot die
die van
van de
de m
man,
door het
het
an , die door
arbeiden gekenmerkt
gekenmerkt wordt.
wordt.
arbeiden
In de
de moederlijkheid
moederlijkheid kan
men tentenkan men
het wezenlijke
wezenlijke vvan
natuur en
en
slotte het
an natuur
verschijning in
medium van
van het
het
verschijning
in het medium
bestaan der
der vrouw
vrouw samenvatten.
samenvatten.
bestaan
boek isiseen
eenbelangrijke
belangrijkeverrijverrijDit boek
van
Oll2:e Nederlandse
Nederlandse psycholopsyoholoking v
an onze
gische literatuur
literatuur en
en behoeft
behoeft nauwenauwegische
een aanbeveling.
aanbeveling.
lijks een
Sch.
A. Sch.
Prof. Dr P.
P. J.
J. A.
A.CALON,
GALON, Over
Over de
de
Prof.
persoonlijkheidsontwikkeling
bij
persoonlijkheidsontwikke
ling bij
kinderen met
met aange
aangeboren
of
kinderen
bo ren of
vroeg verworven
verworven doofheid.
doofheid. —
vroeg
Janssen, Nijmegen,
Nijmegen, 1951,
1951,
Gebr. Janssen,
Gebr.
pp.
198 pp.
Aangaande het
het doofheidsdoofheids- en
en aphaaphaAangaande
sieprobleem is
is er
er de
de laatste
laatste jaren
jaren —
ondanks alle
alle lie-detector
lie-detector mislukkinmislukkin~
ondanks
gen -- een
een opmerkelijke
opmerkelijke psychotechpsychotechgen
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nische
al zijn
zijn
nische vooruitgang geboekt en al
de inste
llingen, die
die speciaal
de
instellingen,
speciaal op
op derdergelijke patiënten
gelijke
patiënten zijn
zijn georiënteerd,
georiënteerd,
nog
talrijk, toch
toch wordt
wordt er
er hard
hard
nog niet talrijk,
gewerkt in deze
gewerkt
deze richting.
richting.
Onzepsychologische
psychosage kennis
an de
Onze
kennis v
van
persoonlijkheid der
der doofstommen
persoonlijkheid
doofstommen —
een multipele
multipeleterm
term--- is
een
is echter
echter nog
nog
niet erg groot.
niet
groot. De studie
studie van
van (Pro(Professor) Calon
is dan
fessor)
Calon is
dan ook
ook van
van groot
groot
an zijn
belang. Ofschoon
Ofschoonde
de titel
titel v
belang.
van
zijn
proefschrift slechts de
proefschrift
de doofheid
doofheid ververmeldt, wordt,
meldt,
wordt, wegens
wegens de
de innige
innige
ook het
samenhang, ook
het aphasie-probleem
aphasie-probleem
bestudeerd. En
En daar de
bestudeerd.
de aphasie-proaphasie-problematiek samenhangt
samenhangt met
met het
blematiek
het
vraagstuk der
der lichaamskennis,,
lichaamskennis, wordt
wordt
,tevens
ervaren v
van
tevens ihet
het ervaren
an licha.a.m
lichaam en
licha.a.msbetrekkingen,
de
lichaamsbetrekkingen, alsmede
alsmede de
li chaam en
en taal aan
samenhang van lichaam
samenhang
aan
een onderzoek
onderzoek onderworpen.
onder:worpen.
Tenslotte worden
worden de
de uitkomsten
uitkomsten
'l1enslotte
v an de
'Van
de eigen
eigen onderzoekingen
onderzoekingen met
met de
de
meningen uit
uit de
de literatuur
meningen
literatuur tot een
een
an
,synthese
VeI"enigd. Aan de hand
hand v
van
synthese verenigd.
de uitgebreide literatuurlijst kan de deuitgbrlajsknde
vakpsycholoog zich
zich verder
va.k.psycholoog
verder oriënteoriënteren. Voor hem
ren.
hem schijnt
schijnt een
eendergelijke
del'lgelijke
wetenschappe lijke (detail)studie
wetenSChappelijke
(detail)Btudde dan
dan
ook bestemd te zijn.
zijn. Tevens
Tevens kan
kan deze
deze
hieruit zeer veel
hieruit
veel leren
leren aangaande
a.anga.ande de
de
methodiek
,bij wetenschappelijke
wetenschappelijke pupumethodiek bij
blicaties. A. Schr.
blicaties.
A. Schr.
H. L.
H.
L. EIBINK
EIBINKVAN
VANBEUSICHEM.
BEUSICHEM.
De Kleuter.
De
Kleuter. —
- N.V.
N.V. de
de ArbeiAxbeiderspers, Amsterdam,
derspers,
Amsterdam, 1950,
1950, 72
72
pp.,/2,75.
pp.,
f 2,75.
H.
H. L.
L. EIBINK
EmINK VAN
VANBEUSICHEM
BEUSICHEM
en J.
en
:J. Z.
Z. BARUCH.
BARUCH. Het
Het schoolschoolkind. —
- De
DeArbeiderspers,
Arbeiderspers, Amsterdam, 1950,
2,90.
1950, 87
87 pp.,
pp., f12,90.
Het
Het felt,
feit, dat
dathet
heteerstgenoemde
eerstgenoemde
werkje
werkje reeds
reeds zoveel
zoveel herdrukken
herdrukken bebeleefde, schijnt
leefde,
schijnt te suggereren,
suggereren, dat het
het
eeft.
aanbeveImg m
meer
nodig h
heeft.
ee r nodig
geen aanbeveling
soDllJliiJge detailpunten, zoz0(Ofschoon sommige
als
als voedingsprijzen,
voedingsprijzen, wel wat
watanachroanachroaandoen, heeft
heeft de
de uitgeefster
uitgeefster
nistisch aandoen,
oor de
piäteit vvoor
de overleden
overleden schrijfschrijfuit piëteit
ster deze
deze toch
tochongewijzigd
ongewijzigd gelaten.
gelaten.
Zij
doen ,geen
geen afbreuk
Zij doen
afbreuk aan
aan het
het gegeheel)
heel)..
De kleuter
kleuter is
is eigenlijk
eigenlijk een
een mensje,
mensje,
dat in
ang
in de
depaed.agogische
paedagogische keten
keten llang
een enigszins
enigszins verwaarloosde
verwaarloosde schakel
schakel
innam.
iJ)naan. Vandaar
Vandaar dat dit
dit boekje
boekje begint
begint
met
De ontbremet een
een inleiding
inleiding aver
over „"De
ontbrekende schakel".
schakel". Dit wil
wil echter
echter gemsgeenszins zeggen,
zeggen, dat dit
dit boekje
boekje zelf
zelf een
een
ontbrekende
schakel zou
zou zijn.
ontbrekende schakel
zijn. Het
Het
neemt tussen
tussen de
de uitvoerige
uitvoerigeliteratuur,
literatuur,
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die
laatste jaren
jaren verschenen
verschenen is,
is,
die de laatste
geen
lapidaire plaats
het biedt
biedt
geen lapidaire
plaats in en het
ook geen
wetenschappelijke documendocumengeen wetenschappelijke
tatie. Wel geeft
het zeer
zeer veel
veel aardige
a.a.rdjge
geeft het
aspecten,
,waardoor opvoeders
opvoeders meer
meer
aspecten, waardoor
a.andachIt
krijlgen voor het
het veelzijdige
veelzijdige
aandacht krijgen
probleem, dat
dat de
de „kleuter"
"kleuter" heet.
heet. Ook
Ook
de
i1JJustratdes zijn
zijn aantrekke
aantrekkelijk.
de illustraties
lijk.
Doch
bezwaar v
voor
ons Is,
is, de
de
Doch een
een bezwaar
oor ons
"neutraliteit",
de kleurloosheid
kleurloosheid t.a.v.
t.a.v.
„neutrali teit", de
het
religieuze. En
speelt het
het relirelihet religieuze.
En al speelt
gieuze bij
bij de kleuter dan ook nog niet
de voornaamste rol,
oprol, toch dient de opvoeder
op een
een positief
positief religieus
religieus
voeder zelf
zelf op
standpunt
staan.. Meer
Meer dan
dan welke
welke
standpunt te
te staan.
positieve
doet, geeft
geeft neuneupositieve richting dit doet,
,traliteit
eenbevooroordeelde
bevooroordeelde kijk,
kijk,
traliteit een
daar
problemen, die
kind: en
en
daar de problemen,
die elk kind
elke
mens kent,
kent, niet
niet eens
eenswarden
worden
elke mens
aangeroerd.
aangeroerd.
Dit
bezwaar doet
zich nog
nog veel
veel
Dit bezwaar
doet zich
,scherper
tweede deeldeelscherper voelen
voelen bij
bij het tweede
tje,
in dezelfde
dezelfde serie
serie en
enuitvoeuitvoetje, dat in
rin.g
verscheen: Het
HetSchoolkind.
Schoolkind.
ring verscheen:
Ook
dit isiseen
eenaantrekkelijk
aantrekkelijkboekje,
boekje,
Ook dit
waarin de li
waarin·
lichamelijke
psychische
chamelijke en psychische
ontwikkeling
opvoeding veelzijdig
veelzijdig
ontwikkeling en opvoeding
wordt belicht.
belicht. Ook de ziekten
ziekten en
en hun
hiun
verpleging,
de achterlijkheid,
achterlijkheid, sexuele
sexuele
verpleging, de
voorlichting
envrije-tijd-besteding
vrije~d..1besteding
voorlichting en
,worden
het
worden besproken.
besproken. Er
Er spreekt uit het
geheel een zeke
zekere
frisheid. Wel zoekt
zoekJt
re frisheid.
men
,tevergeefs naar
naar de
de illustraties,
illustraties,
men tevergeefs
di e men
die
men na
na het
hetvorige
vorige boekje
boekje ook
ook
hier
hier zou
zou vewachten.
'Vewachten. Zoals
Zoals we
we reeds
reeds
Hoe verdienstelijk
verdienstelijk beide
belde boekboekzeiden: Hoe
ook zijn,
zijn, en met
met hoeveel
hoeveel liefde
liefde en
en
jes ook
kennis
ook geschreven
gescihreven zijn,
zijn, hun
hun
kennis ze ook
waarde
wooot d
door
de „neutraliteit"
"neutraliteit"
waarde wordt
oor de
verminderd.
A. Schr.
verminderd. A. Schr.
Aesthetische Opvoeding.
Opvoeding. VerslagVerslagAesthetische
boek v
van
de 12de
12de R.K.
R.K. PaedagoPaedagoan de
gische Week.
HenriBergBerggische
Week.- Henri
mans, Tilburg,
Tilbul1g, 1950,
195Q, 184
184 pp.,
pp.,
mans,
14,50.
f 4,50.
Wanneer er
één behoefte
behoefte is,
is, die
die
Wanneer
er één
men bij
bij het
het contact
contact met
met het
het opopmen
groeiende geslacht
geslacht direct
direct aanvoelt,
aanvoelt,
groeiende
dan is het
het wel
wel de
de behoefte
behoefte aan
aan aesaesdan
thetische opvoeding.
opvoeding. Dit
vereist alalthetische
Dit vereist
een bepaalde
bepaalde mentaliteit
mentaliteit der
der
lereerst een
opvoedem en deze ontbreekt
ontbreekt maar
maar al
al
opvoeders
te vaak.
vaak. Ons
OnsNederlands
Nederlandsonderwijsonderwijsstelsel
gaat hierin
hierin wel
wel vvoorop.·
Op
stelsel gaat
oorop. Op
buitenlandem maakt
erg popobuitenlanders
maakt dit
dit een erg
sitivistische en bbijna
louter intellecintellecsitivistische
ij na louter
tualistische indruk.
terecht: de
de
tualistische
indruk. En
En terecht:
&esthetische vorming
teveel op
op de
de
aesthetische
vorming is
is teveel
aohtellgTond gebleven,
de vorvorachtergrond
gebleven, zodat
zodat de
ming van
van het
het kind
kind als
alsmenselijke
menselijke
ming
zijdig
zijdi.g utilistisch en
en practisch
practisch was
was gege-
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persoon onvolledig
eenpersoon
onvolledig bleef
bleef en
en al te eenoriënteerd.
zin voor
voor het
het
oriënteerd.N8.8iSt
Naast de
de zin
ware en het goede
goede moet
moet de
de mens
mens ook
ook
ware
de zin
zin voor
voor het
het schone
schone bezitten.
bezitten. Zo
Zo
de
eerste twee de laatste
laatste ook
.ook al
al niet
niet
de eerste
als conditio
conditio sine qua
qua non
non eisen,
eisen, zij
zij
worden er
sterkste ddoor
beworden
er toch
toch ten sterkste
oo r bevorderd. Het
gelukkige
vorderd.
Het is daarom een gelukkige
van het
het PsycholoF'sychoJ.o..
gedachte geweest van
gisch-F'aedagogisch Instituut
der
gisch-Paedagogisch
Instituut der
R.K.
Leergangen om
haar
R.K. Leergangen
om een
een vvan
an haar
paedagogische weken
de aestheaesthepaedagogische
weken aan de
tische
opvoeding te
IWijden. En
al
tische opvoeding
te wijden.
En al
heeft deze
an ook
deze d
dan
ook al
al meer
meer ddan
twee
an twee
jaren geleden
gehad, het ononjaren
geleden plaats
plaats gehad,
derwerp blijf.t
de wijze
wijze
derwerp
blijft actueel
actueel en
en de
waarop dit
behandeld
van
waarop
dit beh
andeld werd
werd is van
blijvende waarde.
waarde.
blijvende
F'rofessor
Snijders behandelt
behandelt de
de
Professor Snijders
aesthetische aanleg
bij het kind;
kind; Dr
Dr
aesthetische
aanleg bij
Karel Meeuwesse, die onlangs
onlangs de
de aanaandacht
op zich
zich vestigde
vestigde ddoor
zijn bebedacht op
oor zijn
langrijk
"Jan
Luylangrijk proef,schrift
proefschrift over „J
an Luyals dichter
dichter van
van de
de Duytse
DuytseLier",
Lder",
ken als
sprak over
OIVer de
de aesthetische
aesthetische vorming
vorming
in
,en door
door het
hettaalonderwijs;
taalonderwijs; het
het
in en
tekenonderwijs
dit verband
verband
tekenonderwijs werd
werd in dit
besproken door
B. Knipping
Knipping
besproken
door Dr John B.
O.F.M.;
de muziekopvoeding
muziekopvoeding werd
werd
O.F.M.; de
behandeld door de in
in Leuven
Leuven verblijverblijbehandeld
vende
Mevr. Dr
L. Gelber;
Gelber; Dr
Dr A.
A.
vende Mevr.
Dr L.
Stubbe
aandacht op
op de
de
Stubbe richtte
richtte de
de aandacht
kunstbeschouWiing bij
voortgezet
kunstbeschouwing
bij het voortgezet
onderwijs;
nam de
de
onderwijs; F'rofessor
Professor Heere
Heere nam
kunst-arbeid onder
onder de
de loupe;
loupe;
relatie kunst—arbeid
F'rofessor Buytendijk
Buytendijk gaf zijn
zijn origiorigiProfessor
nele visie
visie op
op kunst
kunst en
enlichaamscullichaamsculnele
de dichter
dichter A.
A. Westerlinck
Westerlinckbebetuur en de
sloot de rij
rij met
met zijn
zijn rede
rede over
over schoonschoonheid, mens en
en gemeenschap.
.gemeenschap. Dit
Dit eeneenheid,
voudig uitgegeven
uitgegeven boek
boek is een
een kostkostvoudig
baar bezit voor
,baar
voor ieder,
deder, die
die het
het „levet
"levet
scone"
nog
verstaat.
Sch.
scone"
nog
verstaat. A.A.
Sch.
BAlSCHWITZ, Denkend mens en
Kurt BASCHWITZ,
menigte.
F'. Leopold,
Leopold, Den
Den
menigte. --- H.
H. P.
Haag, 1951,
1951., 2de
2de druk,
druk, 232
232 pp.,
pp.,
Haag,
f9,75.
19,75.
Nederlandse titel
titelduidt
duidto.i.
o.i. beter
beter
De Nederlandse
d an de
dan
de oorspronkelijke
oorspronkelijke titel
titel („Du
("Duund
und
die
Masse") de inhoud
inhoud van dit
dit boek
boek
die Masse")
aan.
Onder massa verstaat
verstaat de
de schrijschrijaan. Onder
ver een
een bepaalde
bepaalde geestesgesteldheid,
geestesgesteldheid,
de z.g.
de
z.g. „psychologische
"psychologische massa".
massa". In
In
deze massa bestaat
bestaatgeen
geenonderscheid
ondel'scheid
op basis
an ontwikkeling.
op
basis v
van
ontwikkeling. Ook
Ook een
een
eldte k
kan
tot zulk
zulk een
een massa
massaworden,
worden,
elite
an tot
d.w.z.
prooi vallen
vallen aaan
een
d.w.z. kan
kan ten prooi
an een
geestesengemoedsgesteldheid,
gemoedsgesteldheid, die
die
geestes- en
wamt gekenmerkt
gekenmerkt ddoor
gemeenwordt
oor gemeenschappelijke,
de medemensen
medemensen
schappelijke, voor
voor de
sterk
inducerende,
gernoedsaandoesterk induceren
de , gemoedsaandoe-

Dingen. De massa is
is de
de tegengestelde
tegengestelde
ningen.
pool van
pool
van het
hetdenkend
denkend individu.
indivMu. Als
Als
zodani,g
is massa-psychologie
massa-psychologie dan
dan
zodanig is
oo
ook
slechts een
een deel
deel der
der sociale
sociale psypsyk slechts
chologie,
want de
deze
laatste heeft
heeft
chologie, want
ze laatste
minder oog
oog voor
voor deze
d~ polaire
polaire tegente·genstelling,
zoekt o.a.
o.a. het
het sociale
sociale
stelling, doch
doch zoekt
aspect
individu.
aspect in het in
dividu.
De schrijver
schrijver ,behandelt
het eereerbehandelt in
in het
ee l de
ste d
deel
de houding
houding der
der massa-psymassa-psychologen
de betekenis
betekenis van:
van: dedechologen (in de
genen,
toeleggen op
op de psypsygenen, die
die zich
zich toeleggen
chologie
van
de massa)
massa).. Zakelijk
Zakelijk en
en
chologie v
an de
beknopt schetst
hij de
de huidige
huidige stand
stand
beknopt
schetst hij
dier wetenschap.
,wetenschap.
In het
In
het tweede
tweede deel
deel beh
behandelt
hij
andelt hij
uitvoeriger de
zelf. Het
Het zijn
zijn
uitvoeriger
de massa
massa zelf.
vooral de massadaden,
massadaden, die
die op
op de
devoorvoorgr
and komen
grond
komen te staan.
staan. Baschwitz
Baschwi1:rz is
ds
vóór
alles exact;
exact; hij
hij geeft
geeft feiten.
feiten. De
De
vóór alles
ontJwikkelde
echter niet
niet geontwikkelde lezer
lezer zal echter
heel
bevredigd zijn
zijn en
en een
eendiepere
diepere
heel bevredigd
fundering
vra.gen. Niet
Niet
fundering en verklaring vragen.
alleen had Baschwitz
Baschwitz zijn
zijn werk
werk waarwaardevoller
kunnen maken door
door zijn
zijn popodevoller kunnen
gingen
tot verklaren
verklaren te
te plaatsen
plaatsen
gingen tot
tegen
de achtergrond
achtergrond der
der sociale
sociale
tegen de
,psychologie
de gangbare
gangbare betekenis
betekenis
psychologie in de
van het
van
het woord,
woord, doch
doch vooral
vooral had
had hij
hij
meer
diepgang kunnen
kunnen bereiden
bereiden ininmeer diepgang
dien hij
hij bij
bij zijn zoeken naar
naar het
het wezen
werren
der verschijnselen
verschijnselen de
de sociale
sociale philosophilosoniet had
had verwaarloosd.
verwaarloosd. Ook
Ook voevoephie niet
len wij
wij het als een
een ernstig
ernstig tekort,
tekort, dat
dat
aan
religieuze element
element zo
zo weinig
weinig
aan het religieuze
aandacht werd
aandacht
werd besteed.
besteed. Nochtans
Nochtans
vormt dit boek
!Vormt
boek zeer
zeer interess
interessante
en
ante en
Iboeiende
het gedegedeboeiende lectuur
lectuur en
en geeft
geeft het
materiaal voor
voor verdere
verdere studie.
studie.
gen materiaal
A.
Sch.
A.Sch.
W.
BORDEWLJK, De
De ambachtambachtW. BORDEWIJK,
schooljongen en zijn
zijn beroep. -— J.
J.
B. Wolters,
Wolters, Groningen,
Groningen, Djakarta,
Djakarta,
1950,
94 pp.,
pp., f13,25.
3,25.
1950, 2de druk, 94
De beroepskeuze
:beroepskeuze is
onze maatmaatis in onze
schappij
sociaal-psychologisch en
en
schappij een sociaal-psychologisch
paedagogisch probleem
paeda,gogisch
probleem v
van
de eereeran de
ste rrang
ste
,geworoen. Reeds
Reeds in
in 1912
1912
ang geworden.
werden
in ons
ons lland
werden in
adviesbureaux
and adviesbureaux
voor beroepskeuze
beroepskeuze opgericht
opgericht en momovoor
menteel hebben
hebben alle
alle Gewestelijke
GewesteliJke ArAr.beidsbureaux
afdelingen, die
die
beidsbureaux aparte
aparte afdelingen,
onder
leidintg v
van
een academisch
academisch
onder de
de leiding
an een
gevormd psycholoog
psycholoog staan en belast
belast
gevormd
zijn met het
het geven
gaven van
vanberoepskeuzeberoepskeuzezijn
adviezen.
er
adviezen.In
In deze
deze practijk
practijk nu
nu is
is er
één voornaam
voornaam aspect, waara
waaraan
al te
te
an al
niet de
de aandacht
aandacht werd
werd geschongeschonvaak niet
ken,
omwille vvan
de enge
enge ververken, die het omwille
an de
bondenheid met
leven ververbondenheid
met het
het gehele leven
dient,
nl. de
deberoepswens.
dient, nl.
beroepswens.
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Bordewijk wijst
in zijn
zijn werkje
werkje nanaBordewijk
wijst in
drukkelijk op
dit grote
grotebezwaar.
!bezwaar.
drukkelijk
op dit
TeveDIS fundeert
fundeerthij,,
hij" door
door middel
middel van
van
Tevens
een enquête bij 1000 ambachtschool-enquêtbij10amchsoljongens, enige
enige belangrijke
belangrijke stellingen.
stellingen.
jongens,
Zo blijkt
blijkt bv.
bv. dat
dat het
het beroep
beroep van
van de
de
Zo
weinig invloed
invloed uitoefent
uitoefent op
op de
de
vader weinig
'be'roepswens van de
de zoon.
zoon. Deze laatlaatberoepswens
,ste wordt
wordt veel
veel m
meer
bE!jpaald door
door de
de
ste
eer bepaald
van de
de vader.
vader.
maatschappelijke stand van
Bovendien wordt
wordt bij
bij deze
deze keuze
keuze weiweiBovendien
niJg rekening
rekening gehouden
gehouden met aanleg
aanleg en
en
nig
neigling. Zeer
Zeer vaak
vaak wordt
wordt een vak gegeneiging.
kOlZen, waarv
waal"lVan
men niet
niet meer
meer weet
weet
kozen,
an men
naam. De
De schrijver
schrijver pleit
pleit daardaardan de naam.
om sterk
sterk voor
voor een
eendaadwerkelijke
daadwerkelijke
om
met het
hetberoep
beroep alvorens
alvorens
contactname met
keuze definitief
definitief wordt
wordtbepaald.
bepaald.
de keuze
goede bibliografische
bibliografische lijst
lijst besluit
besluit
Een goede
dit werkje,
werkje, dat
dat düoor
die met
met
oor eenieder, die
het beroepskeuze-probleem
beroepskeuze-probleem te maken
maken
het
dient gekend
gekend te
te warden.
!Worden.
heeft, dient
A.Sch.
A.
Sch.
F. CHARMOT,
CHARMOT, S.J.,
La pédagogie
pédagogie
S.J., La
Jésuites. Ses principes.
principes. Son
Son
des Jésuites.
actualité. -$pes,
Parijs, 1951,
1951,
actualité.
— Spes, Parijs,
Fr. 1200.
1200.
574 pp.,
pp., Fr. Fr.
574
Dit werk is
is de
de heruitgave
heruitgave vvan
het
an het
merkwaardig werlk
werk van Charmot voor
het eerst
eerst verschenen
verschenen in
in 1943
1943 en
en waarwaarin
schrijver op
op zo'n
zo'noverzichtelijke
overzichtelijke
in schrijver
wijze de
'grote princiepen
princiepen van de
de op0pwijze
de grote
voeding van de
de Jezuieten
Jezuieten gedurende
gedurende
voeding
de
eeuwweet
weetweer
weertetegeven.
geven.
de 16e-18e
16e-18e eeuw
Aan de
de hand
hand van
van de
de historische
historische gegegevens en van
van de
de ratio
ratio studiorum
,studiorum ononderzoekt
schrijver achtereenvolgens
achtereenvolgens
derzoekt schrijver
de
roeping v
van
de opvoeder,
opvoeder, de memean de
de roeping
thode
aanwenden moet,
de
moet, de
thode die
die hij
hij aanwenden
prikkels
die de
de echte
echte geestesactivigeestesactivikels die
teiten ontwikkelen nl.
nl. het
het enthousiasenthousiasme,
eergevoel, de bel
belangstelling,
angstelling,
me, het eergevoel,
de wedijver
wedijver om
dan
te besluiten
besluiten met
met
am d
an te
een
mooie uiteenzetting
uiteenzetting over
over het
het
een mooie
christelijk humanisme.
humanisme.
Schrijver
de opvoeder
opvoeder
Schrijver laat
laat zien dat de
iedere
jongen moet
moet beschouwen
'beschouwen als
als
iedere jongen
een levend subject, een
e'en persoon
persoon waarvan de
de latente
latente krachten
krachten moeten
moeten vrij
vrij
gemaakt
worden van binnenuit,
binnenuit, door
door
gemaakt warden
beroep
doen op de
de wedijver,
wedijver, het
het
beroep te
te doen
eergevoel,
evenaeergevoel, de
de drang
drang naar
naar het evenaren
grote meesters.
meesters.
ren van de grote
Rijken
verrij:kend werk
ieder
Rijk en verrijkend
werk dat ieder
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opvoeder
opvoeder zou moeten
moeten kennen,
kennen, bestubestuderen
deren en
en verwezenlijken.
verwezenlijken.
D.
A.
A.D.
Friedrich
an GAGERN,
Friedrich E. Freiherr
Freiherr vvan
GAGERN,
Seelenleben
undSeelenföhnmg.
Seelenf" g.
Seelenleben nnd
Bd.1:
Bd.1: Selbstbesinnung;
Selbstbesinnung; 2:2:GliickGlückliche
liche Ehe;
Ehe; 3:
3: Harmonie
Ha.rmonie von
von
Seele
Seele und Leib.
Leib. —
- Verlag
Verlag J.
J.
Knecht
Knecht - Carolusdruckerei,
Carolusdruckerei,
Frankfurt
Frankfurt a/M.,,
alM." 1951,
1951, 160,
160, 144
144
en 84
84 pp.,
pp., geb.
geb. DM.
DM. 4,80,
4,80, 4,80
4,80 en
en
4,20.
Deze
Deze serie
serie waarvan
waarvan hier
hier de
de eerste
eerste
drie boekjes
drie
boekjes worden
wordengerecenseerd,
gerecenseerd,
beoogt
beoogt geen
geen wetenschap.
wetenschap. De
De schrijschrijver -- een
eenpsychotherapeut
psychotherapeutuit
uitMünMünchen
chen —
- bedoelt
bedoelt voornamelijk
voornamelijk de
de
mensen
mensen in de
de verwildering
verwildering van
van onze
onze
naoorlogse
jaren aan
aan te
naoorlogse jaren
te spreken
spreken om
om
ze te
te helpen
helpen hun
hun weg
weg te
te vinden
vinden in
in
hun
hun task
taaik van
van opvoeding
opvoeding en
en zelfopzelfopvoeding
van geest
voeding van
geest en
en hart.
hart. Korte,
Korte,
eenvoudige
eenvoudige hoofdstukjes,
hoofdstukjes, geschreven
geschreven
door iemand
iemand die
die inzicht
inzicht heeft
heeft in
door
in de
de
an de
ziel
ziel en
en het
het mysterie
mysterie vvan
de mens.
mens.
Het eerste
eerste boekdeeltje
boekdeeltje spreekt
spreekt over
over
de
de structuur
structuur en de
de krachten
krachten van
van het
het
rnissen
menselijk
hart, over
over de
menselijk hart,
de stoo
stoornissen
in het geestesleven
geestesleven en
en over
overde
demiddemiddelen om deze te
te verhelpen.
verhelpen. Het
Het tweede
tweede
is een
een boekje
boekje vol
volpraktische
praktischewijsheid
wijsheid
over het
over
hetgelukkig
gelukkighuwelijksleven.
huwelijksleven.
Verloofden of getrouwde
Verloofden
getrouwde mensen
mensen zulzullen met
len
met interesse
interesse luisteren
luisteren naar
naar een
een
dokter die
dokter
die veel
veel ondervinding
ondervinding heeft
heeft
opgedaan
het menselijk
menselijk hart en
en
opgedaan van het
door en door
door christelijk
christelijk is in
door
in zijn
zijn aanaanvoelen. Wel
Wel geeft
geeft hij
een tikje te
voelen.
hij een
te veel
veel
toe aan
aan het
het „ama
"ama et
etfac
facquod
quod vis",
vis",
zodat de
zodat
de objectiviteit
objectiviteit van
van een
een handehandeling niet
ling
niet helemaal
helemaal tot
tot zijn
zijn recht
recht
komt in zijn
komt
zijn beoordeling.
beoordeling. Het
Het derde
derde
boekje ,is
een korte
korte handleiding
handleiding voor
voor
is een
de ouders
de
ouders om hun
hun kinderen
Gtinderen in
in onbeonbevangen kuisheid op te voeden.
voeden. Dr von
Gagern schrijft
schrijft in
in het naoorlogse,
Gagern
naoorlogse, fel
and
ontzenuwde en
en verslagen
ontzenuwde
verslagen Duitsl
Duitsland
voor de
voor
de mensen
mensen van
van zijn
zijn omgeving.
omgeving.
Doch zijn
zijn rustig"
rustig, begripvol
Doch
'begripvol en chrischristelijkaanvoelen
de problemen
problemen
telijk aanvoelen van de
van het
het menselijk
hart maakt dat hij
van
menselijk hart
hij
ook voor
ook
voor ons
onstreffende
treffendebladzijden
bladzijden
heeftgesohreven.
geschreven. A. A.
Snoeck
heeft
Snoeck

SOCIOLOGIE
SOCIOLOGIE EN
EN ECONOMIE

Abhängigkeit
Abhangigkeit und Selbständigkeit
Selbstfindigkeit im
lun
sozialen
door
sozialen Leben
(uitgegeven door
Leben (uitgegeven
L.
WIESE). .Dl
II. -—
L. von
von WIESE)
Dl II en TI.
Opladen,
Verlag,
Opladen, Westdeutscher
Westdeutscher Verlag,

1951, 297
pp. en
1951,
297 pp.
en 573
573 pp.
pp. DM.
DM.
17.50.
17.50.
Niet minder
dan 37
van
Niet
minder dan
37 opstellen
opstellen van
verschillende sohrijvers zijn hier verschilndjzer
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lle
samengebracht. Maar daar
daar zij
~ a
alle
hetzelfde thema,
een ananhetzelfde
thema, telkens
telkens op een
der
gebied, behandelen,
ibehandelen, vormt
vormt het
het
der gebied,
boek toch een
een eenheid.
eenheid. Onder
Onder de leileiboek
ding
vaneen
een,sociologische
sociologische nestor
nestor ais
als
tig van
se is
Keulse hoogleraar
Von Wie
Wiese
is
hoogleraar Von
de Keulse
hier een tastbaar
tastbaar bewijs
bewijs geleverd,
,geleverd, hoe
hoe
ook in
!in een
een geesteswetenschap
geesteswetenschap als
als de
de
ook
sociologie teamwork
teamwol'lk zeer goed
goed mogemogelijk
lijk is.
bewijst dit
ditboek,
boek, hoe
hoe vruchtvruchtTevens bewijst
baar het
het kan
kan zijn
zijn een
een gegeven
.gegeven der
der
baar
formele
sociologie, hier
dan de
de disdisformele sociologie,
hier dan
en de
de daarmede
daarmede verbonden
verbonden afaftantie en
hankelijkheid
zelfstand!igheid, op
op
hankelijkheid en
en zelfstandigheid,
an de
allerlei
terreinen vvan
de samensamenallerlei terreinen
leving
na te
te gaan
'gaanen
endaardoor
daardoor
leving eens
eens na
een dieper inzicht
inzicht in
in de
deverschillende
verschillende
modificaties
enverschijningsvormen
verschijningsvol'IIlen
modificaties en
van
zulk een
een gegeven
gegeven na
na te
testreven.
streven.
v
an zulk
theode zes
zes opstellen,
opstellen, die
die de
de ,,,'theoNa de
Grundlegung" vvan
het cencenan het
retische Grundlegung"
traal gestelde
gestelde phenomeen
phenomeen vormen,
vormen,
traal
op de
de volgende
volgende
behandelt het boek dit op
terreinen:
de algemene
algemene maatschappijmaatschappijterreinen: de
orde
(natuurvolken, elites,
elites, klassen
klassen
orde (natuurvolken,
en standen,
standen, misdadigerswereld)
misdadigerswereld) ;; de
de
christelijke
"Religionsgemeinschafchristelijke „Religionsgemeinschaf(katholicisme, protestantisme,
protestantisme,
tten"
en" (katholicisme,
secten) ; de betrekkingen
betrekkingen der
der geslachgeslachten en generaties (o.a.
(o.a. het
het gezin)
gezin);; de
de
cultuur
(o.a. techniek,
techniek, reclame,
reclame, drukdrukcultuur (o.a.
pers);
"Bildungswesen" (o.a.
(o.a. de
de
pers) ; het „Bildungswesen"
school);
politieke leven
leven (o.a.
(o.a. rereschool) ; het
het politieke
gerungsbureaux,
staat,
geringsbureaux, totalitaire
totalitaire staat,
en overwonnenen)
overwonnenen) ;; tentenoverwinnaars en
slotte het
het economische
economische leven
leven (o.a.
(o.a.zijn
zijn
en concurrenconcurrenordening,
monopolies en
ordening, monopolies
vakverenigingen, onderneming)
onderneming)..
tie, vakverenigingen,
Het is
is niet
nietmogelijk
mogelijk bij
bij alle
alle opstelopstellen
staan,zelfs
niet met
met een
een
an , zelfs niet
len stil
stil te sta
enkel woord.
woord. Bijzondere
Bijzondere lof
lof komt
komt ononder het ·eerste
zestal wel
welde
dediepzinnidiepzinnider
eerste zestal
ge wijsgerige
wijsgerige uiteenzetting
uiteenzetting van
van G.
G.
Stobrawa over
over „Polaritlit
Stoibrawa
"Polarität und
und DiaDialektik" toe. Opvallend
Opvallend is voorts,
voorts, welk
welk
lektik"
een grote
gl'ote plaats
plaats verschillende
verschillende opstelopstellen
van
uitgesproken sociaal-psychosociaal-psycholen v
an uitgesproken
logisch karakter
karakter hier
hier innemen.
innemen. De
De
logisch
sociologische aard
van
deze bundel
bundel
an deze
aard v
vindt dan
dan ook
ook zowel
zowelinineen
eenphenomephenomenologisch-wijsgerigebezinning
in
nologisch-wijsgerige
bezinning als in
psychologische
uitweidingen een zeer
zeer
psychologische uitweidingen
gelukkige
aanvulling
en verbreding
verbreding
lling en
gelukkige aanvu
van
gezichtsveld.
v
an gezichtsveld.
is jammer,
jammer, dat
dat het
het opstel
opstel over
over
Het is
katholicisme, ondanks
ondanks de
de veelbeveelbehet katholicisme,
van
zijn auteur
auteur (Prof.
(Prof.
lovende
an zijn
lovende naam
naam v
N.
Monzel), , zowel
diepgang als
als
N. Monzel)
zowel in diepgang
originaliteit
afleggen tegen
tegen
originaliteit het moet afleggen
het
protestantse pend
pendant
(van
de
an de
ant (v
het protestantse
hand
van
de welbekende
welbekende godsdienstgodsdiensthand v
an de
,

socioloog Prof.
Prof. G.
G. Mensching)
Mensching).. In de
de
sectie
der familie-sociologie
familie-sociologie valt
valt
sectie der
vooral
opstel van
van de
deZWlitserse
vooral het
het opstel
zwitserse
hoogleraar René
gehoogleraar
René König
Konig over
over het geop, in
in die
die betreffende
betreffende de
de cultuur
cultuur
zin op,
is de
de bij
bijdrage
Dr A.
A. Peters
Peters over
over
drage van Dr
.,die
Problematik des
desPublikums"
Publikums"bijbij,,die Problematik
zonder
de economische
economische
zonder waardevol.
waardevol. In de
sector vinden
vinden wij
wij zeer
zeer grondige
grondige stustudies, vooral
vooral van
van Prof.
Prof. Muller-Armack
MUller-Armack
over
ordening vvan
het economieconomiover de ordening
an het
sche
leven, van Dr
Dr Besters
Besters over
over conconsche leven,
currentie
monopolie, en
Dr
currentie en
en monopolie,
en vvan
an Dr
Specht over
Specht
over de
de vakvak- en
enberoepsverberoepsverenigingen.
De bundel bevat
bevat daardoor
daardoor ook
ook voor
voor
Nederland veel waardevolle
Nederland
waardevolle beschoubeschouwingen en
en bovendien
bovendien een
een stimulerend
stimulerend
voorbeeld. Het
namen- en vooral
vooral het
het
voorbeeld.
Het namenzakenre.gister
vergemakkelijkt het
het
zakenregister vergemakkelijkt
an . J. v. d.
gebruik erv
ervan.
J. v.V.
d. V..
Clément M
Clément
MERTENS,
Initiation
à
ERTENS, Ini
tiation a
l'économie
(Coll. „Lesons
"Leçons
l'économie sociale (Coll.
familières").
Casterman,
familières") . — Casterman,
Doornik,
63.
Doornik, 1952,
1952, 280
280 pp.,
pp., Fr. 63.
De
tijd dat
dat katholieke
katholieke auteurs
auteurs er
er
De tijd
zich
tevreden stelden
stelden een
e,en ideale
ideale
zich mee tevreden
maatschappij te ontwerpen,
ontwerpen, zonder
zonder
maatschappij
zich te
te bekommeren
,bekommeren om
om de
de economieconomische vragen
vragen die
die zij
zij daarmee
daarmee opriepen,
opriepen,
schijnt thans
schijnt
thans wel
wel definitief
definitiefvoorbij.
voorbij.
Ook in
in populaire
populaire verh
verhandelingen
Ook
an delingen
worden
de economische
economische problemen
problemen
worden de
steeds meer
meer begrip
begrip beh
behandeld.
met steeds
andeld.
Een uitstekend voorbeeld
voorbeeld is het
het bobovengenoemde werk
P. Mertens,
Mertens,
vengenoemde
werk van P.
uitgekomen
in de
uitgekomen in
de reeks
reeks „Legons
"Leçons fafamilières" v
van
Casterman. Het
één
milières"
an Casterman.
Het is één
v an de
van
de beste
beste inleidingen
inleidingen tot de
de ecoecowij kennen.
kennen. De auteur
auteur bebenomie,
nomie, die
die wij
schikt
over een
een opmerkelijk
opmerkelijk talent,
talent,
schikt over
schaars .bij
,bij vak-economisten,
vak-economisten, om
om
zo schaars
ingewikikeldeeconomische
kwesties
ingewikkelde economische kwesties
ook
voor leken
leken helder
helder uiteen
zetook voor
uiteen te zetten.
Men zie b.v.
,b.V. de
de behandeling
behandeling vvan
ten. Men
an
de termijnhande1.
detrmijnhal.
Het is een
een goede
goede greep
greep geweest
geweest een
een
bespreking
hetinstitutionele
institutionele
bespreking van
van het
'kader,
waarbinnen het
het economisch
economisch
kader, waarbinnen
zich voltrekt,
voltrekt, aan
aan de
de theorie
theorie
leven zich
leven
te laten
laten voorafgaan.
voorafgaan. In
Ineen
eeninleidend
inleidend
werk
kan
men niet
niet verwachten,
verwachten, dat
dat
werk k
an men
alle
problemen uitgediept
uitgediept worden,
worden,
alle problemen
vooral
niet economische
economdsche problemen
problemen
vooral niet
die met
met de
de moraal
moraal samenhangen.
samenhangen. Het
Het
een verdienste,
verdienste, dat
dat vraagstukken
vraagstukken
is een
de rechtvaardige
rechtv,aardige prijs,
prijs, het
het rechtrechtals de
vaardig loon
loon ienz.
,enz. op natuurlijke
natuurlijke mamanier
in de
de theorie
theorie tot
tot haar
haar recht
recht
nier in
komen.
P. Mertens
Mertens ontleent
ontleent zijn
zijn illustratieillustratie-
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materiaal vooral a an België. Wij
hopen, dat dit werk in het Nederlands vertaald zal worden, waarbij
het dan met Noord-Nederlandse gegevens zou moeten worden aangevuld. Ook bij een eventuele herdruk
zouden wij een ruimer gebruik van
statistieken en grafieken toejuichen.
Th. Mulder
Vollbeschaftigung,
Inflation und
Planwirtschaft. Aufsëtze von A.
Amonn, e.a., hersg. van A.
HUNOLD. — E. Rentsch-Verlag,
Erlenbach-Ziirieh, 1951, 362 pp.,
ing. DM. 12, geb. DM. 15,50.
In dit verzamelwerk, uitgegeven
door het „Schweizerisches Institut
fiir Auslandforschung" hebben vooraanstaande economisten uit WestEuropa en de Verenigde Staten zich
tot doel gesteld drie gangbare begrippen: volle tewerkstelling, inflatie
en planeconomie, op hun causaal verband te onderzoeken en aldus „een
met intellectuele wapens uitgerust
arsenaal op te richten ter verheldering der doelstrevingen v an vrije
mens."
Uit een drievoudige analy se bouwen de auteurs hun oordeel op tegen
de ,:,officiële, tijdgebondene economische ideologie" die uit Keynes' General Theory is gegroeid.
In hoofdzakelijk theoretische analysen (H. S. Ellis, F. A. Hayek, F. A.
Lutz) wordt Keynesia ans gedachtengoed omtrent volle tewerkstelling,
haar wenselijkheid, haar mogelijkheid en haar implicaties, v an de hand
gewezen: deels omdat het logisch niet
steekhoudend is, of door de feiten
weerlegd wordt, meestal omdat het
gepaard gaat met inflatie en leiden
moet naar planeconomie. In andere
meer beschrijvende bijdragen (C.
Bresciani-Turoni, W. Eucken, W.
RSpke, J. Jewkes, C. Iversen) wordt
het noodlottig verband tussen een politiek van volle tewerkstelling, inflatie en dirigisme afgelezen uit de naoorlogse situatie in Italië, Duitsland,
Engeland en Denemarken. Een derde
groep (H. D. Gideonse, F. A. Lutz,
J. Viner) oefent schampere en soms
.
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te polemiserende kritiek uit op een
,,geistesgeschichtlicher Skandal" nl.
het Rapport over nationale en internationale maatregelen voor vo lle tewerkstelling dat in 1949 door de
U.N.O. werd uitgegeven.
De stellingen van de auteurs kunnen kort worden samengevat: geldleningen verruimen meestal niet de
werkgelegenheid maar voeren wel tot
een openlijke of verborgen inflatie;
elke planeconomie berust op een inflatorische geldpolitiek en is gedoemd
tot een oneconomische productie; het
door de U.N.O. voorgelegde programma ondergraaft de fundamenten van
de vrije markt, de vrije handel en de
vrije ondernemerswereld.
Al staat de schampere kritiek op
bepaalde punten van het U.N.O.-rapport in tamelijk sterke tegenspraak
met wat de vertegenwoordigers uit
Italië, Duitsland en Denemarken elders in het boek schrijven en al worden in. de Duitse wederopleving of in
de Engelse dilemma's sommige militaire gebeurtenissen en politieke aspecten te gemakke lijk uit het oog
verloren, al wordt hier soms een juiste kritiek op Keynesiaanse elementen
te veel benadrukt, en worden verschijnselen uit de vrije markt-economie te optimistisch a an accidentele
oorzaken toegeschreven — het is en
blijft een lezenswaardig boek dat
vrijmoedig verma ant en openlijk stelling neemt tegenover de moderne
Keynesiaanse economische politiek.
Conservatieve elementen kunnen
het misbruiken omwille van zijn
scherpe kritiek, eenzijdige reformatoren kunnen het vernietigend ironiseren omwille van zijn „l ang overwonnen" standpunt -- beide houdingen zijn verkeerd. Hoe belangrijk kritisch onderzoek van theorieën en programma's is en blijft, toch valt het te
betreuren dat de auteurs zich hoofdzakelijk daartoe hebben beperkt: het
is er onze tijd niet om te doen een
kerngezonde, stabiele structuur tegen
uitwendige aanvallen te verdedigen
maar vooral inwendige krachten tot
een levensmogelijke constellatie te
groeperen. J. De Mey

LITERATUUR EN CULTUURLEVEN
Gertrud van le FORT, Werk und BeDe problematiek van Gertrud von
deutung. „Der Kranz der Engel"
le Fort's Engelenkrans heeft een
im Widerstreit der Meinungen.
ideologische discussie uitgelokt, die
Ehrenwirth-Verlag, München,
sterk herinnert a an die, destijds onts.d., 104 pp. DM 2,50.
staan rond von Handel-Mazzetti's
--
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en recenter b.v. rond
Jesse und
Maria en
Jesse
und Maria
rond
het werk van
het
van Gr.
Gr. Greene.
Greene. Het resulresultaat is dat
taat
dat de
de literatuur
literatuur over
over deze
deze
rom an al
is geworangrijk is
roman
al even
even omv
omvangrijk
geworden als
als het boek zelf. Zo
den
Zo kwam G.
G. von
le Fort's
Ie
Fort's uitgever
uitgever op het idee
idee er
er een
een
uit samen te stellen.
bloemlezing uit
stellen.
Naast de kritiek van
v an P. Barzel
Naast
Barzei S.J.,
Prof. Mitzka
Mitzka en
en Dr
Prof.
Dr Hamm,
Hamm, die
die de
de
ideologie van het boek gedeeltelijk afideologie
afwijzen, biedt deze brochure
wijzen,
brochure een
een rijke
rijke
oogst uit de
oogst
de studies,
studies, die tot
tot de
de volle
volle
betekenis van het werk
werk trachten
trachten door
door
dringen, en waarvan het vurig pleite dringen,
tenslotte ook
ookdoor
door de
de tijd
tijd is
is onderonderdooi tenslotte
tekend geworden.
tekend
geworden. We vermelden
vermelden b.v.
b.v.
die van
van E.
E. Przywara
Przywara S.J.,
S.J., Prof.
Prof. A.
A.
die
Dempf, Prof. Th.
Dempf,
Th. Kampmann,
Kampmann, J. Thomas, H.
mas,
H. Jedin,
Jedin, A. M.
M. Miller,
Miller, B.
B. von
von
Heiseler en H. Becher
Becher S.J.
S.J.
V an de schrijfster,
Van
schrijfster, wie men
men om
om een
een
autobiographie had
had verzocht,
autobiographie
'verzocht, vinden
vinden
we hier
we
hier een
een hoffelijk,
hoffelijk, maar
maar daarom
daarom
niet minder
niet
minder afwijzend
afwijzend antwoord,
antwoord,
waarin ze het
waarin
het oude
oude sluiermotief
sluiermotief ter
ter
harer rechtvaardiging inroept.
inroept.
Kortom: een handvol
Kortom:
handvol rijk
rijk materiaal
materiaal
voor wie de
voor
de Engelenkrans,
Engelenkrans, de
de onveronveran geloof, hoop en
vangbare waarden vvan
liefde, waarv
an het
liefde,
waarvan
het boek
boek getuigt,
getuigt, de
de
katholieke literatuur van
van deze
deze tijd
tijd en
en
de rol der
der kritiek
kritiek beter
beter wil
wilbegrijpen.
begrijpen.
K. Heireman
K.
F.
F. W.
W. van
vanHEERIKHUIZEN,
HEERlKHUIZEN, Gestalte der
der Tijden.
Tijden. De
DeWereldletWereldletterkunde
terkunde in hoofdtrekken.
hoofdtreroken. Deel
DeelI.I.
Van de
vroegsteTijden
Ten tot
de vroegste
totongeongeveer
veer 1825.
1825. —
- Sijthoff,
Sij,thoff, Leiden,
Leiden,
1951, 311
1951,
311 pp.,
pp., ff 18,50.
18,50.
F. W.
W. van
van Heerikhuizen
Hee~uizen heeft
heeft het
het
a
angedurfd een
aangedurfd
eenoverzicht
overzichtder
derWereldWereldletterkunde
te schrijven
letterkunde te
schrijven Hij
Hij noemt
noemt
dit werk,
werk, dat
dat in
intwee
tweedelen
delenverschijverschijnen
nen zal,
zal, Gestalte
Gestalte der
derTijden.
Tijden. DaarDaarnaast
naast zal
zal een
eenbloemlezing,
bloemlezing, „Ziel
"Ziel en
en
Gedachte",
uit al de
Gedachte", uit
de besproken
besprOiken littelitteraturen
ands, Fr
an s, Duits
raturen in
in Nederl
Nederlands,
Frans,
Duits
en Engels
Engels selecte
selectestukken
stukkenpoëzie
poëziebie!bieden.
uiteraard onmogelijk
oDrnQgelijk dat
dat
den. Het isisuiteraard
een auteur
auteur in
in zulk
zulk een
een werk
weI'lkoveral
overal
zijn
inzicht geeft;
geeft; veel is
zijn persoonlijk
persoonlijk in2icht
is
noodzake
lijk weergegeven
noodzakelijk
weergegeven vvan
wat
an wat
v
oorgangers schreven.
voorgangers
schreven. Toch
Toch is er
er veel
veel
persoonlijks
persoonlijks in de
de hoofdstukken
hoofdstulcl!:en over
over
de
de dichterbij
dichterbij liggende
liggende litteraturen,
litteraturen, de
de
Griekse,
Griekse, Nederlandse,
Nederlandse, Engelse
Engelse en
en
Duitse (iets
(ietsminder,
minder, dunkt
dunkt mij,
mij, in
in de
de
Fr
anse) . Goethe,
Franse).
Goethe, met
met bijna
bijna twaalf
twaalf
bladzijden,
,bladzijden, geniet
geniet schrijvers
schrijvers bijzonbijzondere
dere belangstelling
belangstelling en
en is
is een
een der
der best
best
geziene
,geziene en
en behandelde
behandelde dichters.
dichters. Een
Een

enkele
dat de
de
enkele maal
maal gevoelt
gevoelt men
men dat
auteur
alle werken
weI'lken der
der besprobesproauteur niet
niet alle
ken
schrijvers persoonlijk
persoonlijk bestrijkt,
bestrijkt,
ken schrijvers
b.v. bij
bij Teresia
Juan
de
Teresia van
v an .Aovila
Avila en Ju
an de
la
Cruz. Dat
Bij'bel het met enkele
enkele
la Cruz.
Dat de Bijbel
bladzijden
(naast de
de
bladzijdenstellen
stellenmoet
moet (naast
twaalf
van Goethe),
Goethe), verwondert;
ve1rwondert; ik
ik
twaalf van
geloof
de Bijbel
Bijbel èn
èn letterlettergeloof toch
toch dat
dat de
kundig
historisch het met
met Goethe
Goethe
kundig èn
èn historisch
opnemen
schrijver staat niet
niet
opnemen kan.
k an . De schrijver
op
orthodox Christelijk
Christelijk st
standpunt,
op orthodox
andpunt,
wat door
door heel het boek
,boek merkbaar
merkbaar is.
'begrip zijn
zijn echechZijn
Zijn belangstelling
belangstelling en begrip
ter
breed dat het
het Christelijke
Christelijke eleeleter zo breed
ment
goed tot zijn
zijn recht
recht komt.
komt. OveOvement goed
rigens
werk, dat
in
rigens biedt
biedt zulk
zulk een
een werk,
dat in
kort
een hele
hele wereld
wereld en een
een
kort !bestak
bestek een
hele mensengeschiedenis
mensengeschiedenis moet samenvatten,
zoveel mogelijkheid
mogelijkheid tot
bevatten, zoveel
tot betitteling
het wijzer
wijzer isishet
hetgebotitteling dat het
:gebodene
dankbaar te aanvaarden.
aanvaaI'lden. De
De
dene dankbaar
samensteller
reeds in
in dit
dit
samensteller wekt
wekt ook
ook reeds
eerste deel, nog zonder de later te erstdl,nogz eatr
volgen
bibliografische verantwoorverantwoorvolgen bibliografische
ding,
voldoende vertrouwen
vertrouwen in zijn
zijn
ding, voldoende
kennis
smaak. Het boek
boek is
is prachprachkennis en smaak.
tig uitgegeven
uitgegeven en
engeïllustreerd.
geïllustreerd.
J. van Heugten
Terlullianus'
Apologeticum en andere
Tertullianus' Apologeticum
gesdhrlften
uitTertullianus'
Tertullianus' voorvoorgeschriften uit
montanistischen
tijd, ingeleid,
ingeleid,
montanistischen tijd,
toegelichtdoor
door ChrisChrisvertaald en toegelicht
tine Mohrmann.
Mohrmann. (Monumenta
(Monumenta
tine
Ohristiana, Eerste
Eerste Reeks,
Reeks, Deel
Deel
Christiana,
m).
- Het
HetSpectrum,
Spectrum, Utrecht
Utreciht
III). —
Brussel, 1951.
1951. CXII,
CXII, 365
365 pp.,
pp.,
en Brussel,
afzonderlijk
11,50.
afzonderlijk ± ff 11,50.
In een
een bibliotheek
bibliotheek van
vanchristelijke
christelijke
klassieken verdient
verdient ongetwijfeld
ongetwijfeld TerTertullianus een
een ere-plaats.
ere-plaats. Deze
Deze AfriAfritullianus
kaanse jurist
jurist heeft
heeft na
nazijn
zijnbekering
bekering
kaanse
het christendom
christendom als
als eerste
eerste aan
aan
tot het
nieuwe geloof
geloof een
een litterair
litterairlatijns
latijns
het nieuwe
gegeven, en
en daarmee
daarmee voor
voor vele,
vele,
kleed gegeven,
misschien voor alle
,alle eeuwen
eeuwen zijn
zijn perpermisschien
soonlijk stempel
gedrukt op
op de
de Kerk
Kerk
soonlijk
stempel gedrukt
v
an het
van
het Westen.
Westen. Maar
Maar de
de lezing
lezing van
van
zelfs vvoor
wie het
het latijn
latijn
zijn werken is zelfs
oo r wie
is, een
een zware
zware opgaaf:
opgaaf: eigeneigenmachtig is,
taalgebruiker en
en hartstochtehartstochtezinnig taalgebruiker
denker als
als hij
hij is,
is, bieden
bieden zijn
zijn werwerlijk denker
ken vele
vele moeilijkheden.
moeilijkheden. Daarom
Daarom is
is
ken
nederlandse
vertaling van
van een
een
een nederl
an dse vertaling
a
antal zijner
aantal
zijner geschriften
geschriften (Apologeti(Apologeticurn, Het
Hetprincipiële
principiëlevoorbehoud
voorbehoud
cum,
tegen de
de ketters,
ketters, A
Aan
de martelaren,
martelaren,
tegen
an de
openbare spelen,
spelen, Het
Het doopsel,
doopsel, De
De
De openbare
Het geduld,
geduld, Aan
Aan mijn
mijn vrouw
vrouw II
boete, Het
en II)
1I) buitengew
buitengewoon
welkom. Vooral
Vooral
en
oon welkom.
wanneer die
die vertaling
vertaling verzorgd
verzorgd isis
wanneer
ddoor
oor Mej.
Mej. Mohrmann,
Mohrmann, die
als geen
geen
die als
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ander met het oudchristelijk latijn
vertrouwd is, en die dit zo persoonlijke latijn in gespierd nederlands
weet weer te geven.
Maar niet alleen de philoloog en de
historicus zal gaarne naar dit deel
grijpen, ieder ontwikkeld christen zal
er krachtig voedsel vinden voor geest
en hart. Want de keuze der werken
geeft aan dit werk een brandende
actualiteit. De vragen, die Tertulliaan aansnijdt, zijn goeddeels de
levensvragen ook van onze tijd. De
principiële afwijzing van het buitenkerkelijk christendom is het thema
van het tweede werk; de volgende
twee houden de christen voor dat hij
tegen de heidense wereld te strijden
heeft, maar dat zijn nederlaag zelf
triomf betekent; in de werken over
het doopsel en de boete is het thema
opnieuw de tegenstelling tussen de
bedorven wereld (die in en buiten ons
leeft) en het nieuwe zijn van de christen; strijdend christendom, dat tot
lijden bereid is, wordt ons hier getoond. Doch deze strijdbaarheid mag
niet ontaarden tot bittere strijdzucht:
Tertulliaan houdt dit zichzelf voor in
zijn boekje over het geduld. De hoge
idealen van het christelijk huwelijk
behandelen de beide boeken aan zijn
vrouw, bel angrijke phasen in de ontwikkeling van de christelijke huwelijksleer.
Ook de inleiding is onder vele opzichten belangwekkend: de vroegste
geschiedenis van het christendom in
Africa, het leven en de geschriften
van Tertulliaan, een zeer oorspronkelijke schets van zijn invloed op de
ontwikkeling van het christelijk
latijn enz. Alleen mis ik een inleiding
in de denkwereld van Tertulliaan en
zijn tijd, die voor de niet-deskundige
lezer deze geschriften plaatsen zou
in het kader v an de ontwikkeling der
christelijke leer. Maar desondanks
een allerkostbaarste bijdrage tot de
geestelijke bewustwording van de
katholieke intellectueel.
P. Smulders
P. Hubert BECHER, S.J., Der Kranz
der Engel and der Wert der Menschenseele. Pilger- Verlag,
Speyer, s.d., 48 pp., DM 1,—.
In de strijd om Gertrud von le
Fort's Engelenkrans was Becher de
eerste om in een rustige, goed overwogen en klaar gestelde verhande-
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ling, de problematiek van het boek
op theologische grondslag te rechtvaardigen. Hij deed dit oorspronkelijk
in een bijdrage in Wort und Wahrheit (2e Jg, 1947). Deze uitvoerige
bespreking werd daarna, een weinig
omgewerkt, als brochure uitgegeven.
Het is geen literaire studie. Haar
verdienste ligt juist hierin, dat zij
met vermijding van alle zij- en dwaalwegen tot de kern zelf v an het gestelde probleem doordringt. Dat dit
niet zo gemakkelijk is, blijkt uit de
critiek, die G. von le Fort, ook vanwege ervaren literatuurkenners, had
te doorstaan.
We achten het nuttig op deze brochure te wijzen, nu de Kempische
Boekhandel ons een Nederl andse uitgave van de Engelenkrans schonk,
zonder deze van een inleiding te voorzien. Voor wie het Duits machtig is,
zal daarom deze brochure een zeer
nuttige aanvulling zijn bij de roman.
K. Heireman
Gertrud von Le FORT, Die Krone der
Frau (Sammlung Gestallten und
Wege) . -- Verlag der Arche,
Zürich, 1910, 160 pp., Zw. Fr.
7,80.
Dit nieuwe boek is een bloemlezing
uit vroeger werk v an G. von le Fort.
Zowel uit lyriek als uit essay, zowel
uit memoires als uit rom ans, wordt
hier een soort „Monographie in
Selbstzeugnissen" geboden. We vinden er ook een bibliographie, en,
enigszins gewijzigd, de biographische
schets, die Bernt von Heiseler in 1947
in Die Pforte en in 1949 in de Theologische Literatuur Zeitung liet verschijnen. Al is deze schrijver, die zich
reeds lang voor het werk van Gertrud
von le Fort interesseert, zelf protestant, dit belet hem niet voldoende
begrip te hebben voor de eigen persoonlijkheid van deze bekeerlinge en
het uitgesproken-katholiek karakter
van haar werk.
Men kan afkerig staan tegenover
elke literaire bloemlezing, en toch
erkennen dat deze uitgave iets te betekenen heeft als boodschap en als
aandenken. W ant dit boek is niet
vooreerst een wetenschappelijk apparaat, samengesteld door een criticus,
die ons in een stylistisch en historisch
representatieve keuze uit haar werk,
'n Gertrud-von-le-Fort-in-zakformaat
zou aanbieden. Voor ons ligt de be-.
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tekenis van deze uitgave in die kern
van warme menselijkheid, die deze
schrijfster, naar eigen getuigenis, in
de voorbije, donkere jaren, gevonden
heeft in gedichten, die men elkaar
tot troost en steun doorgaf. Ook in
deze tijden is er voor haar landgenoten en voor elke Europeaan, die de
moed heeft te kijken in dit Spiegeltje
van wat er in het hart en in de
wereld omgaat, diepe menselijke wijsheid en christelijk vitalisme te puren
uit haar levenswerk. Haar getuigenis
over de mens b lijft een wekroep tot
bezinning en geloof.
K. Heireman
W. L. M. E. v an LEEUWEN, e.a.,
Dichterschap en werkelijkheid.
Geillustreerde literatuurgeschiedenis v an Noord- en Zuid-Nederland en Zuuid-Afrika. 3de verm.
druk. -- De Haan, Utrecht; N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1951, VIII-480 pp., geb.
Fr. 200.
Het zal overbodig zijn de lof te
verkondigen v an deze mooi uitgegeven en rijk geillustreerde literatuurgeschiedenis v an Noord- en ZuidNederl and en Zuid-Afrika. Dit is de
3de druk en het heeft dit ruimschoots
verdiend: populair en strikt wetenschappelijk, heeft de beschaafde leek
er stevige kost aan en zal ook de
man van het vak het graag ter h an d
nemen.
Het grote probleem van zulke boeken is steeds : op welke wijze en hoe
uitgebreid moet de huidige periode
aan de beurt komen ? Het -- overigens goede -- hoofdstuk v an Moller
over de Middeleeuwen valt, met zijn
50 blz., wel zeer mager uit tegenover
de 135 blz. door W. M. L. E. van
Leeuwen gewijd aan „Van 1880 tot
heden" (in Noord-Nederl.) . De belangstellende leek zal in die 135 blz.
„zeer" veel meer vinden d an hij nodig
acht. Maar, wie het zo wil beschouwen althans: quod abundat non vitiat!
De hoofdstukken v an Karsemeijer
over de Renaissance, de gouden eeuw
en de achttiende eeuw, en die van
Staverman over de periode v an het
einde der achttiende eeuw tot 1880,
behouden veel beter het evenwicht
tegenover de Middeleeuwen van Moller.
In een 80 blz. beh andelt Marnix

Gijsen de Zuidnederlandse literatuur
van 1830 tot heden. Men zal hem niet
kwalijk nemen dat hij — zoals op blz.
415 te lezen staat — vooringenomen
is tegen „decoratieve schriftuur",
maar wel dat hij een te rood gekleurde bril -- of beter een te religieus
getinte — heeft opgezet bij de keuze
van de hedendaagse auteurs. Een
V an Hemeldonck, een Reninca en een
A. Westerlinck b.v. verdienen beter
d an de schrale hun toegemeten maat,
om niet te spreken van de niet genoemden. Veel afbreuk aan het goede geheel doet dit niet; omdat iedereen weet dat de eigentijdse geschiedenis — al of niet literair! — a an te
veel subjectivisme blootgesteld is.
Dr Antonissen schreef geheel het
deel over Zuid-Afrika voor deze derde druk opnieuw.
J. Nod
M. R. L. TRIPPAS, De tralies van
de droom. — „Ernest van ,A.elst",
Vroenhoven, Maastricht, 1951,
37 pp.
Trippas is geen zwartgallig philosoof. Hij houdt het bij het lichte
genre : lichte rijmen, lichte verzen,
lichte vrouwen. 0, provocant zijn deze
deerntjes niet. W ant ook de toets
waarmee de dichter schildert is licht
en los. Het liefst blijft hij bij de eerste
gevoelsindruk. Een levenssynthese
moet men hier dus niet gaan zoeken.
Het is een begin. Meer niet. Ook in
het kunnen. We missen dat verfijnde
vakmanschap, dat een vers slijpen
han tot de r and der breekbaarheid.
Haast geen gedicht is volmaakt — er
is een of ander vers dat ietwat banaal
klinkt en weinige gedichten hebben
een volkomen gesloten eenheid. Maar
het hele bundeltje getuigt van zelfkennis en smaak, misschien wel 't
meest door zijn beperking.
K. Heireman
Frans BABYLON, In rijping. — De
Pelgrim, Eindhoven, 1952, 40 pp.
Frans Babylon is een dier irmer=
lijk gekwelden en gekwetsten zoals
er velen zijn onder de na de oorlog
opgetreden dichters. Hij is nog niet
tot vrede en harmonie gekomen met
zichzelf en met zijn omgeving en
„wereld en vlees" oefenen hun bekoring op hem uit. Daartussendoor
klinken tonen en accenten v an berouw en overgave a an God. Dit alles
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zingt hij uit in vormvoltooide sonetten en gedichten, in rythmen en rijmen, waaraan onze oren sinds tachtig gewend zijn geraakt Het nieuwe
geluid, waarnaar wij uitzien, de verlossing v an de sonettendreun en . de
traditionele lyrische ontboezeming,
heeft Frans Babylon nog niet gevonden. Zijn verzen zijn niet beter of
slechter dan van tien, twintig andere
jonge poëten, hoewel de buitenlucht,
die er door zijn bundel waait, en de
echtheid van zijn toon en accent hoop
geven op ontworsteling aan het sinds
lang gewende. J. v. H.
Pierre EMMANUEL, Babel. — Desclée de Brouwer, Parijs/Brugge,
1951, 295 pp., ing. Fr. 120, geb.
Fr. 150.
Deze poëzie doet denken a an het
boek Job,' Léon Bloy en misschien
nog wel het meest a an 'n Sartre, die
gelovig zou zijn. Om de kracht van
haar rauwe, soms magnifieke zegging, om de durf waarmede ze tot
onderwerp neemt en met huiveringwekkende plasticiteit uitbeeldt de
verscheurdheid, de wanhoop, de woede, de lafheid, de chaos van de huidige mens en onder dat alles zijn onvervreemdbare vrijheid en zijn essentiële honger naar Ø. Essentieel
hunkerend en steeds weer weigerend:
toch kon God zijn schepsel niet anders dromen dan vrij.
„Faux jeux du sort oii cherche à perdre le Puissant
Rien ne lui est aussi cruel et nécessaire
Que d'être mis en question par le
néant"
Maar nooit zal God van zijn kant
wanhopen over de mede die is:
„L'éternelle espérance de mon éternel amour
L'Homme, Cela
Dans les mains du potier devenu fou
qui s'entête à faire de rien son
chef d'oeuvre"
Buiten Claudel kennen de Fransen
geen poëzie v an zulk metaphysisch,
religieus en men se lijk gehalte. De afwezigheid van alle conformisme, en
sommige esoterische bladzij de n zullen jammer genoeg het boek sluiten
voor wie er misschien het dringendst
behoefte aan hebben.
R. L.
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J. M. GREVILLOT, L'Amérique expliquée (Coll. Hommes et Cité)
Monde Nouveau, Parijs, 1951,
270 pp.
Een paging om een sociologisch
verantwoorde verklaring te geven
van wat André Maurois het schoonste menselijk experiment heeft genoemd: Amerika.
Dergelijke poging ondernemen na
slechts één jaar verblijf in de States
mag gewaagd schijnen. De auteur is
echter ongetwijfeld geslaagd in zijn
opzet een bijdrage te leveren tot het
onderling begrijpen v an beide volkeren: het Franse en het Amerikaanse.
Dit is blijkbaar te danken aan zijn
scherp sociologisch inzicht en aan de
door hem gevolgde methode.
Uitgaande van enkele treffende
feitelijkheden -- o.m. de Amerikaanse rijkdom en wat hij noemt de
hedendaagse Amerikaanse malaise —
heef t de auteur getracht door l ang
nadenken en door het voortdurend
toetsen van zijn mening a an het oordeel v an gezagvolle personen die zich
met het Amerikaans probleem hebben ingelaten, de diepere en verborgen factoren v an de Amerika an se
beschaving bloot te leggen.
Het resultaat is merkwaardig. In
zijn bescheiden vorm is het werk
zeker een der meest verdienstelijke
onder de talrijke die a an Amerika
werden gewijd.
Bizonder scherp is de ontleding van
de Amerikaanse psyche, haar lichten schaduwzijden.
Waar de auteur een parallel trekt
tussen het realistische doch al te
materialistische Amerika en het spiritualistische, doch al te rationalistische Frankrijk, bewijst hij in staat
te zijn ook zijn eigen volk, met wetenschappelijke objectiviteit, aan het
sociologisch onderzoek te onderwerpen.
Terecht wijst hij op de gevaren die
in elk van beide cultuurvormen sluimeren en waaraan zij riskeren ten
onder te gaan. Het rationalistische
Frankrijk dreigt te verzinken in vals
intellectualisme, hetgeen oorzaak
wordt van onmacht tot handelen. In
het materialistische Amerika dreigt
de gig antische machine de mens te
verpletteren. Frankrijk staart zich
blind op geestescultuur; Amerika
hecht te veel waarde aan stoffelijke
welvaart. Beide echter zijn voor de
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mens onontbeerlijk.
onontbeerlijk. Aan beide moeten
bijgevolg de
de maatschappelijke
bijgevolg
maatschappelijke instellingen de passende
lingen
passende plaats
plaats inruimen.
inruimen.
Daarom hebben
hebben Frankrijk
Frankrijk en
en de
Daarom
de
V.S.A. -— men
V.S.A.
men mag
mag wel
wel zeggen
zeggen
Europa en
en Amerika.
Amerika -— er veel bij
Europa
bij te
te
winnen elkaar
elkaar beter te leren
winnen
leren kennen
kennen
en de
de les te trekken
en
trekken uit
uit elkaars
elkaars expeexperiment. A. Thomas
riment.
A. Thomas
Béla MENCZER,
Béla
MENCZER, Catholic
Cathollc political
pollUcal
Thought
Texts selecselecThought 1789-1948.
1789-1948. Texts
an d biographical
ted with
with introd.
introd. and
notes. —
- Burns
Burns &
& Oates,
Oates, Londen,
Londen,
1952, 205
205 pp.,
pp., geb.
geb. sh
1952,
sh.. 18.
18.
Een keurig
an
Een
keurig ingeleide
ingeleide keuze
keuze vvan
meestal in de vergetelheid geraakte mestalindvrgheakt
doch verbazend
verbazend actuele
actuele teksten
teksten v
an
doch
van
katholieke denkers uit de bij uitstek katholiednrsubjitek
revolutionnaire periode
periode van
v an 1789
revolutionnaire
1789 tot
tot
1848 over algemene
1848
algemene politieke
politieke probleproblemen.
Thema's als
als oorlog en
Thema's
en vrede,
vrede, RusRusland en het
land
het Westen,
Westen, de
de eenheid
eenheid van
van
Europa, vooruitg
ang, de samenleving
Europa,
vooruitgang,
samenleving
en de
de mens,
mens, het herstel v
an de chrisen
van
christelijke natiën,
telijke
natiën, socialisme,
socialisme, geloof
geloof en
en
vrijheid, de
de ware geestelijke
vrijheid,
geestelijke vrijheid,
vrijheid,
worden behandeld
door Joseph
worden
behandeld door
Joseph de
de
Maistre, Vicomte
Vicomte de
de Bonald,
Bonald, ChateauChateaubriand, Balzac,
Balzac, von Schlegel,
briand,
Schlegel, MetterMetternich, Donoso
nich,
Donoso Cortès,
Cortês, Jaime
Jaime Balmes,
Balmes,
Louis Veuillot.
Veuillot. De beschouwingen
Louis
beschouwingen die
die
hier worden ontwikkeld
ontwikkeld bewijzen
bewijzen niet
niet
alleen de
alleen
de politieke
politiekehelderziendheid
helderziendheid
van de auteurs
auteurs die met
met kop
kop en
en schouschouder boven
der
boven hun
hun revolutionnaire
revolutionnaire tijdtijdgenoten uitstaken, maar
maar vooral
vooral —
- en
en
daarin ligt
daarin
ligt hun
hun blijvende
blijvende waarde
waarde —
hoe atheïsme
atheïsme op
op het
het politieke
politieke pl
plan
an
onvermijdelijk tot totalitarisme leidt.onvermijdlktaseid.
Het is
is goed
goed er
eraan
aanteteherinneren
herinneren
—
- zoals
zoals Metternich
Metternich het deed
deed —
- dat
dat
de
met de
de godsdienstige
godsdienstige waarheid
waarheid met
de
sociale waarheid
waarheid verbonden
verbonden is,
is, „W
"Want
ant
de waarheid
waarheid is één en
en de
de Kerk
Kerk bezit
bezit
ze.
ze. —
- De
De samenleving
samenleving k
kan
slechts
an slechts
besta
an door
bestaan
door het
het geloof
geloof en
en door
door de
de
godsdienstige moraal."
moraal."
A. Thomas
Thomas

Jean DELEPIERRE,
DEL:S'lPIERRE, S.J.,
S.J., Homme,
Homme,
ou vas-tu
? 1:
1: Premiers
vas-tu'l
Premiers cheminements.
ments. —
- Editions
Editions UniversitaiUniversitaires, Brussel, 1951,
1951, 320
320 pp.,
pp., Fr.
Fr.
105.
105.
De reeds
reeds welbekende
wel:bekende en gewaargewaardeerde
deerde opsteller
opsteller van
'Van „Valeurs
"Valeurs de
de vie
vie
et
et livres
livresd'aujourd'hui"
d'aujourd'hui" biedt
biedt het ontontwikkeld
wikkeld publiek
publiek thans
thans de
de eerste
eerste afaflevering van een mode
moderne
christelijke
rne christelijke

anthropologie.
band vvan
anthropologie.Deze
Deze eerste
eerste band
an
een alleszins veelbelovende serie lisenalszivboders
eerlijk,
met kennis
kennis van
van
eerlijk, helder
helderen
en met
zaken
opgesteld, 'op
rationele wijze
wijze
zaken opgesteld,
op rationele
beschrijvend
beschrijvend al
al de
de verschillende uitingen van
van de
demenselijke
menselijkewerkelijkheid.
werkelijkheid.
Zelden
het vraagstuk
vraagstuk
Zelden wellicht
wellicht werd
werd het
v an de
van
de Mens
Mens ininzijn
zijnalomvattende
alomvattende
verscheidenheid
zorgvuldig gegeverscheidenheidzo
zo zorgvuldig
peild
zo aangrijpend-echt
aangrijpend-echt weergeweergepeild en zo
geven.
kan aan
aan dergelijke
geven. Wel
Wel kan
de rgelijke erg
heldere
,descriptieve' methode
methode de
de
heldere ,descriptieve'
indruk van
v an een
indruk
een zekere
zekere oppervlakkigoppervlakkigheid
moeilijk bespaard
bespaard bblijven;
toch
heid moeilijk
lijven; toch
zal niem
niemand
aan de
de zuiver
zuiver verstanverstanand aan
delijkebekoring
ontkomen vvan
deze
delijke bekoring ontkomen
an deze
uiteenzettende gedachte,
gedachte,
eenvoudig
eenvoudig uiteenzettende
&e
alleen maar,
maar, zo
ernstig en
en volvoldie alleen
zo ernstig
ledig
mogelijk, zegt
hoe de
de zaken
zaiken
ledig mogelijk,
zegt hoe
staan in het
het rijk
rijk van
van de
de mens.
mens. SchrijSchrijver
o.i. in
in zijn
zijn opzet
opzet prachtig
prachtig gegever is o.i.
slaagd: uitstekend
op de hoogte
slaagd:
uitstekend op
~oogte van
van
de
jongste spiritualistische
spiritualistische litera'literade jongste
tuur,
hij met
met dit
dit knappe
knappe werk
werk
tuur, heeft
heeft hij
de onontbeerlijke
onontbeerlijke phenomenologische
phenomenologische
basis gelegd
gelegd voor
'Voor zijn
zijn verder
verder strengstrengmetaphysisch
theologisch onderondermetaphysisch en theologisch
zoek van
van het
!hetmenselijk
menselijkphenomeen.
phenomeen.
A.Poncelet
A. Poncelet
Anton ZISCHKA,
ZISCHKA, Het
Het Wereldverkeer
Wereldverkeer
door
eeuWieD. Bewerkt
Bewerkt door
door
door alle eeuwen.
Will
Kortekaas —
- Nederl
Nederlands
Will Kortekaas
ands
Boekhuis, Tilburg,
Tilburg, 1951, 287
287 pp.,
pp.,
Boekhuis,
f113,50.
13,50.
Met
zijn vlotheid
vlotheid vvan
combineren
Met zijn
an combineren
en schrijven
schrijven is
geslaagd
is Zischka er in geslaagd
zijn encyclopedische
encyclopedische kennis
kennis omtrent
omtrent
zijn
alles wat met
met het
het verkeer
verkeer in
in verb
verband
and
staat in
in dit
dit werk
werk vast
vast te
teleggen.
leggen.VerVerkeer is
hier te
te nemen
nemen in
in de
de meest
meest
keer
is hier
brede zin vvan
overwinning op tijd
tijd en
en
brede
an overwinning
Van
postduif tot
tot radio
radio en
en rara.ruimte. V
an postduif
dar,
van
kruiwagen tot vliegtuig, vvan
dar, v
an kruiwagen
an
briket tot tankschip, van kano
totbriketoanschp,v
an o tot
motorboot, van
spijkerschrift tot volvolmotorboot,
van spijkerschrift
maakte boekdrukkunst,
boekdrukkunst, v
van
perkamaakte
an perkament en
en schrijfstift
schrijfstift tot
totpotlood,
potlood, pen
pen
ment
ons de
de ontwikkeling
ontwikkeling
en papier wordt ons
de loop
loop der
der geschiedenis
geschiedenis geschetst
geschetst
in de
de pijpleidingen
pijpleidingen en
en hoogspanhoogspanzelfs de
ningsnetten krijgen
krijgen hun
hun vermelding.
vermelding.
Daarbij
toont Z.
Daarbij toont
Z. aaan,
hoe die
die ontwikontwikan , hoe
keling de grote factor is
is geweest,
geweest, en
en
keling
is, in
in de
de nationale
nationale en
eninternatiointernationog is,
vooruitgang
en beschaving.
beschaving. Een
Een
nale vooruitg
an g en
leerzaam en
en lezenswaardig
lezenswaardigboek,
boek,
zeer leerzaam
bovendien nog prachtig
prachtig geillusgeillusdat bovendien
treerd is,
ook met
met platen,
platen, die
die op
op het
het
treerd
is, ook
in Nederl
Nederland
betrekking hebhebverkeer in
an d betrekking
ben. Sommige
Sommige beweringen
beweringen vvan
Z.
ben.
an Z.
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worden noch door de wetenschap,
nóch door de logica gedekt. Dat behoeft echter geen bezwaar te zijn om
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de lezing van dit werk aan oud en
jong aan te bevelen.
K. J. D.

GESCØ DENIS
van scherp psychologisch inzicht,
André FAVRE-DORSAZ, Calvin et
Loyola. Deux réformes (Bibliozeker de aandacht trekken.
M. Dierickx
thèque Historique) . — Editions
Universitaires, Parijs-Brussel,
Algemene geschiedenis der Nederlan1951, 455 pp., Fr. 210.
den, onder redactie v an Prof. Dr
Deze Zwitserse Jezuiet, lange tijd
J. Van HOUTTE e.a. Dl III:
werkzaam te Genève aan de univerDe late Middeleeuwen 1305-1477.
siteit, beproeft in deze lijvige mono— De Haan, Utrecht; N.V.
grafie een studie van vergelijkende
Standaard-Boekhandel, Antwerpsychologie en theologie te schrijven.
pen, 1951, XVIII, 464 pp., geill.,
Tussen de stichter der Jezuietenorde
geb. Fr. 300.
en de stichter van het Calvinisme zijn
Later dan voorzien was, is het II.
in verband met hun geschriften, hun
Deel van dit groots opgevat werk
activiteit en hun invloed, opvallende
verschenen. Het bestrijkt een zeer
ook strict chronologische parallellen
belangrijke periode: de veertiende
te trekken. De auteur tracht in elk
eeuw, hoogtepunt v an de macht der
van de hoofdstukken dieper in de
gemeenten, en de tijd van de Bourpsyche van zijn twee helden door te
dringen, door ze telkens tegenover
gondische hertogen, die het merenelkaar te plaatsen. Calvijn, de erndeel der Nederlandse gewesten weten
stige Picardiër, de knappe humanist,
te verenigen en tot hoog aanzien te
brengen. In de Inleiding wijst Prof.
de bekeerde rechtsgeleerde, de profeet van een nieuwe godsdienst, de
Dr H. Van Werveke er dan ook
schrijver van de zo heldere en logiterecht op, dat wij hier bezwaarlijk
sche „Institution Chrétienne", de
van een „herfsttij der Middeleeuwen"
kunnen spreken.
strenge leider v an een partij en heerser over Genève, de ziekelijke en
Dezelfde auteur schildert meestergeniale Calvijn, die meer stoicijn was
lijk tegen een sociaal-economische
dan een door God begenadigde. Daarachtergrond het bewogen politieke
tegenover Loyola, de stoere Bask, de
leven van Vlaanderen en Brab ant in
fiere ridder, de late student, de pelde veertiende eeuw en onder de twee
grim, de schrijver of beter gever van
eerste Bourgondische hertogen. Prof.
de „Geestelijke Oefeningen", de leider
Dr J. F. Niermeyer behandelt overvan zijn compagnie, de vaderlijke
zichtelijk de ingewikkelde geschiedeoverste van de „Sociëteit van Jezus",
nis van Henegouwen, Holl and en Zeede evenwichtige en wijze man, die
land, en van het Sticht Utrecht, Gelre
zich blindelings op God verliet, de
en de Friese landen in de veertiende
heilige.
eeuw, terwijl Dr L. Lejeure een tikje
Een der mooiste hoofdstukken lijkt
hoogdravend de geschiedenis van het
ons dat over de generaal der sociëteit,
prinsbisdom Luik in dezelfde tijd
waar de auteur de vrije gehoorzaamschetst. De twee grote Bourgondische
heid en het vaderlijk bestuur als dé
hertogen, Filips de Goede en Karel de
kenmerken van de Jezuletenorde wonStoute worden door Dr A. G. Jongderjuist beschrijft. Het beeld dat hij
kees en Dr J. Bartier behandeld,
van Calvijn schetst is niet gunstig.
waarbij Prof. Dr T. S. Jansma een
Calvijn heeft waarschijnlijk de reforaanvullend sterk economisch gericht
matie voor ontbinding of opslorping
hoofdstuk geeft over het bestuur der
door de Katholieke Kerk behoed, hij
hertogen in Holl and en Zeeland. Dr
was ook een man met rijke gaven,
W. Jappe Alberts verhaalt daa rna de
maar, zegt de auteur, „à l'exception
geschiedenis van het Sticht Utrecht,
de la charité" (p. 432) .
Gelre en de Friese l anden in de halve
Favre is geen vakhistoricus, al
eeuw vóór de dood van Filips de
heeft hij reeds enige studiën gepuStoute in 1477. Al deze auteurs hebbliceerd. Toch zal zijn boek, dat
ben bijzonder hun a andacht gewijd
steunt op de meest betrouwbare bioaan de ontwikkeling v an het binnengrafieën en op de bronnen en getuigt
lands bestuur en de instellingen in de
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onderscheidene gewesten. Tenslotte
bespreekt Dr H. Schulte Nordholt het
hoog opbloeiende kunstleven in de
Nederlanden, gezien v an uit het centrum van het Bourgondisch rijk, hetgeen aan zijn mooi geschreven stuk
ook originaliteit verleent, en Dr P. C.
Boeren geeft een keurige samenvatting v an het kerkelijk, godsdienstig
en intellectueel leven in deze twee
eeuwen.
Jammer is, dat Filips de Goede
(1419-1467) in het korte hoofdstuk
X volstrekt niet uitvoerig genoeg behandeld wordt; het l ange hoofdstuk
ØI over zijn bestuur in Holland en
Zeel and — eigenlijk een anomalie! —
doet de disproportie nog des te meer
uitkomen. Wij weten intussen dat niet
de redactie, maar een nalatige medewerker die te elfder ure zijn opdracht
verzaakte, hierv an de schuld draagt.
Weer valt op, wat wij bij de bespreking van Deel II reeds aanstipten
(K.C.T. Streven, IV, Dec. 1950, 330331), dat de politieke geschiedenis
het leeuwena andeel krijgt, waarbij
zelfs de economische en sociale, en
ook de culturele en godsdienstige geschiedenis binnen te beperkte grenzen
worden gehouden. Zo is er b.v. weinig
over de laat-middeleeuwse Nederlandse letterkunde te lezen.
Afgezien van deze vlekjes, mogen
wij de redactie en de negen specialisten die hier aan het woord komen,
dankbaar zijn voor deze eerste uitvoerige synthese. Het doet genoegen
te vernemen, dat de delen IV en V
v an dit merkwaardig werk nog in de
loop van 1952 zullen verschijnen.
M. Dierickx
Bijdragen voor de geschiedenis der
Nederlanden, Deel VI, Af 1. 3-4,
1952. — Nijhoff, 's-Gravenhage;
De Sikkel, Antwerpen, pp. 169336, per jaarg. f 19,—, frs. 285.
Kap. Dr J. F. Verbruggen opent
deze aflevering met een zeer degelijk
artikel over de slag bij de Pevelenberg (18 Aug. 1304) tussen de Vlamingen en de Franse Koning, Philips
IV de Schone : zowel de opstelling en
het getal van de twee legers als het
verloop v an de onbesliste slag worden
aan de hand v an de bronnen op een
nieuwe wijze gereconstrueerd. Prof.
Dr H. Smitskamp schrijft over de
achttiende-eeuwse Simon Stijl „het
best geslaagde specimen van verlichte historiografie dat onze ge-

schiedschrijving heeft opgeleverd". Dr
P. Gorissen geeft een bondige aantekening over de officiële historiografen van het Gulden V li es van 1430
tot 1559, en Dr J. Ph. Vogel behandelt de reis van de Fransman abbé
Carré in India in 1672-73 en zijn
betrekkingen met de Nederlanders
aldaar. Daarop volgt een lange en
zeer interessante kroniek met personalia en vooral met de opgave van
al wat a an boeken en artikels over
de geschiedenis der Nederlanden het
laatste halfjaar is verschenen. Dr
A. N. Pelzer bezorgde een uitvoerige
Zuid-Afrika an se kroniek over de historische publicaties aldaar in 1950.
Een grondige bespreking van dertien
pas verschenen werken over onze
nationale geschiedenis besluit dit
nummer. De „Bijdragen" tonen eens
te meer het meest hoogstaande en
leidinggevende historische tijdschrift
voor de geschiedenis der Nederlanden
te zijn in Noord en Zuid.
M. Dierickx
G. J. ROOYMANS, Stam en Staat.
Geschiedenis v an het Nederlandse
volk van de vroegste tijden tot
op heden. Urbi et Orbi, Amsterdam, s.d. (1951) , 638 pp., 107
histor. portretten, 47 krtn, geb.
I 22,50.
De bedoeling van deze studie is
een Grootnederlandse geschiedenis in
meer populaire vorm te geven, zoals
Geyl het in wetenschappelijke vorm
heeft geda an . Evenals deze h andelt
de auteur over „die volken en volksgroepen voor wie 't Nederlands de
moedertaal is", en betrekt dus de
Noordelijke Nederl anden, de Zuidelijke
tot aan de taalgrens, en Zuid-Afrika
bij zijn uiteenzetting. Het werk is ingedeeld in drie boeken: „Een Grootnederlands rijk in opkomst (tot
1555) ", „Gescheiden Nederlanden
(1555-1795) " en „Eén en weer verdeeld (1795—heden)". Het is prijzenswaardig dat de schrijver na de politiek, telkens zijn aandacht wijdt aan
de godsdienst, de economie en de cultuur. Dat er hier en daar fouten zijn
ingeslopen, vooral waar het over het
Zuiden gaat, is nu eenmaal de tol
voor een zo grootse opzet.
Voor het ogenblik zijn nagenoeg
alle Nederlandse en Belgische historici het er over eens, dat men de
Lage Landen als een geheel moet behandelen om een grondig en juist
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tot nadenken
nadenken aan
ieder die zich
zich inin- overspannen zenuwen.
aan ieder
zenuwen.
teresseert
de determinismen
determinismen en
en
teresseert voor de
De gevormde lezer zal
zal zonder
zonder moeimoeide
werkingsmeC:hanisrnen van
de te dat voorbehoud
de werkingsmechanismen
van de
voorbehoud maken en met veel
veel
menselijke
geest.
menselijke geest.
belangstelling vernemen
vernemen wat de
de momobelangstelling
In
de zevende
zevende en
en achtste
achtste lezing
lezing derne
In de
derne wetenschap
wetenschap over de
de menselijke
menselijke
breidt
zienswijze uit
uit geest
breidt desohrijver
de schrijver zijn zienswijze
lliott
denikt.
Fr.E
Elliott
geest
denkt. Fr.
tot
de studie
studie van
van de
de mens
mens en
en concontot de
stateert dat
dat die
cUe laatkomer
laatkomer in
in de
de evoevo- :J.
J. NEWTON
FRIEND, Man
Man and
NEWTON 'FRIEND,
and the
lutie
der levende
levende soorten,
soorten, gekengekenlutie der
chemical eIements
elements from stoneage
chemical
merkt
door zijn
zijn grote
grote hersencapahersencapamerkt is door
hearth to the
the cyclotron.
cyclotron. --- Griffin
Griffin
citeit
en door
door een
een ontwikkeld
ontwikkeld ververciteit en
1951, 3M
354 pp.,
&
Oie, Londen, 1951,
pp., sh.
& Cie,
mogen
communicatie met
met zijn
zijn
mogen tot communicatie
27/6.
soortgenoten.
kan
hU zijn
zijn
an hij
soortgenoten. Hierdoor
Hierdoor k
De
photo der ontploffing
ontploffing te Bikini
photo
samenwerking
met
de
andere
effisamenwerking met de andere effivan het boek symbotitelblad van
op het t\telblad
ciënter maken
ciënter
maken en
en de
de„onwaarschijn"onwaarschijn- op
nogal dramatische
dramatische wijze
wijze
lijkheid
zijn bestaan"
bestaan" bestendibestendi- liseert op nogal
lijkheid van
van zijn
nieuw tijdperk
tijdperk der
gen en zelf
zelf verhogen.
verhogen. —
- Wij
WU denken
denken de inzet van een nieuw
en het
,kernchemie", en
scheikunde : de .,kernchemie",
niet dat
dat deze
deze beschouwingen
beschouwingen de
de idee
idee scheikunde:
hoofdvoorgaand !hoofdvan het vool'lgaand
van
een Schepping
Schepping uitsluiten,
uitsluiten, zoals
zoals afsluiten van
van een
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stuk over
Qver dede„atoomchemie".
"atoomchemie" • De
iDe
stuk
atoombom was immers het resultaatatombwsierhtula
het gebruik
gebruik der
derkernenergie
kernenergie die
die
van het
de nucleaire
nucleaire samenstelling
samenstelling en
en
toeliet de
eigenschappen van
atoom te
te ononeigenschappen
van het
het atoom
derzoeken. Tot
gebruikte de
de
derzoeken.
Tot dan t,toe
oe gebruikte
scheikunde enkel
de
scheikunde
enkel de
de :warmte
warmte of de
electriciteit om de
de elementaire
elementaire stofstofelectriciteit
te bestuderen,
bestuderen, en
en waarmee
waarmee men
men
fen te
alleen de
de eigenschappen
eigenschappen vvan
de uituitalleen
an de
wendige laag van
van het
het atoom
atoom kon
kon bebewendige
laatste soort
soortonderzoek,
onderzoek,
reiken. Dit laatste
reiken.
waanvan
het ontstaan
ontstaan tot in
in de
de duisduiswaarv
an het
ternis
ternis der
~er prae-historie
.prae-historie terugloopt,
terugloopt,
ontploOIde ZIch
laatontplooide
zich vooral in de twee laatste eeuwen
eeuwen en
en kende
kende haar
haartriomphantriQmphanste
telijke voltooiing
voltooiing in
in de
deperiodische
periodische
telijke
claSsificatie van
vanMendeljeff.
Mendeljeff.
classificatie
voor één
één doorloopt
doorloopt de
de schrijschrijEén voor
ver de
de 92
92 vakjes
vakjes vvan
de oude
oude w
wandver
an de
an dplaat en vertelt
vertelt iets
iets van
van de
de geschiegeschieplaat
dier eerbiedwaardige
eerbiedwaardige chemische
chemische
denis dier
families. Sommige
Sommige elementen
elementen als de
de
families.
edelmetalen waren vvan
oudsher ree
reeds
an oudsher
ds
bekend; andere als debronslegeringbeknd;arlsoegin
het ijzer
ijzer bepaalden
bepaalden het
het opkomen
opkomen
en het
van
nieuwe culturen;
culturen; in
in de
de middelmiddelvan nieuwe
eeuwen werden de metalloiden
metallQïden als
als ararseen en
en phosphor
phosphor ontdekt,
ontdekt, de
de meeste
meeste
e~ter
in de
de vorige
vorige eeuw
eeuw
echter werden eerst in
gelSOleerd.
Priesley zetzetgeïsoleerd. Lavoisier
Lavoisier en Priesley
ten
de afzondering
afzondering der
der gassen
gassen in,
in,
ten de
welke
QP het
het einde
einde der
der vorige
vorige eeuw
eeuw
welke op
werd beëindigd
beëindigd door
door Ramsay
Ramsay die
die de
de
werd
edelgassen
vloeibare lucht
lucht distildistiledelgassen uit vloeibare
leerde.
Ondel'ltussen kwamen de zeldzeldleerde. Ondertussen
zame
aarden de speciale
speciale annexe
annexe vvan
zame aarden
an
de tabel bezetten,. en werden enigedetablzn,.wrdeig
mysterieus
gebleven vakjes
vakjes ook
ook
mysterieus leeg gebleven
ingevuld.
de ontontingevuld. Later
Later echter kwam de
dekking
isotGpen, en
en werd
werd men
men
dekking der
der isotopen,
vel'plicht
meerdere elementen
elementen per
per
verplicht meerdere
vakje
te plaatsen,
plaatsen, waardoor
waardoor het te
te
vakje te
enge kader
kader der oude tabel aan 't
't barbarsten
ging .•.
doch dit
dit isiseen
eenandere
andere
sten ging
... doch
geschiedenis.
In tegenstelling
tegenstelling met
met analoge
analoge ontontdekkingsgeschiedenissen
werk
dekkingsgeschiedenissenis
is het werk
v an de
van
de auteur
auteur vol
vol concrete
concrete gegevens,
gegevens,
historische
,geestige anecanechistorische feitjes
feitjes en geestige
doten,
en geeft
geeft bijzonder
bijzonder leven
leven en
en
doten, en
aantrekkelijkheid
der
aantrekkelijkheidaan
aan het
het pogen der
mensheid
materie te
te bestudebestudemensheid om
om de materie
ren
en aan
aan zich
zichondergeschikt
Qndergeschikt te
te
ren en
maken.
leraar zal
zal
maken. Zowel
Zowel student
student als
als leraar
niet zonder genoegen dit interessante
interessante
werk
lezen.
Fr. ElliGtt
werk
lezen. Fr. Elliott
Richard
THOMA, Die
Die Lehrfreiheit
Lehrfreiheit
Richard THOMA,
der
HochschUllehrer und ihre
der Hochschullehrer
Begrenzung
BODlD.er
Begrenzung durch
durch das Bonner
Grundgesetz
(Recht und Staat,
Grundgesetz (Recht
Staat,
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nr
nr 166)
166). . --- J.
J. C.
C. B.
B. Mohr
Mohr (P.
(P.
Siebeck, Tiibingen,
TIlbingen, 1952,
1952, 40
40 pp.,
pp.,
Siebeck,
,DM. 1,90.
1,90.
DM.
Op
Op een
een zeer
zeer scherpe
scherpe wijze
wijze wordt
wordt
tegenstelling belicht
belicht
door schrijver
schrijver de
de tegenstelling
tussen
tussen de
de clausule
clausule van
vande
devrijheid
vrijheid der
der
wete
ns chap (in
wetenschap
(in 't',tbizonder:
bizonder: StaatsStaatsrechtswetenschap)
rechtswetenschap ) en
en de
de clausule
clausulevan
van
trouw aan
aan de
de democratische
democratische staatsstaatstrouw
instellingen
instellingen in
in de
degrondwet
grondwetvan
van Bonn:
Bonn:
"Kunst en wetenschap, onderzoek en„Kunstewchap,odrzekn
leer zijn
zijn vrij.
vrij. —
- De
De vrijheid
vrijheid vvan
leer
an leer
ontbindt
niet van
van de
ontbindt niet
de trouw
trouw aan
aan de
de
staatsinste
ll ingen."
staatsinstellingen."
De staat
staat kondigt
kQndigt enerzijds
enerzijds het
het
De
recht
an volledige
recht vvan
volledige vrijheid
vrijheid vvan
onan onderzoek
en leer
derzoek en
leer aan
aan voor
voor de
de hogehogeschoolleraar,
anderzijds
Qntzegt zij
zij
schoolleraar, anderzij
ds ontzegt
hem
hem het
het recht
rechtwetenschappelijk-gewetenschappelijk-gefundeerde
meningen te doceren,
fundeerde meningen
doceren, die
die
strijdig
zouden zijn
zijn met
met de besta
strij<tig zouden
bestaande
ande
inste
llingen.
instellingen.
Paradoxale
Paradoxale stellingname,
stellingname, temeer
temeer
daar nergens werd aangeduid
aangeduid wie als
als
aan klager kan
aanklager
kan optreden
optreden tegen
tegen een
een
hogeschoolleraar,
die door
hogeschoolleraar, <tie
door weten:wetenschappelijk onderzoek
onderzoek tot
tOlt conclusies
conclusies
schappelijk
zou
zou komen
komen die niet
niet in
inovereenstemovereenstemzijn met bestaande
bestaande instellingen.
instellingen.
ming zijn
Op die wijze WQrdt
wordt een al
Op
al te
tepersoonpersoonlijke
prQfessor vvan
staatsrecht blootblootlijke professor
an staatsrecht
gesteld aan
gesteld
aan alle
alle politieke
politieke intrigues
intrigues
zo hij
hij het waagt
waagt positie
positie te
te nemen
nemen in
in
moderne problemen.
problemen.
Uit deze
deze korte
korte inhoud
inhoud zal de
de lezer
lezer
gemakkelijk kunnen
kunnen beseffen hoe
gemakkelijk
hoe acactueel en
tueel
en toch
tochfundamenteel
fundamenteel deze
deze
vraag
is. J. Beyer
vraag
is.
J. Beyer

Heinz von
Heinz
von FOERSTER,
FOERSTER, CyberneCybernetics• •...
of the
tics
• Transactions
TransactiOIns of
the
seventh Conference
Conference March
March 23-24,
1950,, New York,
York, N. Y.
Y. -— Josiah
195Q,
Macy, Jr Foundation,
Macy,
FoundatiQn, New
New York,
YQrk,
1951, 251
1951,
251 pp., . $ 3.50.
„wetenschap der
Cybe rn etica of "wetenschap
De ~bemetica
informatie" is een zo
zo uitgebreid
uitgebreid vak
vak
eist een
onderlegdheid in zoveel
en eist
een Qnderlegdheid
der wetenuiteenlopende
domeinen
wetenuiteenlopende d
om einen der
kennis, dat
dat zij
schappelijke kennis,
zij alleen
alleen
vQrderingen
maken dank zij de
vorderingen kan
kan maken
innige samenwerking
samenwerking van
van psycholopsycholoethnologen, psychiaters, neurogen, ethnolQgen,
logen, radio-ingenieurs,
mathematici
radio- ingenieurs, mathematici
en logistics.
logistici. Met
Met het
he,t doel
doel die onmisQnnW!Ibare
samenwerking te verzekeren,
verzekeren,
bare samenwerking
bracht de J. Macy Fundation te New
specialisten samen,
York een reeks specialisten
samen,
die allen hetzelfde
hetzelfde enthousiasme
enthousiasme delen
delen
van het
voor
het menselijk
v oor de studie van
brein,
Olm enige
enige grondaspecten
grondaspeeten der
brein, om
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cybernetica te bestuderen,
bestuderen, en
en publipUiblicybernetica
ceerde in een
een zeer
zeer verzorgde
verzol'\gde uitgave
uitgave
ceerde
relaas van
vanhun
hungedachtenwissegedachtenwissehet relaas
Ungen.
lingen.
onderzoek van
van het
het„informa"informaHet onderzoek
tieverschijnsel" 'ging
de meer
meer
an de
tieverschijnsel"
ging uit vvan
analytische kanten ervan,
ervan, zoals
zoals „de
"de
analytische
grondbetekenis van
het zenuwsigzenuwsiggrondbetekenis
van het
naal" , „de
"de waarneming
waarneming van misvormmisvormnaal",
de spraak
spraak"" en
enbreidde
breidde zich
zich uit
uit tot
tot
de
functionele zoals
zoals „de
"de tautologie",
tautologie",
het functionele
,,het aanleren
aanleren van
van een
eenprimitieve
primitieve
„het
taal", om tenslotte op
op te
te klimmen
klimmen tot
tot
taal",
meest synthetischeen
enfundamenfundamende meestsynthetische
an
operaties „de
"de ontwikkeling
ontwikkeling vvan
tele operaties
de betekenis der woorden "bij vol-debtknisrwo„bjvlwassenen", .,de
,bij het
het jonge
jonge
wassenen",
,,de taal
taal bij
kind", "symboliek
de taalvorming
taalvorming
kind",
„symboliek in de
en de
de neurosen".
neurosen". Het
Het verslag
verslag geeft
geeft
en
trouw mogelijk
mogelijk de
de gesprekvorm
gesprekvorm
zo trouw
van het
hetcolloquium
colloquium weer,
weer, waardoor
waardoor
boek op
op het
het eerste
eerste gezicht
gezlcht op
op een
een
het boek
gedrukt
toneelstuk lijkt.
Al is
is de
de
lijkt. Al
gedrukt toneelstuk
samenspraak
onmisbaar voor de
de ontontsamenspraak onmisbaar
van iedere
iedere wetenschap,
wetensch8lp, zij
zij
wikkeling van
bijzonder nodig
d8lt
is bijzonder
nodig voor
voor een
een vak dat
nog in
inembryonaire
emibryonaire ontwikkelingsontwikkelingsnog
stadia verkeert
verkeert zoals
zoals de
de Cybe
Cybernetica.
rnetica.

Trouwens, dat de wetenschap
wetenschap der
der ininTrouwens,
formatie het dialoog
dialoog als
als haar
haar werkwerkformatie
methode
gebruikt is wellicht
methode gebruikt
wellicht niets
niets
dan de
de uiting
uiting van
van een
een intrinintrinminder dan
n
sieke
sieke noodzakelijkheid.
noodzakelijkheid. Intusse
Intussen
maakt
m&alkt dit
dit dialoog-procédé
dialoog-procédé de studie
studie
'Van die eerder
eerder abstrakte
abstrakte en
endorre
dorre ononvan
derwerpen
derwerpen eenvoudiger
eenvoudiger en
en menselijmenselijker,
ker, omdat
omdat het
het in
inde
deuiteenzetting
uiteenzetting
het vraagstuk
vraagstuk een
een eerder
eerder psypsyvan het
chologische
en genetische
chologische en
genetische orde
orde
brengt.
komt dat het
brengt. Hierbij
Hierbij komt
het karakkarakter en
en geestesgaven
geestesgaven van
van de
de medemedeter
werkers laat
laat kennen
kennen en
en heel
heel hun
hun perpersoonlijkheid in
licht doet
doet treden.
treden.
soonlijkheid
in het
het licht
an een
Dit beginnend
!beginnend onderzoek
onderzoelk vvan
een
nieuwe wetenschap
wetenschap naar
naar eigen
eigen funfunnieuwe
damenten
damenten is niet
nietaltijd
altijdgemakkelijk
gemakkelijk
niet omdat
omda.t het
hetinhoud
inhoud mist,
mist,
te volgen, niet
doch juist
doch
juist zoals
zoals het
het gestamel
gestamel van
van
een jong
jong wicht,
wicht, omdat
omdat het zoveel
zoveel te
te
zeggen
heeft en
zeggen heeft
en nog
nog niet
niet over
over de
de
woorden beschikt waardoor
waardoor het
het meesmeesterschap over
over zijn
zijn ervaringen
ervaringen kan
kan
terschap
krijgen; met
verschil dat
dat dit
dit
krijgen;
met het
het verschil
scienUfieke
wicht over
over een
eenverbazend
verbazend
scientifieke wicht
wetenschappelijke termitermibezit van wetenschappelijke
Fr,
Elliott
nologie beschikt.
!beschikt.
Fr. Elllott
nologie

ROMANS EN VERHALEN
ROMANS
Ook zijn
zijn patiënten
patiënten laat hij
Ook
hij verhaverhaJakob STAB,
Die Teufelschule.
Teufelsschule. —
Jakob
STAB, Die
len: hij
Verlag J.
J. Knecht
Knecht —
- CarolusCarolus- len:
hij ziet hoe
hoe zelfs
zelfs mensen
mensen van
van opopVerlag
recht goede
goede wil verstrikt
verstrikt geraken
geraken in
in
'druckerei,
Frankfurt
a[M., 1951,
1951, recht
ankfurt a/M.,
druckerei, Fr
de netten
de
netten van
van het
het boze
boze en
en tenslotte
tenslotte
346
pp., geb.
geb. DM.
DM. 10,80.
10,80.
346 pp.,
vermorzeld, hetzij
hetzij door
door de „Gott
"Gott mit
mit
Jakob
schrijver van
de roro- vermorzeld,
Jakob Stab,
Stab, schrijver
van de
dem goldenen
Ring" van
van het
goldenen Ring"
het AmeAmeman
Die Versuchung
Versuchung des
des Priestess
Pries1less dem
man Die
de
rikaanse kapitalisme,
kapitalisme, hetzij
hetzij in
in de
Anton
die door
door het
het HitlerregiHitlerregi- rikaanse
Anton Berg, die
„Teuf elsschule"van
van het
het Nazisme.
Nazisme.
me
verboden werd,
ons in
in dit
dit "Teufelsschule"
me verboden
werd, geeft
geeft ons
Met zijn
zijn warme,
warme, zeer
zeer fijngevoelige
fijngevoelige
nieuwe
aannieuwe boek,
boek, voorgesteld
voorgesteld als de aangenuanceerde stijl,
stijl, vaak
vaak aangrijaangrijtekeningen
een Zwitsers
Zwitsers dokter,
dokter, en genuanceerde
tekeningen van een
pend, soms
soms ook
ook op
op de
de grens
grens van het
het.
een rijk
rijk en
en diep
diep „document
"document humain".
humain". pend,
„griibeln",weet
weet Stab
Stab ons te
te brengen
brengen
Deze
dokter, met een
een ernstige,
ernstige, naar
naar "grUbeln",
Deze dokter,
tot bezinning
bezinning op
op de
de definitieve
definitieve en
en
waarheid
en een
een tot
waarheid zoekende
zoekendegeest
geest en
laatste werkelijkheden.
werkelijkheden. Een
Een goed
goed
warm mensenhart,
mensenhart, doch
ma- laatste
doch met een maboek. Ook
Ook literair
literair is
is het niet
niet alleen
alleen
terialistische
wetenschappelijke vorvor- boek.
terialistische wetenschappelijke
gaaf, doch
doch tevens
tevens een
een groot
groot
een gaaf,
ming,
gefascineerd door
door het
het propro- een
ming, is gefascineerd
schrijver er
er niet in
hoewel de
de schrijver
in
werk, hoewel
bleem
de dood.
dood. Hij
Hij speelt
speelt zijn
zijn werk,
bleem van
van de
slaagde, het tot
tot een
een meer
meer organische
organische
hele leven lang, bij
bij zijn
zijn zieke of
of sterster- slaagde,
eenheid
laten groeien.
groeien.
eenheid te
te laten
vende
een schaakpartij
SChaakpartij tetevende patiënten, een
A. Deblaere
A.
Deblaere
gen
deze onzichtbare
onzichtbare partner.
partner. Dit
Dit
gen deze
leert
hem denken
denken over
over de
de betekenis
betekenis
leert hem
Ernest CLAES,
CLAES,Cel
Cel269.
269. — N.V.
N.V.
van leven
van
leven en
en sterven,
sterven, en
en het
het „daar"daar- Ernest
Standaard-Boekhandel,
AntwerStandaard-Boekhandel, Antwerna".
doordringen tot
wat zich
zich
na". Hij
Hij wil doordringen
tot wat
pen,
ing. Fr.
Fr. 75,
75,
pen, 1951,
1951, 190
190 pp.,
pp., ing.
afspeelt
op de
de uiterste
uiterste grenzen
grenzen van
van
afspeelt op
95.
geb.
geb. Fr. 95.
het observeerbare,
observeerbare, en
het eigeneigenen in
in het
Evenals zo
zo vele
'Evenals
vele slachtoffers
lijke
hem ontsnapt.
ontsnapt.
slachtoffers van
van
lijke gebeuren
gebeuren dat
dat hem
de „gerechtelijke"
dwalingen der reDoch
zozeer door
door zijn
zijn kennis
kennis als de
"gerechtelijke" dwalingen
reDoch niet zozeer
pressie, werd
werd Ernest
door
zijn begrijpend
begrijpend meeleven,
meeleven, wint
wint , pressie,
Ernest Claes
Claes na
na de
de
door zijn
„Bevrijding" opgesloten,
opgesloten, en
en bracht
hij
inzicht in de gees- "Bevrijding"
enig inzicht
bra.cht
hij langzaam
langzaam enig
hij een
door in
telijke
realiteiten, die
de dood
dood ontont- hij
een drietal
drietal maanden
maanden door
in cel
cel
telijke realiteiten,
die de
269. Hiervan
Hiervan geeft
geeft hij
hij in dit boek het
hult en
en verbergt
verbergt terzelfdertijd.
terzelfdertijd.
269.

.
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aangrijpend
het
aangrijpendrelaas,
relaas,zoals
zoals hij
hij het
vroeger
reeds deed
deed over
over zijn
zijn krijgskrijgsvroeger reeds
gevangenschap
Duitsland tijdens
tijdens
gevangenschap in
in Duitsland
eerste wereldoorlog.
wereldoorlog.
de eerste
Men
tegen op,
op, dit
dit boek
boek als
als
Men ziet
ziet er tegen
literair werk
werk te
te bespreken.
bespreken. Maakt
Maakt
literair
men onderscheid
onderscheid tussen literatuur
literatuur en
en
leven, dan
dan is „Cel
leven,
"Cel 269"
269" leven.
leven. Niet
Niet
dat
het werk
werk geen
geenliteraire
literairehoedahoedadat het
nigheden zou
bezitten: : het
intenigheden
zou bezitten
het is integendeel doorgaans
doorgaans uitstekend
uitstekend gegegendeel
schreven,
getekend zozoschreven, verhaald
verhaald en
en getekend
als
Claes het k
kan,
met zijn
zijn fijne
fijne zin
zin
an, met
als Claes
voor het pittoreske,
pittoreske, en
en zijn
zijn onweeronweervoor
staanbare
van
het zonderzonderstaanbare typering
typering v
an het
linge, eigen-aardige
eigen-aardige in
in de
de mensen.
mensen.
linge,
Maar
er ook
ook maar
maar een
een
Maar nergens
nergens is
is er
spoor
werkelijke literaire
literaire preprespoor van werkelijke
tentie of
of opzet
opzetteteonderkennen.
onderkennen. Voor
Voor
Claes
dit boek
boek duidelijk
duidelijk de
de èchte
èchte
Claes is dit
bevrijding geweest, de
de bevrijding
bevrijding vvan
bevrijding
an
al het opgekropte leed van
de fijnfijn- alhetopgkrdv
an de
onschuldig-vervolgde, men
men
gevoelige, onschuldig-vervolgde,
zou bijna
bijna zeggen
zeggen:: de
de bevrijding
bevrijding vvan
zou
an
een obsessie. Daarom is het boek vanenobsi.Darmhetokvn
aa tot
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gaat het lijken op een onhandig in
elkaar gestoken detectiverom an,
Een nogal simpel dus, maar gezond,
mooi boek.
„Schepen groeien aan het water"
is frisser, vlotter geschreven. Vakkundig en met een verrassend rijke
woordenschat wordt hier verhaald
hoe een schip groeit a an de werf.
Een dwarrelend-nijvere mierenhoop,
een loflied aan de arbeid, met daar
doorheen een jonge, overwinnende
liefde. Weer vrij eenvoudig maar
sprankelend geschreven, boeiend verteld.
Merkwaardiger is de Friese rom an :
„Elbrich". Dr Y. Poortinga schrijft
het handschrift over v an „Alef Epe
Alyva uit het jaar 1582". Dit handschrift groeit ongewild uit tot een
kroniek over die verwarde tijd van
watergeuzen, smokkelaars en Spaanse heerschappij, opkomende hervorming en roomse wanhoopspogingen;
in hoofdzaak wil het echter zijn de
biecht van Alef. Een mens die voortdurend de moed gemist heeft om op
zijn tijd uit te spreken, wat er gezegd moest worden en dus ook door
eigen schuld nooit waarlijk lief kon
hebben. Ver van banaal! ' Toch is de
historische achtergrond, al blijft die
wat verward,boeiender d an het psychologische thema zelf. Pas in het
tweede deel, waar de tocht op zoek
naar Elbrich-Willemke aanzwelt tot
een episch avontuur, weet dit boek
ons werkelijk mee te slepen. Het
schuldbewustzijn, dat de eigenlijke
kern moet zijn van het verhaal, is
niet voldoende gerechtvaardigd. Daar
ligt wellicht de oorzaak v an dit gemis aan evenwicht, Maar Poortinga
kan schrijven!
Al blijkt Aart Romijn niet zo rijk
met talenten begiftigd te zijn als
Poortinga, toch lijkt zijn boek: Wie
zonder zonde is ..." het beste v an de
vijf. Beter gebouwd, dieper verantwoord en bovendien ook zeer reëel

geschreven. Door atavisme haast gedetermineerd, door sociale, vooral
ouderlijke beïnvloeding gedwongen
tot de zonde, wekt het a antrekkelijke
meisje Jopie Jansen de morele verantwoordelijkheid v an haar onderwijzer. Deze blijft de opgroei van dit
kind, of liever haar fatale ondergang
voortdurend gadeslaan, tot hij haar
uiteindelijk met God en met zichzelf
verzoend kan laten sterven. Sociaal,
paedagogisch en moreel gezien is dit
boek beslist interessant: ernstig en
menselijk. Godsdienstig wordt misschien te veel aan het zedelijk determinisme toegegeven, maar sociaal is
er toch wezenlijk een probleem .. .
Deze hele reeks is zeer keurig en
aantrekkelijk uitgegeven.
L. Van Bladel
Mariette HAUGEN, Oerwoud, Bantoe
yen; .... een vrouw (Davidsfonds
nr 395) . — Davidsfonds, Leuven,
1951, 272 pp., ing. Fr. 54, geb.
Fr. 78.
Zeer eenvoudig met een juiste kijk
op het congolese leven, vertelt S. van
hare ervaringen, opgedaan in het
zwarte oerwoud.
De lezer wordt binnengeleid in het
concrete besta an van een koloniaal
die eerst op een post leeft, daarna de
rimboe intrekt, en tenslotte ook het
oerwoud betreedt om in nauw contact
te komen met een wereld waarvan
wij, blanken, soms zo ver verwijderd
blijven staan : de Bantoewereld. De
schrijfster werpt een zeer gunstig
licht op de anders zo vaak verkeerd
geïnterpreteerde „neger"-psychologie.
Waar zij zich echter waagt op het
terrein der geschiedenis (vóór de 19e
eeuw) , zoals b.v. op blz. 51, vinden
we - haar beweringen misschien wat
al te simplistisch. Het is ook jammer
dat de foto's in het boek niet altijd
beantwoorden aan de streek waarover S. vertelt.
F. Boedts
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Doe beroep op haar diensten, zij staan te uwer beschikking.
HAAR SPAARKAS
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Glasroeden zonder stopverf
40 jaren ondervinding

GLASBETON

Alleenvertegenwoordigers der

(VERRERIES NODVELLES D'AIGREMOND
voor BELGIË en HOLLAND

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN

N.V.

ST-NIKLAAS

bieden U volgende alom bekende bouwmaterialen aan
S.V.K. Decoratieve bekledingsplaten 44 0 R N IT)) en a LAMBRISO ►►
voor muur en zoldering.

S.V.K. Holle diagonaal en zig-zag stenen
voor het vervaardigen van prima gewapende holle baksteenvloeren,

S.V.K. Geribde holle Blok- en Pluimstenen
voor lichte scheidingsmuren.

S.V.K. Gevelstenen
in verschillende kleuren en afmetingen, en in ruime sortering.

S.V.K. Ceramvloeren
in een rijke keus: etten, gevlamd of met tekeningen.

S.V.K. Esbest-cement producten
voor :dakbedekking en binnenbekleding, buizen en vormstukken.

S.V.K. Granito producten - Speciale Granito-plavuizen
voor wettelijke sanitaire inrichtingen.

Antwerpsche Verzekerings Maatschappij
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De Oudsfe Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gesfichf in 1819
Kipdorp, 46 — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

NIEUWE UITGAVEN
PATER LOMBARDI:

Voor een nieuwe wereld
Velen onder onze lezers hebben de schrijver tijdens zijn korte doorreis door
België en Nederland gezien en gehoord. Alleen reeds het feit dat hij in het
vrije Europa, in de Verenigde Staten en Canada met de leidende katholieke
figuren heeft geconfereerd, geven hem het recht, om over de problemen
van deze . tijd mee te spreken.
470 blz. Gen. Fr. 165,—; Geb. Fr. 195,—
JOS VAN WELY O.P.:
Schaepman
De eerste volledige biografie van Schaepman schetst de groei van zijn
persoonlijkheid en de veelzijdigheid van zijn bemoeiingen in het volle leven
van zijn tijd, zijn betekenis voor zijn katholieke landgenoten en als nationale
figuur, die verschillende volksgroepen nader tot elkaar heeft gebracht.
640 blz. 32 Illustr. Geb. Fr. 365,—,
KARL STERN:
De vuurzuil
De buitengewone bekeringsgeschiedenis van een joods psychiater tot het
katholicisme. In deze autobiografie geeft de schrijver een boeiend beeld
van de geestelijke situatie in Duitsland, vooral in academische kringen.
300 blz. Geb. Fr. 145,
THOMAS MERTON:
De roep der Wonden (Leven van de H. Lutgardis)
Deze biografie werd geschreven door iemand die als historicus volkomen
op de hoogte is van zijn taak, wat hem niet belet het bovennatuurlijke met
dezelfde onbevangenheid tegemoet te treden als de dingen der zogenaamde
(De Standaard 24-2-'52)
positieve werkelijkheid.
318 blz. Geb. Fr. 125, --AMANDUS SMACKERS O.C.D.:
Het leven van de S. Johannes van het Kruis
Johannes van het Kruis heeft gestudeerd aan de beroemde en woelige
universiteit van Salamanca.
Hij leidde een avontuurlijk leven, geraakte zelfs in de gevangenis, waaruit
hij op sens a tionele wijze ontsnapte. Hij schreef beroemde werken over
mystieke theologie en was terzelfdertijd een groot dichter.
320 blz. Geb. Fr. 145,
J. J. DOODKORTE:
De invloed der vrijmetselarij
op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar
:Men verneemt weinig over de invloed der Vrijmetselarij op de politieke en
kerkelijke gebeurtenissen der 19de eeuw. Die invloed was veel groter dan
men veelal meent.
168 blz. Gecart. Fr. 95,--
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Schoolbanken
Bedden enz.

yoor Scholen, Pension eten, Gesthulxen.
Klinieken, Burelen. - Vreegt Cetelogl.
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RAMIREZ
DE FIJNSTE

HUIS

ALPHONSE SIMKENS
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,.Nergens vinden wIJ zulke overvloedige vruchten sis in de eerbiedige beschouwing vsn het mysterie der Drielenheiä',

St. Augustinus

PAS VERSCHENEN:
Dom C. Marmlon. O.S.B.

De H. Drleêenbeld
.n ons ~eestelUk leven
Formaat 12 X 18 cm.: 332 blz.
ingenaaId: BeIgi!: 75.- fr; Nederland f M:5
Gebonden: BeIgi!: 115.- fr.: Nederland f 7.90

Deze blad%ijden. vlot en vloeiend en blijkbaar in één
haal zonder doorhaling of verandering geschreven, over
het mysterie van Gods inwendig leven en van het leven
der ziel in God, vormen een prachtige synthese op het
gebied van ascese en godsdienstleer,
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