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WAT IS EXISTENTIALIS1ViE?

terminologische overeenkomst, die tot begrip van het gemeenschappelijke bij deze wijsgeren kan voeren.
Als wij hier ons uitgangspunt in de terminologie nemen, is het van
belang de term existentie nader te belichten, omdat hier een bron ligt
van misverstanden. In de klassieke wijsbegeerte betekent existentie
bestaan. Het woord staat daar tegenover essentie of wezen. Men kan
spreken van de existentie en van de essentie der zijnden. De existentie
geeft het antwoord op de vraag, of een zijnde is; de essentie op de
vraag, wat een zijnde is. Zo kan men spreken van existentie en essentie
van een gebruiksvoorwerp, van een dier, van een mens, van God. In de
existentie-philosophie krijgt de term existentie nu een andere betekenis,
die het eerst door Kierkegaard wordt gebruikt. Met de term existentie
wordt daar aangeduid de zeer bijzondere wijze, waarop de mens bestaat, in tegenstelling tot de wijze van bestaan van dingen of dieren
enerzijds en van God anderzijds. Existentie betekent daarom bij Kierkegaard en de existentie-philosophen, met een merkwaardige ommekeer
in de terminologie, de menselijke bestaanswijze ofwel de essentie, het
wezen van de mens. Men moet weliswaar bedenken, dat de term
existentie toch niet geheel zijn band met de oorspronkelijke betekenis
van bestaan verloren heeft, daar de menselijke bestaanswijze juist radicaal gekenmerkt wordt door de verwondering te bestaan 2 ) .
Uiteraard wijst deze terminologische ommekeer op een punt van
wezenlijke betekenis. De verschuiving van existentie in de betekenis
van bestaan tot existentie in de betekenis van menselijke bestaanswijze
wijst op de beslissende plaats, die de mens in de existentie-philosophie
inneemt. Doch, het zou weer onjuist zijn, hieruit af te leiden, dat de
mens het enige is, waaraan de existentie-philosophie belang hecht.
Reeds bij Kierkegaard gaat het niet om de mens alleen, maar is allesbeheersend de vraag naar, de verhouding tussen mens en God. Het -.
zelfde zien wij bij Marcel, ofschoon hier meer dan bij Kierkegaard op
de voorgrond komt, dat deze betrokkenheid van de mens op God een
betrokkenheid op de wereld en op de andere mensen vooronderstelt.
Hetzelfde kunnen wij van Jaspers zeggen, ofschoon het Godsbegrip,
hoewel geleidelijk aan scherper geworden en steeds meer verwant aan
het christelijk Godsbegrip, hier toch vager is dan bij Kierkegaard en
Marcel. Over een Godsbegrip bij Heidegger is moeilijk te spreken,
omdat op dit punt de wijsbegeerte van Heidegger nog volop in ontwik
keling is, doch wel is duidelijk, dat Heidegger in de mens geenszins het
laatste ziet, doch hem wezenlijk betrokken acht op en onderhorig aan
(Noord-Holl. Uitg. Mij.,
2 ) Men zie hiervoor nader ons Existentiêle verwondering
A'dam, 1947) .
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het zijn, waarbij alle moeilijkheden blijven, die de interpretatie van zijn
bij Heidegger opwerpt. Bij Sartre hebben wij het meest te maken met
een opvatting van de mens, die de mens onherroepelijk op zichzelf
terugwerpt en hem daardoor exclusief centraal stelt. Niet dat Sartre
het bestaan van de wereld en van de andere mensen ontkent, maar
uiteindelijk betekenen de wereld en de anderen niets voor de mens: hij
is alleen zichzelf, in laatste instantie juist, omdat God niet bestaat.
Alvorens vanuit de terminologische ommekeer een nadere bepaling
der existentie-philosophie te geven, is het nodig, eveneens vanuit deze
ommekeer, op bepaalde regelmatig voorkomende misvattingen te wijzen. De existentie^-philosoof zegt: de dingen existeren niet en God
existeert niet, alleen de mens existeert. Men leidt hieruit herhaaldelijk
af, dat de existentie-philosoof vooreerst idealist is (d.w.z. een wijsgeer,
waarvoor de buitenwereld geen eigen bestaan heeft) en vervolgens
atheïst: hij zegt immers, dat de dingen en God niet existeren. Als men
bedenkt, dat existeren voor de existentie-philosoof betekent: bestaan
op de wijze, zoals de mens bestaat, dan ziet men, dat de existentiephilosoof moeilijk anders spreken kan, daar hij dan de dingen en God
zou vermenselijken. De uitspraak: de dingen existeren niet --- betekent
derhalve geen ontkenning van het bestaan der dingen. Integendeel, alle
existentie-philosophen zijn van dit bestaan overtuigd: zij zijn in de
wijsgerige betekenis van het woord realist (d.w.z. philosophen, voor
wie de „buitenwereld" een eigen, van het ik onafhankelijk, bestaan
heeft) . Evenmin betekent de uitspraak: God existeert niet — een ontkenning van Gods bestaan. Men kan nl. in de existentialistische terminologie zeer goed zeggen: God existeert niet, doch hij bestaat wel.
Veruit de meeste existentie-philosophen erkennen dan ook het bestaan
van God: Kierkegaard, Marcel, Jaspers, Heidegger. Anderen echter
ontkennen wel Gods bestaan: Nietzsche, Sartre, Camus. Men kan
derhalve de existentie-philosophie als „geheel" noch atheïstisch noch
theïstisch noemen.
Voor een karakterisering der existentie-philosophie is het nodig te
bedenken, dat deze wijze van philosopheren zich bezig houdt met de
existentie, in de zin van de menselijke bestaanswijze, doch de existentie
niet als zelfgenoegzaam ziet, maar als betrokken op het zijn. Het is
derhalve nodig aan te geven, wat deze betrokkenheid op het zijn wil
zeggen en hoe deze in de existentie wordt verwerkelijkt. Wij moeten
daartoe ons uitgangspunt nemen in het existentiële denken over de
mens zonder echter bij de mens te blijven staan. Dit uitgangspunt is in
een viertal stellingen te formuleren. De existentie-philosophie ziet de
mens:
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1 e als verwerkelijking van zichzelf in een gegeven werkelijkheid
2e als eenheid van ziel en lichaam
3e als noodzakelijk zich bevindend in de wereld
4e als gericht op het zijn.
Wij zullen deze stellingen één voor één nagaan. Wat betekent het,
dat de mens gezien wordt als verwerkelijking van zichzelf in een gegeven werkelijkheid? De mens verwerkelijkt zichzelf, d.w.z. de mens is
geen wezen, dat bij zijn geboorte reeds af is. De geboorte is slechts het
begin van een ontwikkeling, die eerst door de dood wordt afgebroken.
De mens is dus een zich ontwikkelend wezen en wel een zichzelf ontwikkelend wezen. De mens ondergaat niet passief een ontwikkeling,
zoals de beeldhouwer uit een blok marmer een beeld te voorschijn roept,
doch hij leidt zelf zijn ontwikkeling: hij ontwikkelt zichzelf. De mens
beweegt zich voortdurend van mogelijkheid naar werkelijkheid. Iedere
mens heeft steeds een veld van mogelijkheden voor zich. Van deze
mogelijkheden ontwikkelt hij er bepaalde en laat hij andere voorbijgaan.
De mens kiest de mogelijkheden, die hij tot werkelijkheid maakt, d.w.z.
hij verwerkelijkt zichzelf. Een jongeman, die van de middelbare school
afkomt en zich begaafd weet met muzikale en wiskundige aanleg, moet
kiezen, aan welke begaafdheid hij de voorrang zal verlenen. Zal hij
wiskunde gaan studeren en de muziek slechts als amateur blijven
beoefenen of zal hij naar een conservatorium gaan en de wiskunde
slechts als liefhebberij bijhouden? De keuze is geworteld in de menselijke beperktheid. Geen mens kan alle mogelijkheden verwerkelijken.
Men moet bepaalde mogelijkheden afsnijden of op het tweede plan
plaatsen, als men niet wil verongelukken in een teveel, waardoor men
niets goed doet.
Doch betekent dit alles, dat de mens zichzelf verwerkelijkt in een
volstrekte autonomie? In het geheel niet: hij verwerkelijkt zichzelf in
een gegeven werkelijkheid. Deze gegeven werkelijkheid is als het ware
het kader, waarbinnen zijn speelruimte ligt. Deze gegeven werkelijkheid
wordt gevormd door wat de meeste existentie-philosophen (bv. Jaspers,
Marcel en Sartre) de situatie noemen, d.i. het geheel van omstandigheden, waarin men geplaatst is: het tijdstip waarop en de plaats waarin
men geboren is; de lichamelijke constitutie, de intellectuele en emotionele aanleg, die men van zijn ouders meegekregen heeft; de taal, die
men van zijn ouders geleerd, en de nationaliteit, die men verkregen
heeft; de opvoeding, die men van zijn ouders en anderen ontvangt; de
wereldbeschouwing, waarin men ons heeft grootgebracht; het sociale
milieu, waarin men opgroeit, en het onderwijs, dat men krijgt; de
gebeurtenissen, die ons in ons leven overkomen, en de daden, die wij
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baar; hij is eerst mens in zijn gerichtheid op de anderen. Met de andere
mensen staat hij in de natuur en gebruikt dezelfde voorwerpen. Iedere
mens betrekt zich dus op de wereld, anders gezegd, transcendeert zichzelf naar de wereld.
Deze horizontale transcendentie naar de wereld is echter niet de
enige transcendentie, die de existentie-philosophie kent. Zij kent ook
de verticale transcendentie naar het zijn, zij het dat hier de verschillen
tussen de verschillende existentie-philosophen steeds duidelijker worden. Die verschillen treden reeds voor de dag bij de gerichtheid van de
mens op de anderen. Marcel ziet hierin het menselijk geluk als zodanig,
ook al ligt hier tegelijkertijd de mogelijkheid tot het diepste lijden; voor
Sartre echter is de mens gedoemd op anderen gericht te zijn, maar is
deze gerichtheid een vruchteloze kwelling, daar de ander toch onbereikbaar is. Veel sprekender nog worden nu deze verschillen, als het gaat
om de transcendentie op het zijn als zodanig. Vooreerst immers wat is
dit zijn? Weliswaar erkennen alle existentie-philosophen de menselijke
betrokkenheid op het zijn en zoeken zij ook nader aan te geven, wat dit
zijn is, maar hun onderzoek leidt tot zeer uiteenlopende opvattingen
omtrent het wezen van het zijn. Daarom kunnen wij bij een algemene
karakteristiek slechts, zeggen, dat zij de mens zien als gerichtheid op
het zijn, maar kan een verdere uitleg van de betekenis hiervan enkel
aan de hand van de afzonderlijke philosophen gegeven worden. De
existentie-philosophen stemmen slechts hierin overeen, dat het zijn het
absolute is en dat de mens op dit absolute gericht is, doch de interpretatie van dit absolute en daarmee van de gerichtheid daarop is telkens
anders.
Voor Marcel is het zijn in laatste instantie God, de persoonlijke God,
zoals het Christendom die erkent. Jaspers' opvatting, vooral in zijn
laatste werken, staat daar vlak bij. Voor Heidegger echter is het zijn
niet God. God staat voor hem boven het zijn. Een nadere bepaling van
wat dit zijn voor Heidegger is, bleek echter nog niet mogelijk. Voor
Sartre is het zijn in zekere zin identiek met de wereld. Het zijn kent de
beide gebieden van en-soi (de dingen) en pour-soi (de mens) . Het is
in die beide gebieden verdeeld en gaat daarin op. Het absolute is
daarom voor hem identiek met het toevallige, het contingente, zoals dit
zich aan ons in de wereld van mensen en dingen voordoet.
Het blijkt tenslotte, dat er" in de existentie-philosophie een zekere
basis van gemeenschappelijkheid is, die duidelijk maakt, waarom men
deze philosophen terecht gezamenlijk als existentie-philosophen kan
aanduiden. Doch er blijkt tegelijkertijd, dat er t.a.v. zeer beslissende
vragen geen eenstemmigheid bestaat. Het blijft daarom een uitermate
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gevaarlijke zaak generaliserend van de existentie--philosophie te spreken. Er is een zekere basis van gemeenschappelijkheid en daardoor een
zekere eenheid, maar deze eenheid is verre van eenvormigheid.
Men zou zich kunnen afvragen, of de gemeenschappelijkheid, die
wij hier in vier stellingen samengevat hebben, wel uitsluitend kenmerkend is voor de existentie-philosophie. Men zou met zeker recht kunnen
zeggen, dat men deze stellingen ook terug kan vinden bij een philosoof
als Thomas van Aquino en mogelijk ook, zij het met meer voorbehoud,
bij Hegel. Men moet echter bedenken, dat het hier niet alleen gaat om
de inhoud van een bepaalde wijsbegeerte, maar ook om de wijze.
waarop de accenten gelegd worden. Als men zou toegeven, dat de
genoemde stellingen ook bij Sint Thomas aangetroffen worden, dan
zou men toch op moeten merken, dat de accenten daar geheel anders
liggen. In zekere zin kan men zeggen, dat de denkbeweging bij Thomas
en Hegel van het zijn naar de mens gaat, terwijl zij bij de existentiephilosophen juist van de mens naar het zijn loopt. Verder moet men
opmerken, dat bij Thomas en Hegel tal van vraagstukken een centrale
plaats innemen, die bij de existentie-philosophen niet of ternauwernood
aan de orde komen, en omgekeerd. Men kan in ieder geval vaststellen,
dat men de verschillen tussen de beide genoemde denkers en de existentie-philosophie niet als onherleidbare tegenstellingen, doch als verschillende wijzen van belichting moet zien. Dit wordt als het ware
bevestigd door het feit, dat er bijna nergens zoveel belangstelling voor
de existentie-philosophie bestaat als juist bij thomistische denkers,
terwijl de belangstelling voor Hegel nergens levender is dan juist bij de
existentie-philosophen.
Tenslotte is het hopelijk duidelijk geworden, dat er in de grondgedachten der existentie-philosophie niets schuilt, wat wezenlijk in
strijd is met het Christendom 3 ) . Men denkt veelal, dat existentialisme
en Christendom onverenigbaar zijn, omdat men zich alle existentie
philosophie naar het model van Sartre's existentialisme voorstelt. Het
hoeft weinig betoog, dat Sartre's atheïsme en de daaruit voortvloeiende
zinloosheid van het menselijk bestaan door een christen niet aanvaard
kunnen worden. Maar als in deze beschouwing werkelijk de grondgedachten van de existentie-philosophie naar voren gekomen zijn, dan
ligt daarin niets, dat een christen af zou moeten wijzen. Wij zien dan
ook, dat Marcel een existentieel denken eigen is, dat hem niet van het
Christendom heeft verwijderd, doch hem integendeel de weg daartoe
heeft vrij gemaakt. In de philosophie van Jaspers en misschien ook in
3 ) Voor nadere en zeer grondige belichting van dit vraagstuk zie men Al bert
Dondeyne: Foi chrétienne et philosophie contemporaine (Nauwelaerts, Leuven, 1951) .
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die van Heidegger mogen enkele gedachten liggen, die in botsing
komen met de christelijke overtuiging, toch is het duidelijk, dat dit
denken veel dichter bij het Christendom staat dan bv. de verschillende
vormen van wijsgerig idealisme en positivisme. Wij hebben dan ook
gezien, hoe de oorsprong der existentie-philosophie teruggaat op een
christelijk denker als Kierkegaard. Men mag nooit vergeten, dat wijsbegeerte en godsdienst altijd twee verschillende zaken blijven, maar dat
men met denkers als Marcel, Jaspers en Heidegger, misschien zelfs
ondanks alles bij Sartre, veel dichter bij de sfeer van het Evangelie
staat dan in welke philosophie der negentiende eeuw ook. Als het waar
is, dat de mensheid ook voor haar aardse bestaan enkel in het Christendom redding kan vinden, dan is de existentie-philosophie geen stap
achteruit, doch een stap vooruit.
Toch mag dit ons niet blind maken voor zekere gevaren, die de
mensheid vanuit de existentie-philosophie bedreigen. Ofschoon het
door tegenstanders dikwijls overdreven is, ligt er in de existentie
philosophie ongetwijfeld een zekere neiging, de individualiteit en de
subjectiviteit te bereiken ten koste van de universaliteit en de objectiviteit. Deze neiging heeft de existentie-philosophie overigens met tal van
andere richtingen in de hedendaagse wijsbegeerte en in verschillende
positieve wetenschappen gemeen. Deze neiging, bij de existentie--philosophie te verklaren, omdat zij een reactie is op een overschatting der
universaliteit en der objectiviteit, zou de mensheid noodlottig kunnen
worden. Uiteindelijk zou zij immers kunnen leiden tot de ontkenning
van iedere waarheid en iedere zedelijkheid, die de individuele willekeur
te boven gaat. Daarmee zou voor de mensheid het einde gekomen zijn
aan alle ware innerlijke beschaving in geest en vrijheid en daarmee ook
aan alle geestesuitingen in kunst, wetenschap en sociale orde. Daarom
heeft de wijsgeer de dure plicht, zich met inzet van al zijn krachten
tegen de overheersing der willekeur te verzetten en te strijden voor de
geestelijke vrijheid, die enkel mogelijk is, waar de mens waarheid en
zedelijkheid niet zelf schept, doch erkent. In laatste instantie is dit
onmogelijk zonder de erkenning van een persoonlijke God en de
geschiedenis leert ons, hoe alleen het Christendom in staat is tot een
levende en levenwekkende erkenning van een persoonlijke God te
geraken. hoezeer overigens de Godserkenning op zichzelf genomen ook
voor de niet-christen mogelijk blijft. Deze erkenning wordt immers niet
aan het menselijk bestaan van buiten af toegevoegd, maar is in wezen
het menselijke bestaan zelf.
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flitsende leerspreuken. Men zou aldus uit deze leerdichten, of leerbrieven een hele bloemlezing van slagwoorden en leuzen kunnen halen.
Ik geef maar een paar voorbeelden:
„Die mint moet doghen vele rouwen ...
„Spaert hi daer vore ere ocht gemac
So es hi die vrient die ter noet gebrac;" (X, 122 en 129-30).
De wijze vrouw
Maar een modern mens moet getroffen worden niet alleen door het
krachtige en bondige van haar spreuken en oordelen, maar ook door
haar meesterlijk doorzicht in de ziel en de zielkunde van de vrouwen
die zich tot haar richten. Hadewych is niet alleen de hartstochtelijke en
smartelijke vrouw. Zij is de wijze vrouw; zij is ook de milde vrouw. En
dat onderstelt een geweldige begenadiging. Want uiteraard is de vrouwelijke geest niet zo erg mild en barmhartig, maar partijdig en ongenadig. En het is een teken van een krachtig ingrijpen van de Heilige
Geest wanneer Hij een vrouwegeest tot die Goddelijke genadigheid en
mildheid verheft en verstilt. Dat zegt ze zelf in haar 29e brief: dat zij
door en in Gods mystieke aanraking deelachtig werd aan Zijn liefde en
mildheid voor de mensen, en aan de genadigheid van Zijn oordeel. Het
is een geweldig iets als men uit de mond van een zuivere vrouw, die zo
streng voor zichzelf was geweest, een dergelijke mildheid hoort en het
lijkt mij wel het schoonste getuigenis voor de waarachtigheid en echtheid van Hadewychs begenadiging een dergelijke taal te horen uit de
mond van de zo licht streng en ongenadig oordelende vrouw. God
alleen kon een vrouwengemoed zo omvormen en geestelijk vernieuwen:
„'Poch hebbe ik met den mensen geleefd in allen dienste van werken.
Ende daartoe hebben ze mij vonden bezet te al haren behoeven met
gereder doged, dat te onrechte es openbare. Ik hebbe ook in allen met
hen geweest: sind mij God eerst met geheelheiden van Minnen gereen
(raakte), zo gevoelde ik elks mensen nood, na(ar)dat hij was. Met
Zijner caritate gevoelde ik ende gaf eiken onste na zijn behoeven. Met
Zijner wijsheid gevoelde ik Zijner genadigheid ende
waarom dat men
den mense zovele vergeven moet ....".
Hier onderbreken we even voor een kleine opmerking. Dat een
vrouw actief liefdadig en gedienstig is behoort tot haar rusteloos actieve
natuurlijke aard en haar dienst-, hulp- en koesterinstincten. Daarom
hoeven we nog niet zoveel bizonders te zien in Hadewychs vermelding
van haar liefdadigheid en behulpzaamheid, de „caritate", al is het al
iets bizonders dat haar natuurlijke behulpzaamheid naar haar eigen
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woorden door een deelname aan de Goddelijke behulpzaamheid door
bizondere genade werd versterkt. Maar dat een vrouw in haar geest en
oordeel tot zo'n houding wordt omgevormd, dat ze met zo'n mildheid
over de mensen oordeelt, is verbazingwekkend. „Ende waarom dat men
den mense zovele vergeven moet" is iets wat men eerder zou verwachten van de milde, mystieke godsman dan van een vrouw. Vrome dames
zouden wel geneigd zijn om de zondaar zijn zonde heel wat kwalijker
te nemen dan God zelf en het is maar een geluk voor de mensheid dat
ze niet door vrome vrouwen zal geoordeeld worden. Bij Hadewych
aanschouwen we een echt uitstijgen en ontstijgen aan haar beperkte
vrouwelijkheid naar de hoogte en hoogheid Gods: „ende waarom dat
men den mense zovele vergeven moet; ende hare vallen ende haar
opstaan, ende dat geven van Gode en dat wedernemen, ende dat slaan
ende dat heilen, ende Zijn toe-geven Hem om niet. Met Zijner hoogheid gevoelde ik alle dergener mesdaad, die ik hoorde noemen ende
zag. Ende daarop gaf ik ooit seder met Gode alle gerechte doemselen
na den grond Zijner waarheid op ons allen, zo wie (als) wij waren ....". De mensen vanuit een Goddelijke mildheid en helderziendheid beschouwen en beoordelen, het is een van de meest echte tekenen
der waarachtige begenadiging en van de volle menselijke rijpheid. Met
die helderziende kracht en die rijpe mildheid drong Hadewych ook
door in de zielen van wie zich aan haar toevertrouwden. Met een
prachtige mengeling van die vrouwelijke innigheid en zielsintimiteit die
tegelijk spreekt als vriendin en als moeder. Zo wanneer ze in diezelfde
29e brief haar zielekind terechtwijst: dat ze zich niet mag bedroeven om
hetgeen de mensen Hadewych aandoen: men moet het de mensen
vergeven dat ze zich ergeren aan de wereldvreemdheid van een Godgewijde vrouw, maar een Godgewijde zoals haar zielekind mag geen
leed kennen dat niet louter om de liefde van God is. Zo heeft en kent
Hadewych maar één smart meer: de smart om het ontberen Gods, de
wezenlijke smart van slechts mens te zijn en God niet ten volle te
kunnen liefhebben en genieten. Men ziet heel duidelijk hoe dergelijke
gevoelens en beschouwingen getuigen voor een geheel moderne subtielheid van gevoelens bij die Middeleeuwse hoog-geestelijke vrouwen en
wat een, louter menselijk gezien, reeds edele en prachtige stijging en
steilte van menselijkheid dat inhoudt:
„God zij met u ende geve u troost met den gewarigen trooste Zijns
zelves, daar Hij Hemzelven genoeg met es ende alle creaturen na (ar)
haar wezen ende na hare getamen (behoren). Ai, zoete kind, uw
bedroeven es mij leed, ende uwe zwaarheid en uwe rouwe; Ende dies
bid ik overzere ende mane ende rade ende gebiede als moeder haren
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lieven kinde, dat zij mint ter hoogster ere ende ter zoetster weerdigheid
der Minne, dat gij alle vreemde rouwe van u doet, ende dat gij u om
mij bedroeft zo gij minst moget (vermoogt) , hoe zo 't met mij gaat: is 't
in dolen achter lande, is 't in gevangnessen: Want, hoe 't zijn zal, het
es der Minnen werk. Ik weet ook wel dat ik u geen vreemd rouwe en
ben ende dat ik u na (nabij) ben van herten ende bekend, ende de
liefste mense die leeft na Saren (Sara) . Daarbij weet ik wel dat gij 't
gelaten niet wel en kont, gij en bedroeft u om mijne miskwame. Doch,
weet wel, lieve kind, dat 't vreemd rouwe es; want dat merkt zelve:
nadien dat du van al dijner herte geloofs dat ik van Gode gemind ben,
ende Hij Zijne werken werkt in mij, stille ende openbare, ende Zijne
oude wonderen vernuwt in mij, zo moog dij ook wel weten dat 't der
Minnen werken zijn, ende dat 't den vreemden wonderen moet van mij
ende ijzen. Want zij en konnen aldaar niet werken, daar Minne geef.
Want zij en kennen niet Haar komen noch Haar gaan. Ende ik hebbe
nog overlettel met den mensen hare zeden geplogen in haren eten noch
in haren drinkene, noch in hare slapene, noch mij gesierd met hare
klederen, noch met hare verwen, noch met hare schijnen, noch mij en
werd nie blijschap te goede van allen dien dat menselijke herte verblijden mag ochte verkrijgen, ochte ontvaán, zonder bij korten uren van
gevoelen van Minnen dat al al verwint.
Maar 't eerst dat dan die opslag mijner verlichter redene ontwaakte,
die mij ooit sind dat er God in scheen, verlicht heeft, in al dien dat mij
volmaaktheid gebrak (ontbrak) ende ook den anderen, zo toonde ze mij
ende geleide ter stad (plaats) daar ik mijns Lieves ( God) na. weerdigheid van doorgaan één gebruiken zoude (in éénheid genieten zou) . Die
stad van Minnen die mij verlichte redene toonde, was zo verre boven
menselijke zinnen, dat ik dat weten moeste dat mij niet en behoorde te
hebben blijschap noch rouwe engeen, groot noch klene, zonder (behalve) van dien dat ik mense was ende dat ik gevoelde Minne met minnelijker herte, ende dat God zo groot es ende ik zo ongebruikelijke (ongenietende) met der mensheid . aan de Godheid gerijnen kan (raken
kan)".
Datzelfde zo typisch vrouwelijk probleem van de smart lost ze op bij
een andere jonge Godgewijde door een stille kordate handgreep: al wat
geen heilige smart is omdat we nog niet heilig en deugdzaam genoeg
zijn, moogt ge zelfs niet kennen, daar moogt ge niet aan denken, het
niet weten: gij moogt niet weten dat gij lijdt:
Ende geldet dat gij der minnen zijt schuldig
ende zijt al totter dood verduldig.
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bij Hadewych de grote dichteres er gedurig door. Haar proza bezit een
vlucht, een bondige vorstelijkheid en koninklijke eenvoud zoals alleen
de grote vorsten van het mensenwoord in eenvoud en helderziende
macht vermochten te hanteren. Haar werk is bondiger en dus minder
détaillerend toegankelijk, minder onderwijzend, minder of ongeveer
niet gebonden aan haar concreet leven. Teresa leerde hoe te bidden,
leerde de verschillende vormen der overweging, de trappen der ziel in
de opgang naar God. Haar werk vertoont de overvloed aan détails van
de laatgothiek en de barok, waar ook in het geestelijke levensprogramma's en dagindelingen tot in de puntjes werden uitgewerkt. Ook bij
Johannes van het Kruis komen dergelijke barokke détailleringsneigingen tot uiting.
Daartegenover doen onze mystieken, Hadewych, Geraard Appelmans, Ruusbroec veel meer aan als bondige suggestieve dichters. Als ze
over de liefde tot God en de liefde tot de mensen spreken dan preken
en leren ze er niet vooral over, maar ze suggereren die liefde. Men
voelt deze letterlijk over zich komen. Zo ook de grootheid en de aanwezigheid Gods, als zij er over spreken voelt men er zich door omringd.
Ze zijn waarlijk synthetische, creatieve kunstenaars in de volle zin van
het woord. Ze gaan ook regelrecht naar het essentiële: de liefde tot
God en de mensen. En hun proza heeft de suggestieve kracht, dat
heerlijk betoverende en inpalmende van de vurigste en stemmigste
poëzie. Met één oogopslag van de geest ontdekken en suggereren ze de
diepte der Goddelijke Drievuldigheid en de diepten van de openbaring
en van het dogma. Waarschijnlijk zijn onze mystieken daarom weer
uitermate modern en actueel: ze spreken de snelle kordate moderne
mens aan die het essentiële zoekt van het leven: de liefde tot God en
de liefde tot de mensen; en ze verbergen geen enkele, zelfs niet de
subtielste eis der onthechting of „ontbeelding" van alle geschapen ongecontroleerde en onveredelde natuurlijkheid die nodig is om als God
en vanuit God te leven en gelijkvormig te worden aan Christus.
Men kan zich dan ook voorstellen dat een grote invloed van hun
rijpe en milde persoonlijkheid is uitgegaan. Over Ruusbroec zijn we het
best ingelicht. De moderne devoten gaan op hem terug en hij heeft
langs een hele Nederlandse school, voornamelijk Herp en de schrijfster
der grote Evangelische peerle, de Spaanse, de Franse en Duitse vroomheid beïnvloed. Van Hadewychs invloed zijn de sporen nog niet zo
duidelijk nagegaan. Ze heeft Ruusbroec beïnvloed, onder meer met
haar opvatting over de strijd der liefde tussen Gods Geest en de
mensengeest. Ook Jan van Leeuwen. Uit haar brieven en haar rijmbrieven of mergeldichten vermoeden we haar rechtstreekse invloed op

HADEWYCH EN HAAR SCHOOL

17

de haar toevertrouwde zielen. En eindelijk in die enkele gedichten,
namelijk mengeldichten 17 tot 29, zien we dat ze in de mystieke dichtkunst school heeft gemaakt.
De school v an Hadewych

Ook een andere geest is hier reeds te bespeuren. Deze gedichten zijn
als het ware stiller, meer metaphysisch bespiegelend. Woorden als „de
vonke" der ziel, doen de vraag oprijzen naar invloed van Eckehart.
Van Mierlo echter gooit de vraag om en stelt ze zo: woorden en
begrippen als „bloot, blootheid, ledigheid, vonke of gensterken der ziel,
overvormd" enz zijn louter en zuiver Nederlands. Heeft dan niet
veeleer onze mystiek, die vóór de Duitse bloeide, die van Eckehart
beïnvloed?
Hoe dan ook, deze gedichten zijn de sporen en getuigen van een
literaire stroming van mystieke en ascetische leerdichten die zeker heel
wat bij Hadewych heeft geleerd. Men denkt vergelijkenderwijze aan
Van de Woestijne en de dichters van het Fonteintje. Alleen op een
heel ander vlak natuurlijk. En met heel wat steiler dichterlijke stijgingen. Iedereen kent nu al wel het beroemde:
„Alle dinghe
Sijn mi te inghe;
Ic ben so wijt ...."
Dat zijn eigenlijk maar een paar strofen uit het 21e mengeldicht uit
de latere Hadewychcodex. Bernard Verhoeven schrijft hierover: „De
rilling van het Eeuwige voelt men plotseling door een passus van
Hadewychs brieven trekken of men beseft zijn aanwezigheid in eensklaps een kreet uit een andere luchtstreek dan de aardse (als in het
„Alle dinghe syn mi te inghe", dat zeker van Hadewych moet zijn, wil
er geen tweede Hadewych in onze letteren bestaan), eerder dan in de
Strofische Gedichten, die de intervallen voor de mystica maar de momenten voor de kunstenares zijn" 5 ).
5 ) P. Alfons van de Moeder van Smarten O.C.D. God in de Nederlandse poëzie:
Met een inleidend essay over „Het Godsbeeld in de Dietse Letteren" door Bernard

Verhoeven. Van Maerlant uitgeverij, Isabellalaan 6, Antwerpen, 1948, p. 16.
Men leze heel Verhoevens prachtige en bondige typering van Hadewychs dichterlijke gestalte. Er is echter iets waarmee we het niet helemaal eens zijn, waar hij zegt:
„Deze ontzaglijke Godslyriek, in de onbegrijpelijke vormrijpheid van een magistra in
de dichtkunst verbonden met de paradijselijke gratie van een primitieve taal, is in
wezen de liefdesbelijdenis van een ontberende, de tegenkant der mystiek". (Wij
onderstrepen) . Wij menen niet dat dit ontberende, die ontberingsfase en verlatenheidsgevoelens de tegenkant zijn van de mystiek. God kan ook deze gevoelens Zelf
instorten als in een soort vagevuur. Die gevoelens kunnen dus echt door God Inge2
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Ten tijde van Goethe heeft er wel een Schiller bestaan, waarom zou
er ten tijde van Hadewych of een generatie later geen dichter hebben
bestaan in staat om dat vers te schrijven! In alle geval, afgezien van de
kritisch bedenkelijke redeneertrant om op een louter aesthetische indruk
zo koen dat vers aan Hadewych toe te schrijven, ligt in Verhoevens
bemerking een diepe erkenning van de hoge waarde dier dichtkunst en
dichterlijke school. Het meest op Hadewych gelijkt het gedicht nummer
25, ook in 27 klinkt iets van Hadewychs stem en stijl na. Maar de toon
en de stem zijn overal zo heel anders, er is geen hartstocht bijna maar
een stil bespiegelen, een bescheiden tronend schouwen dat hier spreekt
en onderwijst. Zo het einde van nummer 17 het eerste van die reeks uit
Hadewychs school:
Die niet en geroen (rusten)
in ander doen
dan hier es gezeid,
zij enigen hen
in hare eerste begin
in die eeuwigheid.

Als gevrijd
in eeuwigen tijd
ongeschepen,
in stille wijd
zonder krijt (zonder perk)
onbegrepen.

Daar werden ze in
haar eerste begin
met Hem zo één,
dat en mag gelijke
in eerdrijke
zo zijn van tween.

Ik en vind er in
meer inde noch begin
noch gene gelijke, (gelijkenis)
daar ik woord
af mag brengen voort
volkomenlijke.

In die na-beid
der enigheid
zijn zelke pure

Ik wil 't hier opgeven
hen die 't leven (beleven)
in hare bekeer;
het mocht dat innige dinken
die tonge verminken
sprake zij er af meer.

binnen altoos,
bloot beeldeloos,
zonder figure;

In diezelfde toon van schouwende rust en van een helder, effen en
stil zingen worden aldus de meest-eisende raden voorgehouden en met
een stille hand, van achteloze rust worden de raadgevingen der wereldse wijsheid weggestoten; zoals de raad van de gulden middelmaat
storte en door de geest ondergane belevingen zijn en juist in die instorting en passiviteit secundum quid, dat „dogen" zoals de Middeleeuwers zeggen, bestaat de eigen
aard van de mystiek tegenover de gewone genadewerking. Bij de gewone genadewerking zijn de gedachten en gevoelens psychologisch het werk van de meewerkende,
denkende, zich tot gevoelens opwekkende mens, in de mystieke toestand worden die
gevoelens in vaak heel wat heviger mate en diepte en Godsvervuldheid oppermachtig
door de Goddelijke genadewerking ingestort en zonder toedoen van de mens bewerkt.
Grotendeels is de mystiek van de Heilige Johannes van het Kruis een beschrijving
van die loutering, die mystieke ingestorte loutering en onthechting die hij nachten
noemt. Klaarblijkelijk heeft Verhoeven met mystiek hier echter bedoeld de ingestorte
vreugdevolheid der schouwing Gods.
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De ontwikkeling van T. S. Eliot
als toneeldichter II
De verwerkelijking van zijn idealen
door MICHEL VAN DER PLAS

ANNEER is Eliot „persoonlijk"? Men kan weinig passages in
W
zijn oeuvre aanduiden waar men zeker weet zijn eigen stem ongesluierd te beluisteren. In zijn eerste gedichten, vooral de Sweeneyverzen, heeft de dichter eerder een anti-projectie van zichzelf gegeven
dan zelfportretten. Maar in Gerontion werpt hij enkele malen merkbaar zijn masker af. En Ash Wednesday alsmede de delen drie en vijf
van East Coker zijn ontroerende, onverbloemd persoonlijke stukken
uit zijn werk. Beschouwt men nu Eliot's derde toneelstuk, The Family Reunion, dan heeft men het gevoel in Harry, de hoofdpersoon
precies zo'n persoonlijke zelfprojectie te ontmoeten. De thema's verschillen niet veel van zijn Sweeney Agonistes. Alleen in de vorm zijn
er belangrijke veranderingen te bespeuren. Men krijgt dan ook de
indruk dat ook The Family Reunion voor de dichter zelf nog in het
kader der experimenten ligt. Hij heeft hierin een grote stap gedaan
in de richting van het stuk dat hij zich tot ideaal stelt, blijkens zijn
geschrift Die Au f gaben des Versdramas in de „Neue Rundschau".
Na Murder in the Cathedral bleven hem nog verschillende taken te
vervullen. Op de eerste plaats wilde hij géen religieus-historisch gegeven meer verwerken. Voorts moest het spel dermate actueel worden,
dat het zó genomen kon zijn uit een willekeurig bestaand milieu. Wat
de taal betreft: zij moest meer en meer gelijken op die van alledag.
Tenslotte zou er thans geen woord proza meer in mogen voorkomen
én geen koor meer. Is daaraan in The Family Reunion voldaan? Op alle
punten, behalve op het laatste. Vier personen vormen het koor; thans
zijn zij echter integrerende speelrollen, vervullen zij meer de functie
die de aria in de Italiaanse opera vervult, gelijk T. S. Eliot dat althans zegt. Of The Family Reunion een beter drama in verzen is
geworden dan Murder in the cathedral? Laat ons het stuk nader
bezien.
Evenals zijn vorige stukken baseerde Eliot The Family Reunion op
een klassiek voorbeeld: op Aeschylos. Het spel is verre van „Grieks",
en inderdaad in „setting" modern. Maar wederom heeft de dichter
zich gericht op de „Oresteia" van Aeschylos. Als Orestes zijn moeder
vermoord heeft, blijven de Furiën hem als duivelinnen bij. Eerst als
hij te Athene voor het gerecht is geweest en hij tenslotte door de
stem van de godin Athene is vrijgesproken van schuld, laten de
Furiën hem los, doordat zij een permanente verblijfplaats in haar land
krijgen. In The Family Reunion verschijnen de Eumeniden, eigenlijk
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een euphemisme voor de Furiën. Zij stellen de krachten voor die onze
eigen mensenkrachten overheersen. Noem ze schrikgodinnen, noem
ze tot levende gestalten geworden herinneringen, noem ze incidenten,
tegenheden, — zij zijn en blijven de krachten „buiten" ons. Zij zijn ook
de schakels tussen Gods alwetendheid en de mens op aarde. Door
hen voelt de hoofdpersoon Harry zich achtervolgd; in dit spel maakt
hij echter een ontwikkeling door die hem tenslotte in staat stelt de
Eumeniden als tegenheden te dulden en ze als schakels, als :engelen
te volgen. Hoe die ontwikkeling is kunnen wij zelfs na herhaalde
lezing van het stuk niet aangeven. En dat is eigenlijk de grote fout
van The Family Reunion als drama. Er is geen tastbare gebeurtenis
in aan te wijzen die Harry's geestelijke ommekeer aanvaardbaar maakt
voor de toeschouwer of de lezer. Wij kunnen er enkel naar raden. En
voor de beoordelaar van de dramatische kwaliteiten van dit werk in het
algemeen is het optreden van een zelfs niet gepersonifieerde „deus ex
machina" een dramatisch-technische onaanvaardbaarheid. In Harry's
gemoed voltrekt zich een ommekeer als het ware buiten het zichtbare
dramatische gegeven om. Misschien is het Eliot's bedoeling geweest
dat wij slechts zouden raden: zijn stelling schijnt te zijn dat de hogere
macht, dat God in ons leven kan ingrijpen en een totale ommekeer tot
stand kan brengen zonder dat wij die beredeneren kunnen. Wij noemen
die kracht genade. Maar wederom: voor een niet gelovende is dit een
voorstelling van zaken die onmogelijk voldoen kan. Men heeft The
Family Reunion dan ook op talloze wijzen geïnterpreteerd. Misschien
was het oordeel: „hoe men een heilige wordt" in zoverre belangrijk,
dat men er mee aangeeft, iets te zijn gaan voelen van het mysterie dat
God in het leven der mensen is.
Na acht jaar afwezig te zijn geweest op het domein der Monchensey's,
komt Harry op zijn moeders verjaardag terug naar Wishwood. Niets is
er veranderd. Maar hij die terugkeert is een ander mens geworden. In
die acht jaar is hij gehuwd geweest, ongelukkig gehuwd, zijn vrouw is
op een zeetocht over boord gegaan en verdronken, en als een doelloze,
opgejaagde vindt hij op Wishwood zijn familieleden terug zoals ze
altijd waren: zijn moeder, al sinds lang weduwe, met een slepende
ziekte en verlangend naar de aanwezigheid van haar drie zoons, zijn
tantes Agatha, Ivy en Violet, zijn ooms Gerald en Charles en Mary,
het meisje dat zijn moeder als vrouw voor hem bestemd heeft. Van
stonde af aan is er een merkbare spanning tussen zijn moeder Amy
en haar zuster Agatha. De openingsscene allen zitten bijeen en
praten over het weer, terwijl de kilte haast voelbaar wordt — doet
zeer sterk denken aan de sfeer in de familiekring die geschilderd wordt
in Les aveugles van Maurice Maeterlinck. Het statische karakter van
diens spelen in het algemeen herinnert men zich trouwens voortdurend,
wanneer men Eliot's dramatische werken grondig leest. Er hangt iets
van onheil in de lucht, en het koor, voorgesteld door Charles, Gerald,
Ivy ,en Violet, onbetekenende, nette kleine burgers, uiterst „fashio nable", geeft uiting aan aller gevoel van onrust:
Why do we feel embarassed, impatient, fretful, ill at ease,
Assembled like amateur actors who have not been assigned their parts?
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Dan verschijnt Harry, na acht jaren: een weduwnaar. Hij gedraagt
zich vreemd, als een achtervolgde. En de spanning stijgt wanneer hij
over zijn huwelijk gaat spreken; over de ongelukkige verhouding met de
vrouw die hem niet gelukkig kon maken. Voor de eerste maal ziet
Harry de Eumeniden, hier op Wishwood, waar hij kind is geweest.
Waarom hier? waarom nu pas? Want dat ze zouden komen verwondert
hem niet. Hij heeft immers, zegt hij ten laatste onbewogen, zijn vrouw
op zee over boord geduwd? Allen schrikken, maar spreken van een
waanvoorstelling. Harry kan geen moord hebben gepleegd. Slechts
één van allen steunt hem bij zijn soms onbegrijpelijke gedachten:
Agatha. Waarom Agatha? De stemming van wrevel en onzekerheid
neemt toe. Ten slotte besluiten de vier koorleden Harry's butler te
raadplegen. Het gesprek brengt hen niets verder. En het koor zegt
dezelfde dingen als het koor in Murder in the cathedral.
Why should we cease to be sure of what is real or unreal?
Hold tight, hold tight, we must insist that the world is what we have always taken
it to be

zijn regels die eenzelfde strekking hebben als die van de vrouwen van
Canterbury:
We do not wish anything to happen.

Mary voelt dat haar kansen op Harry verminderen. In een gesprek
dat zij met hem heeft schijnen zij naar elkaar toe te groeien. Maar
Harry moet zeggen:
Whatever I hoped for:
The instinct to return to the point of departure
And start again as if nothing had happened,
Isn't that all folly?

Wishwood, de herinnering aan zijn jeugd, is geen bevrijding. Integendeel. Wat in het verleden gebeurd is is niet weg te praten, niet
weg te denken, niet dood te leven. Erger nog: hier zal hij eerst goed
moeten doorstaan wat hij al doorstaan heeft. Hier zal hij, onder de
last van het verleden, moeten veranderen. Hier zijn de Eumeniden:
When I remember them
They leave me alone: when I forget them
Only for an instant of inattention
They are roused again the sleepless hunters.

Op instigatie van zijn moeder, Amy Monchesney wordt de oude huisvriend, dokter Warburton uitgenodigd om eens met Harry te gaan
praten en hem van zijn waandenkbeelden te bevrijden. Hij praat met
Harry. Tegenover hem gooit Harry er al zijn afschuw voor dit leven
uit. Hij veracht zijn leven en hij is bezeten van schrik. Hij lijkt op
Sweeney uit Sweeney Agonistes. Welke daad zal hij stellen? Het is
nog geen tijd voor een daad. Hij wil eerst alles weten. Zijn vader. Maar
Warburton wijst hem op de ernstige toestand van zijn moeder. Wie
was mijn vader? vraagt Harry. Warburton draait erom heen. Tenslotte
roept Harry, eist hij: mijn vader. „I know very well", zegt hij, „that I
was kept apart from him, till he went away". Warburton vertelt: het
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huwelijk tussen Amy en zijn vader is niet gelukkig geweest; zij zijn gescheiden. En Harry zegt:
Now I remember
A summer day of unusual heat,
The day I lost my butterfly net;
I remember the silence, and the hushed excitement
And the low conversation of triumphant aunts.

Nu is er nog maar een ding belangrijk: hij moet alles van zijn vader
weten. Het is alsof het gesprek over hem de verandering teweeg kan
brengen. En als de dingen blijven mislopen: als zijn twee broers door
ongelukjes niet op tijd kunnen zijn, als de stomme gesprekken van zijn
ooms en tantes nog stommer worden, stijgt zijn horreur en afkeer tot
een hoogtepunt. Dan spreekt hij tante Agatha. Hij worstelt met een
gevoel van verlatenheid, nog sterker, met het gevoel van „er niet meer
te zijn ". En Wishwood brengt daar nog een schaduw overheen: een
schaduw die de oorzaak van zijn geestelijke verscheurdheid verbergt.
Welke is die oorzaak? Dan zegt Agatha:
There are hours when there seems to be no past or future,
Only a present moment of pointed light
When you want to burn. When you stretch out your hand
To the flames.

En Harry hoort hoe zijn tante Agatha en zijn vader op een warme
zomerdag tot de erkenning kwamen dat zij van elkander hielden. Zijn
vader dacht er over zijn moeder te doden. Maar omdat Harry op
komst was doodde hij Amy niet; het kind zou dan niet geboren zijn.
En zo werd het compromis gesloten. Op dat moment ziet Harry in
Agatha alleen nog maar zijn moeder; dan ziet Harry de erf-oorzaak
van zijn toestand; en in dat begrijpen en in die zo dichte nabijheid aan
zijn vader, kan hij zeggen dat het maar een waan is geweest dat hij
zijn eigen vrouw overboord heeft geduwd. Het leven wordt hem,
evenals voor Agatha, een weg van boete voor een erfzonde. Zijn onzekerheid werd geboren op de dag dat zijn vader vertrok: op die dag
miste hij zijn vlindernet; sinds die dag „liep alles mis ", erfde hij de
Eumeniden. Maar nu kan hij opnieuw beginnen. En Agatha zegt hem:
„You have a long journey". In de Cocktailparty zal de psychiater dat
tot Celia Coplestone zeggen op het moment dat zij haar weg van zelfonthechting zal beginnen. Ook Harry zal opnieuw beginnen. De Eumeniden worden aanvaardbaar, ja:
I am going with you.
You followed me here, where I thought I should escape you
Nol you were already here before I arrived.
Now I see at last that I am following you,
And I know there can be only one itinerary
And one destination.

Hij ervaart de erfschuld. Hij zal ermee gaan leven. De beslissing is
gevallen: hij zal weggaan, de weg op van de uitboeting. Hij gaat met
de schuld waarvan john Donne spreekt in zijn Hymne to God the
Father:
That sin where I begun,
Which is my sin, though it were done before.
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Harry aanvaardt de woestijn, tot zijn wil gelijkvormig is aan die van
God. „I must follow the bright angels". Zij zijn geen „sleepless punters" meer. Hij gaat. Zijn moeder Amy doorstaat de schok van zijn
vertrek niet. Zij begrijpt niet. Zij zegt haar zusters dat Harry een
missionaris wordt. Dan gaat zij naar haar kamer. Weinige ogenblikken
later sterft zij, terwijl het koor, dat gebleven is zoals het was, uitroept:
We have suffered far more than a personal loss
We have lost our way in the dark.

.---

En Agatha's laatste woorden zijn: „May they rest in peace",
allen: haar zuster, haar „zoon" Harry, haar broers en andere zusters.
Het spel beweegt zich onder mensen die gefaald hebben in de liefde.
In zoverre sluit het volkomen aan bij The Cocktailparty. Het is trouwens, of dat laatste stuk, zoals wij straks zullen zien, niet anders dan
een vervolmaking van The Family Reunion is. De parallellen zijn overduidelijk 1 ) . Maar tegelijkertijd wordt er wederom een mens getoond
die door een onverklaarbaar ingrijpen van een hogere macht „weggaat",
weliswaar op een lange reis, maar voor zichzelf zeker van slagen. Misschien, zegt Harry ten laatste, zal hij terugkeren. Eerst wil hij zijn
weg kennen, zichzelf overleveren en in de grootst mogelijke vrijheid
winnen. Als dramatische figuur is Harry gedeeltelijk aanvaardbaar,
d.w.z.: gelijk het koor in Murder in the Cathedral verandert er iets in
hem gedurende het spel. Maar Harry's motieven zijn, zoals reeds
eerder opgemerkt, onduidelijk. Van de andere spelers is Amy verreweg
het knapst getekend. Zij is werkelijk een onvergetelijke figuur in haar
tragische eenzaamheid en in haar woordgevechten met Agatha, haar
rivaal tot op de dag dat zij sterft. Want Agatha is het, zo zegt zij,
die haar kind afneemt. Als zij sterft heeft zij niet begrepen dat het
een andere macht was die Harry dwong te gaan. Niet begrijpend heeft
zij de dingen op haar verjaardag onheilspellend zien aflopen. Agatha
is een onduidelijker figuur. Als directrice van een meisjescollege komt zij
niet aanvaardbaar uit de verf. Haar geestelijke eenzaamheid en schuldbesef is goed getekend. Haar voornaamste rol is echter dat zij voor
Harry de weg wijst in het donkere woud van zijn herinneringen en
inbeeldingen. Zij helpt Harry bij het ontleden van de motieven die hem
tot nu toe in zijn leven hebben geleid. Met haar hulp herontdekt hij
zijn jeugdjaren, herkent hij de spanning tussen zijn ouders. Agatha
staat hier dus als Harry's spiegel, waarin hij zijn schuld, de Eumeniden in hun ware betekenis ziet én in hen dankbaar de „bright angels"
onderkent die hem als voortdurende schakels in verbinding houden
met God. Door haar ziet hij wat hij is. Maar als zij hem zegt: „You
must go", als zij aandringt op „verandering" voor Harry, geeft zij geen
motieven daarvoor. In zoverre ontbreekt voor de toeschouwer de belangrijkste schakel: de aanvaardbaarmaking van de ommekeer. In The
Cocktailparty vervult de psychiater Reilly eigenlijk dezelfde functie
voor de Chamberlaynes, Celia Coplestone ► en Peter Quilpe, als Agatha
1 ) J. Isaacs heeft gewezen op de betekenis die de haat van een vrouw voor haar
man in beide stukken manifesteert. Waarom The Cocktailparty een comedie werd
motiveert hij met een citaat uit een essay van Eliot over Shakespeare: „To those who
have experienced the full horror of life tragedy is still inadequate".
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Family Reunion
Reunion
krijgt de toeschouwer meer
staat
hij, het
het zij
zij nogmaals
nogmaals gezegd,
gezegd, voor
vooronoplosbare
onoplosbareraadsels,
raadsels, voorvoorstaat hij,
namelijk
eigen gezicht
gezicht voor
voor de
de hoofdhoofdnamelijkdoor
doorde
de afwezigheid
afwezigheid van
van een
een eigen
personen
personen Harry en Agatha 22). Het koor
koor vervult in het
het onderhavig
onderhavig stuk
stuk
enerzijds
commentator, maakt zich eigenlijk ook tot
tot tolk
tolk van
van
enerzijds de rol van commentator,
het
publiek op het
het stuk
stuk van
van niet-begrijpen,
niet-begrijpen, anderzijds
anderzijds is het
het samensamenhet publiek
gesteld
"de middelmatigen",
middelmatigen", de
lauwen die
die rustig
rustig het
het eigen
eigen lelegesteld uit „de
de lauwen
ventje willen blijven
blijven leven,
leven, alsjeblieft
alsjeblieft zonder
zonder complicaties:
complicaties: parallel
parallel aan
aan
het koor in
in Murder
Murder in
in the
thecathedral
cathedral vóór Thomas' dood,
dood, parallel
parallel ook
ook
aan
de Klipsteins
Klipsteins en
enKrumpackers
Krumpackers uit
uit Sweeney Agonistes.
Agonistes. Ten
aan de
aanzien
dedramatische
dramatische ontwikkeling
ontwikkeling dragen
dragen Charles,
Charles, Gerald,
Gerald,
aanzien van de
Violet en
en Ivy
Ivyniets
nietsbij;
bij;onderling
onderlingverschillen
verschillen zij
zij nauwelijks
nauwelijks in
in onbeonbenulligheid.
Van taal
taal is The
The Family
Family Reunion
Reunion een meesterstuk.
meesterstuk. In efficiency
efficiency kan
kan
niet overtreffen.
overtreffen. Met
Metmeesterlijke
meesterlijke spaarzaamheid
spaarzaamheid weet
weethij
hij in
in
men Eliot niet
enkele
menselijke emotie
geven. De
Deverzen
verzen
enkele versregels
versregels een
een menselijke
emotie gestalte
gestalte te geven.
zich gezien;
gezien; ook
ook uit
uit het
het oogpunt
oogpuntvan
van
zijn vaak van grote schoonheid, op zich
zijn
toneelverskunst
Eliot in
in The
The Family
Family Reunion,
Reunion, evenals in
in Murder
Murder
toneelverskunst heeft Eliot
in the cathedral een prestatie
prestatie geleverd
geleverd die in de
de gehele
gehele Engelse
Engelseliteralitera- inthecadrl
tuur na
geëvenaard wordt,
wordt, ook niet
niet door
door William
William Butler
Butler
tuur
na Milton niet geëvenaard
Yeats. Wat
Wat de
dedichter,
dichter, met
met het
hetoog
oogopopzijn
zijnidealen,
idealen,onomstotelijk
onomstotelijk
Yeats.
gelukt
dat hij
hij het
het bijzondere
bijzondere genot dat
dat verzen
verzen teweeg
teweeg brengen
brengen
gelukt is dit, dat
heeft weten over
over te
te dragen
dragen op
op een
eenpubliek
publiek dat
dat niet
nietmeer
meer gewend
gewendwas
was
naar verzen
verzen te
luisteren. Dit wordt
wordt bewezen
bewezen door
door het
het toch
toch grote
grote
naar
te luisteren.
aantal
bij alles
alles toch
toch nog
nogzozomoeilijke
moeilijkestuk
stuk
aantal opvoeringen
opvoeringen dat
dat het
het alles bij
The Family
Family Reunion
Reunion in Engeland en
en daarbuiten
daarbuiten heeft
heeft beleefd.
beleefd.
Naar zijn
zijn inhoud, sluit
sluit het
het stuk
stuk aan
aanbij
bij Eliot's
Eliot'scontemporaine
contemporaine werk.
werk.
In
gedicht „Marina",
"Marina", een van de
de Arie/-gedichten
Adel-gedichten had
had hij
hij de
de hoop
hoop
In het gedicht
op „new
"new ships"
ships" uitgesproken,
uitgesproken, die hem,
hem, na de stemming
stemming van berouw
berouwen
en
Wednesday zouden
volledige resigresigzouden brengen
brengen tot een volledige
uitboeting in Ash Wednesday
natie ten
ten opzichte
opzichte van
van de
de wil
wil van
van God.
God. Het is niet
natie
niet te
te veel
veel gezegd,
gezegd, als
als
geestelijk conflict
conflict gelijkstelt
gelijksteltmet
methet
hetpersoonlijke
persoonlijkeconflict
conflict
men Harry's geestelijk
dichter. Zonde en uitboeting.
uitboeting. Het
falen in de liefde
liefde en
en de
de weg
weg
van de dichter.
Het falen
naar de sublieme
sublieme liefde.
1930. Dit
Dit zijn
zijn ook
ook de
de
naar
liefde. Dit zijn de thema's sinds 1930.
thema's van
1950 verschenen
verschenen spel
spel The
The Cocktailparty.
Cocktailparty. De
De relatie
relatie
thema's
van het in 1950
tussen The
The Family
Family Reunion
Reunion en
de in
in deze
deze jaren
jaren rond
rond 1940
1940ontstane
ontstane
en de
Four Quartets
Quartets is overduidelijk.
overduidelijk. De
problemen van
tijd en
en ruimte,
ruimte,
De problemen
van tijd
Four
teruggebracht
probleemloze begrippen
de eeuwigeeuwigteruggebracht tot
tot probleemloze
begrippenin
in het
het licht van de
heid vinden
vinden in dit
dit stuk
stuk een
eengelijkwaardige
gelijkwaardige behandeling
behandeling als
als in
in Burnt
Burnt
heid
ervóór en
en Little Gidding
Gidding dat erna
erna geschreven
geschreven is.
is.
Norton dat ervóór
Norton
) .

The Cocktailparty
Cocktailparty is
is de poëtische taal,
het toneelvers
toneelvers nog
nóg eeneentaal, is het
In The
voudiger, efficienter, overtuigender geworden.
geworden. Eliot
Eliotheeft
heeftzijn
zijntaal
taalderdervoudiger,
mate
versoberd --de Four
F our Quartets
Quartets wezen reeds
reeds in
in die
die richting
richting --mate versoberd
.-- de
2)) Eliot:
Eliot: „I
"I should
should not
not think
think very
very highly
highly of aa play
playofofwhich
whichI Icould
couldgather
gatherthe
the
2
after only
only seeing
seeing ititonce,
once,and
andwithout
withouthaving
havingread
readit".
it".
whole point after
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dat zijn vers haast licht van toon is geworden. De diepste gedachten
zijn op de simpelste manieren tot uitdrukking gebracht en gaan van
toneel naar auditorium even licht als de dialogen van een eenvoudige
klucht. The Cocktailparty komt ook in andere opzichten Eliot's dramaidealen dichter nabij. Er is in dit stuk geen koor meer te bekennen;
zelfs niet meer een koor van een klein aantal, aan de handeling deelnemende personages. Wéderom is het een stuk „in deze tijd'', dat
actuele problemen behandelt, dat geen historisch-religieus probleem
aan de orde stelt, maar conflicten uit onze eigen huiskamers. En het
ideaal: de verzen moeten zo klinken dat het publiek niet meer hoort
dat het verzen zijn, is inderdaad verwezenlijkt. Daarom betekent The
Coctailparty voor Eliot de eerste geslaagde verwezenlijking van zijn
toneel-in-verzen-idealen. Hij heeft zijn experimententijd afgesloten.
Van Sweeney Agonistes tot The Cocktailparty heeft hij een strakke lijn
gevolgd. Voor de beoordelaar van de dramatisch-technische kwaliteiten
is het evident dat The Cocktailparty het best geslaagde stuk van de
dichter is. Wat men van een drama allereerst kan eisen: dat het een
conflict te zien geeft dat de personen doet flucteren en een ommekeer
doet meemaken is in The Cocktailparty werkelijkheid geworden. Vier
personen, twee mannen en twee vrouwen zien hun leven ingrijpend
veranderen. Zij maken een tijd door waarin zij van liefdeloze, doelloze
mensen veranderen in doelbewuste, of fersbrengende mensen die elk
met de vermogens die hun ten dienste staan de weg naar de onthechting van zichzelf door de liefde ingeslagen hebben. Zoals Agatha in
The Family Reunion Harry hielp bij zijn zelfontleding, zo staat hen
hier de psychiater Reilly bij om hun onvoldaanheid met zichzelf te
verklaren. Hij gaat nog verder: hij wijst hun, na hun situatie, hun geestelijke armoede ;en leegheid geanalyseerd te hebben, elk een weg naar
een doel dat hun leven zal rechtvaardigen en een zin zal geven. En,
grote winst vergeleken bij The Family Reunion, Reilly spreekt hen
zodanig toe, dat voor het publiek de verandering binnen de vier hoofdpersonen aanvaardbaar wordt, gemotiveerd. Het ingrijpen van de psychiater in hun leven heeft niet dat geheimzinnige waas van „het
hogere" — de genade dat in The Family Reunion zo moeilijk aanvaardbaar was. Zijn ingrijpen geschiedt met menselijke, waarneembare
middelen. En tenslotte zijn de conflicten die behandeld worden ook
veel minder duister dan het conflict waar Harry mee worstelde. Zoals
in The Family Reunion heeft The Cocktailparty een klassiek voorbeeld:
Alcestis van Euripides. Nu is het merkwáárdig dat in Sweeney Agonistes én in The Family Reunion én in The' Cocktailparty sprake is van
een „missionary". In de fragmenten van Sweeney Agonistes is er spot
ten aanzien van dat begrip: Sweeney zal Doris bekeren tot hutstpot ---r dit is een beeld voor: zal haar doden. Zijn functie als „missionary" is louter symbolisch. In The Family Reunion zegt moeder
Amy Monchesney, wanneer Harry zijn daad heeft gesteld: weg is
gegaan, op vragen van de anderen waarheen hij is gegaan: „He is
going away — to become a missionary". Zij verzint dit zelf, om een
aanvaardbaar excuus voor zijn vertrek op te geven; tegelijkertijd drukt
zij er een concrete bestemming mee uit die zij zelf nog zou kunnen
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begrijpen, indien het waar was. Er is hier nog een „tasten" naar de
bestemming van de mens die zich vrij maakt van het milieu waarin hij
met horreur en afgrijzen is rondgegaan en die zich overlevert aan de
wil van God. In The Cocktailparty „gaat" ook Celia Coplestone „weg ".
Terwijl het echtpaar Chamberlayne zal leren elkander te verdragen,
vertrekt Celia om een „missionary" een missiezuster te worden. En
hier is dit woord waar geworden. Het is nu voor degene, die de ontwikkeling van de betekenis van het woord „missionary" in Eliot's stukken volgt, van grote betekenis dat hier woord en werkelijkheid eindelijk
elkaar dekken. „Missionary" is geen symbool meer, ook geen excuus:
het is een realiteit 3 ) . Dit voorbeeld moge bewijzen hoe Eliot met The
Cocktailparty aanvaardbaarder toneel heeft geschreven. Door deze
verwezenlijking bracht hij zijn stof én zijn verbeelding op hetzelfde
plan. De dingen worden tastbaar. Een ander voorbeeld: terwijl de
Eumeniden in The Family Reunion de toeschouwer nog verbijsterden,
terwijl ze niet voldeden aan zijn verlangen naar figuren en begrippen
die overeenstemden met zijn werkelijkheidszin, hebben de figuren van
Julia en Alex, de helpers van de psychiater Reilly in The Cocktailparty,
genoeg menselijke eigenschappen om hen aanvaardbaar te maken, ook
wanneer zij vreemde dingen doen. Julia is een visitetante, behept met 'n
nieuwsgierigheid die niet minder groot is dan die van de eerste de
beste roddeldame op „teas"; Alex is een man met een zo curieuze
kookzucht dat hij sprekend gelijkt op al die heren-van-betere-standen
die zo graag in de keuken mogen rommelen. Door hen die eigenschappen mee te geven, maakte Eliot hen tot aanvaardbare schakels tussen
de met problemen worstelende Celia, Peter en Chamberlaynes én „het
hogere", gerepresenteerd door de psychiater Reilly 4 ) .
Naar de vorm is The Cocktailparty gelijk de vorige stukken andermaal een juweel van schrijfkunst. De verzen hebben een volkomen
natuurlijke en vrije loop. Soms gaat Eliot misschien iets te ver in het
„gewoon" maken van zijn vers, zodat het verdacht veel op proza gaat
lijken; maar deze momenten zijn zeldzaam. Het vierheffingenvers is
wederom meesterlijk volgehouden. Vaak stuit men op een pakkend
rhytme. Zoals in dit fragment:
Julia : All about that aunt in Hampshire.
Hampshire?
Edward:
Julia : Didn't you say Hampshire?
No, I didn't say Hampshire.
Edward:
Julia : Did jou say Hampstead?
Edward:
No, I didn't say Hampstead?
Julia : But she must live somewehere.
Edward:
She lives in Essex.
Julia : Anywhere near Colchester? Lavina loves oysters.
Edward: No. In the depths of Essex.
3) Zowel het begrip „missionaris" als „cocktailparty" (of „feest") komt herhaaldelijk in Paul Claudel's „Théátre" voor. Een vergelijking zou hier te ver voeren,
maar m.i. is er een meer dan toevallige overeenkomst.
4) Het valt niet te ontkennen dat Reilly ondanks al zijn menselijke eigenschappen
iets „Messiaans" blijft behouden. Vergelijk hem met figuren uit recente films als
„Strange Cargo", „The bishop's Wife", „Harvey", „Les portes de la nuit" en
toneelstukken als Anouilh's „Eurydice".
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meesterlijk de dichter in zijn „nieuwe"
"nieuwe" taal weet
weet te
te bewijzen
bewijzendat
dat
Hoe meesterlijk
hij een beeld
beeld van betekenis kan invoeren,
invoeren. dat
dat het aureool van „hoge
"hoge
hij
verliest en volkomen natuurlijk
natuurlijk klinkt,
klinkt. kan
kan door talloze citaten
citaten
poëzie" verliest
geillu-streerd worden. Een
Eenvoorbeeld:
voorbeeld:
geillustreerd
Reilly: And this man.
man. What does
does he
he now
now seem
seem like,
like. to
toyou?
you?
Reilly:
Like aa child
child who
whohas
haswandered
wandered into
into aaforest
forest
Celia :: Like
an imaginary
imaginary playmate
playmate
with an
Playing with
And suddenly
he is only
suddenly discovers
discovers he
only aachild
child
Lost in a forest,
forest. wanting
wanting to
to go
gohome.
home.
Lost

fragment. uit het eerste bedrijf,
bedrijf. wanneer
wanneer Peter aan Eduard
En dit fragment,
vertelt hoe hij Celia
Ce1ia leerde kennen
mennen (men lette op de repetitie
repetitie van het
het
alone" en later
later „together")
.. together")::
woord ..„alone"
Peter: I saw her
her again
again aa few
few days
dayslater
later
Peter:
concert. And
And II was
wasalone.
alone.
Alone at aa concert.
have.always
always gone
gone totoconcerts
coneertsalone
alone I have
first. because
hecause I knew
knew no one
one to
to go
gowith,
with.
At first,
found II preferred
preferred to go
go alone.
alone.
And later, I found
vergstrange,
str8nge.
But a girl
girl like
Iike Celia,
Celia. it
it seemed very
But
Because I had thought
thought of her
her merely
merely as aa name
name
Because
society column,
column. to
to find
find her
herthere
there alone.
alone.
In a society
we got
gotinto
intoconversation
conversation
Anyway, we
found that
that she
she went
went totoconcerts
coneertsalone
alone
And II found
at pictures.
pictures. So we
we often
often met
met
look at
And to look
the same
same way,
way,and
andsometimes
sometimes went
wenttogether.
together.
In the
And to
to be
he with
with Celia,
Celia,that
thatwas
wassomething
somethingdifferent
different
we sometimes
sometimes had
had tea
tea
Prom
company or solitude. And we
From company
or twice
twicedined
dined together.
together.
And once
once or

En in het
het laatste bedrijf,
bedrijf. wanneer Peter het
het verschrikkelijke
verschrikkelijke nieuws
van Celia's
Celia's dood verneemt, is er geen ..„alone"
alone" en „together"
..together" meer voor
hem. slechts
één· ding:
Celia; men
men kan de woorden die hij
zegt
hem,
ding: Celia;
hij dan zegt
slechts één
tegenover de hierboven
om de schoonhierboven aangehaalde passage plaatsen om
heid ervan beter te
te proeven:
proeven:
And here Ilam,
making aasecond-rate
second~ratefilm!
filml
am, making
But
thought it was
was going
going totolead
leadtotosomething
somethingbetter,
better,
But I thought
And that seemed
seemed possible,
possible, while
alive.
while Celia was alive.
1I wanted it, believed
helieved in it,
it, for
for Celia.
Celia.
And,
course. II wanted
wanted to
to do
dosomething
something for
forCelia
Celia^-_
And, of course,
But
mattered was,
was alive.
alive.
But what mattered
was, that Celia was
And
it's all
all worthless.
worthless. Celia's
Celia's not
not alive.
alive.
And now it's

Misschien wordt
wordt Eliot's bijzondere
bijzondere begaafdheid in het dramatiseren
hun simpele
nog het best
van bepaalde woorden
woorden door hun
simpele herhaling
herhaling nog
best gegeïllustreerd
Cocktailparty. in Reilly's laatste
illustreerd door dit fragment uit The Cocktailparty,
speech.
hij spreekt over
ter dood gebrachte Celia:
over de ter
speech, wanneer hij
Here
woman under
under sentence
sentence of
ofdeath.
death.
Here was aa woman
That
her destiny.
destiny. The
The only
oniyquestion
question
That was her
ofdeath?
death? I could
know:
Then
was. what
what sort
sort of
Then was,
could not know;
for her
her to choose
choose the
the way of
of life
life
Because
Because itit was
was for
To lead
lead to
to death,
death, and,
and, without
without knowing
knowing the
the end
end
death. We
We know
know the
thedeath
death she
shechose.
chose.
Yet choose
form of death.
choose the
the form
II did not know
know that
that she
she would
would die
die in
this way,
in this
that I could
could do
do
Site
not know.
know. So
So all that
did not
She cUd
Was to
to direct
direct her
her in
in the
the way
wayofofpreparation.
preparation.
That
which she
she accepted,
accepted, led
led to
to this
tbis death.
death.
That way.
way, which
DOt aa happy
happydeath,
deatb, what
whatdeath
deathisishappy?
happy?
And
And if that is not
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Negen
Negen malen
malen komt
komt in
in deze
deze elf
elfregels
regelshet
hetwoord
woord„death"
"death"ofof„die"
"die"
het effect
effect dat
dat door
door die
diewoorden
woordenininde
degegeven
gegevendramatische
dramatische
voor, met het
) . Dat
een noodlottige
noodlottigebetekenis
betekeniskrijgt
krijgt 55).
Dat
situatie Celia's
Celia's bestemming
bestemming een
situatie
reïteratie~element (toch
reeds zo
zo sterk
sterk bij
bij Eliot
Eliotaanwezig:
aanwezig:men
menleze
leze
reïteratie-element
(toch reeds
eens The hollow
hollowmen
men op het
het aantal
aantal daarin
daarin herhaalde
herhaalde woorden!)
woorden!) bebe~
eens
werkstelligt sterke
het dan
dan misschien
misschien een
een niet
nietdoor
doorde
de
werkstelligt
sterke poëzie,
poëzie, al
al is het
"opgemerkte" poëzie.
poëzie.
schouwburgzaal „opgemerkte"
Tenslotte kan
kan men,
men, geloof
geloofikikniet
nietbeter
beterillustreren
illustrerenmet
metwelk
welkeen
eenf erfer~
Tenslotte
Eliot zich
zich gezet
gezetheeft
heeftaan
aanzijn
zijntaak
taak„gewoon"
"gewoon"klinkende
klinkendepoëzie
poëzie
ventie Eliot
voor het toneel
toneel te
te schrijven,
schrijven, dan
dan door
door de woorden
woorden aan
aan te
te halen
halen die
die
voor
de laatste
laatste scene
scene tot
tothet
hetgezelschap
gezelschapzegt:
zegt:
ergens in
in de
Reilly ergens
state the
theposition
positioncorrectly,
correctly,Julia.
Julia.
You state
youmind
mind ififI Iquote
quotepoetry,
poetry,Mrs.
Mrs.Chamberlayne?
Chamberlayne?
Do you

de psychiater
psychiater citeert dan een
een fragment
fragment uit
uit Shelley's
Shelley' s„Prometheus
"Prometheus
En de
unbound". Alsof hij
hij daarvóór
daarvóór in proza gesproken had!
hadl Maar Eliot
Eliot bebe~
unbound".
reikte wat hij
hij gewenst
gewenst had:
had: na
na de
depremière
première van
van The Cocktailparty
Cocktailparty te
reikte
Edinburgh op
Festival in
in de
dezomer
zomer van
van1950,
1950,wisten
wistensommige
sommigecricri~
Edinburgh
op het Festival
zij proza
proza dan
dan wel
welverzen
verzenhadden
haddenbeluisterd!
beluisterd!
tici niet of zij
Welke andere
andere bijzondere
bijzondere eigenschappen
eigenschappen er
er in
in dit
dit stuk
stuk nog
nog zijn
zijn aan
aan te
te
Welke
wijzen, laat zich,
zich, geloof
geloof ik,
ik,beter
beteruitdrukken
uitdrukken wanneer
wanneer wij
wij de
deinhoud
inhoud
wijzen,
even wil
wilik
ikechter
echter wijzen
wijzen op
op het
hetelement
elementvan
van
nader hebben
hebben bezien.
bezien. Nog even
milde humor
stuk de
de ernstige
ernstige problemen
problemen voor
voor de
de
milde
humor en
en ironie
ironie dat
dat in
in dit stuk
schouwburgzaal aangenamer
het epitheepithe~
schouwburgzaal
aangenamertete verteren
verteren maakt.
maakt. Hoewel het
"a comedy"
comedy" niet
niet geheel
geheel juist
juist is,
is, zijn
zijn er
ergenoeg
genoeggrappige
grappigesituaties
situaties
ton „a
aan te
en geestige
geestige woordspelingen
woordspelingen in
in The Cocktailparty
Cocktailparty aan
te wijzen
wijzen om
om
te voorspellen
voorspellen dat Eliot
Eliot eenmaal
eenmaal ook
ook een
een echte
echte comedie
comedie zou
zoukunnen
kunnen
schrijven.
door zinnen
zinnen als:
als:
schrijven. Niet
Niet alleen door
A common
common interest
interest in the
the moving
moving pictures
pictures
Frequently
brings young people
people together
together
Frequently brings

maar
die in
in het
het eerste
eerste bedrijf
bedrijf
maar ook
ook door
door herhalingen
herhalingenvan
vanscenes
scenes als
als die
waarin het gezelschap toasten uitbrengt op een tante waarvan zij allenwarinhetgzlscpouibrengt awvnzijle
weten
weetEliot
Eliotopopditditvlak
vlakteteovertuigen.
overtuigen.
weten dat
dat zij
zij imaginair
imaginairisis..-weet
Door thans samen de inhoud
inhoud na te
te gaan,
gaan, kunnen
kunnen wij
wij zien
zien welke
welkeparalparal~
met het vroegere
lellen
Cocktailparty met
vroegere toneelwerk
toneelwerk aanwezig
aanwezig
lellen er in The Cocktailparty
zijn;
personen hier
hier zijn
zijn teruggekeerd
teruggekeerd en
en
zijn; hoe
hoe verschillende
verschillende thema's
thema's en personen
hoeveel aanvaardbaarder.
aanvaardbaarder. De
De lezer
lezer zal
zal zelf
zelfdie
dieconclusies
conclusies kunnen
kunnen
trekken,
spelen ruimschoots
ruimschoots de
de aandacht
aandacht isisbesteed.
besteed.
trekken, daar
daar aan
aan de vorige spelen
het is een door
The Cocktailparty,
Cocktailparty, het
door en door
door Engels
Engels begrip.
begrip. Eliot
Eliot vat
vat
er een thema mee op dat
er
dat in
in zijn
zijn eerst
eerst gepubliceerde
gepubliceerde gedicht
gedicht „The
"Thelove
love
Alfred J.
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vult hem, maar hij ziet geen uitweg. „I grow old, I grow old, I shall
wear the bottom of my trousers rolled , zegt hij, en dat is al. Ook als
The Cocktailparty begint, hebben wij niet het gevoel dat de aldaar
verzamelde mensen zich er gelukkig mee voelen. Het gesprek beweegt
zich op de meest triviale onderwerpen, waar al de visite-gemeenplaatsen
over en weer vallen. Slechts drie personen onderscheiden zich: de gastheer Edward Chamberlayne, die 'n zekere ongerustheid aan de dag legt,
Julia Shuttitewaite, die op talloze slimme manieren probeert te achterhalen waar Edward's vrouw toch wel gebleven is, en een onbekende
gast, die voor ieder een duister figuur blijft, maar kennelijk alleen maar
beleefd is om straks meer betekenis te krijgen. Op de vragen waar zijn
vrouw Lavinia Chamberlayne toch wel is, moet Edward een uitvlucht
verzinnen: zij logeert bij een plotseling ziek geworden tante. Men laat
het zo en verdwijnt: Julia, Celia Coplestone, Alex MacColgie en Peter
Quilpe. Alleen de onbekende gast blijft achter. Hij drinkt gin met een
druppeltje water en heeft binnen enkele ogenblikken Edward aan het
praten: over Lavinia. Ja, zij is weg, maar niet naar haar tante; plotseling is zij vertrokken met achterlating van een berichtje. Waarheen
weet hij niet; hij denkt alleen dat dit het einde betekent van hun voor
beiden ongelukkig huwelijk. De onbekende gast feliciteert hem met
deze gemakkelijke scheiding, maar Edward wil daar niet van horen:
nu pas, zegt hij, begint hij zijn vrouw te missen. Of liever: nu voelt hij
dat er iets onberekenbaars is gebeurd, iets dat de gewone gang van
zaken, hoe onbevredigend ook, verstoord heeft. Hoe doet er niet toe:
de gewone gang van zaken is verstoord. Des te beter, zegt de onbekende gast: nu zal hij zijn situatie eindelijk eens leren analyseren. Er is
niets te doen; Edward moet enkel denken over het verleden. En dan:
''

The one thing to do
Is to do nothing. Wait.

En dan belooft de onbekende gast: je zult haar terugzien, binnen vier
en twintig uur. Hij verdwijnt. Een voor één komen de vertrokken gasten
weer terug, de een met een smoesje, de ander met het verlangen hem
te troosten. Ook Peter komt terug. Waarom? Hij wil Edward vertellen
van zijn verliefdheid op Celia Coplestone. Als filmer, heeft hij bemerkt
dat zij sommige van zijn interessen deelt. Zal zij van hem kunnen
houden? Edward geeft een ontwijkend antwoord. Ook Celia komt
terug. Zal Edward, nu zijn vrouw verdwenen is, eindelijk een vaste
vorm kunnen geven aan zijn verhouding met haar, die tot dan toe
slechts in het geheim heeft bestaan? En intussen dwalen Julia en
Alex door het huis: de eerste nieuwsgierig, met altijd nieuwe pogingen
om Edward's geheim te doorgronden: de ander met altijd nieuwe
pannen en zakjes en lepels om eens een lekker hapje voor Edward klaar
te maken. Wie, vragen allen, was de onbekende gast? Niemand weet
het antwoord. Zijn naam is Reilly. Celia zegt van hem: „he has some
sort of power" en zij is de eerste die anticipeert op de haast Messiaanse
wijsheid, barmhartigheid en overtuigingskracht die hij later aan de dag
zal leggen: sterk genoeg om de levens van drie mensen ingrijpend te
veranderen.
Edward fen Celia erkennen beide dat zij elkaar niet liefhebben; even-
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wonderbare psychiater onderhouden, maar ook dat zowel Edward als
Lavinia een „escape" uit hun huwelijk hebben gezocht bij een ander:
Edward bij Celia, Lavinia bij
Peter Quilpe. Eerst verschijnt Edward,
hoogst verbaasd in de dokter zijn vroegere onbekende gast te moeten
herkennen. Hij kan alleen maar zeggen dat hij geestelijk ziek is en naar
een sanatorium wil, ver van zijn vrouw, zonder dat zij weet waar hij is.
Er is een andere geneesmethode, zegt Reilly, nadat hij hem heeft geholpen zijn situatie te ontleden: de confrontatie met mijn andere patient. Hij opent de deur. Lavinia komt binnen. Zij heeft, zoals nu
blijkt, reeds één dag in Reilly's sanatorium-voor-niet-zo-erg-zieken vertoefd. De kibbelpartijen beginnen weer, nu voor Reilly waarneembaar;
beschuldigingen vliegen over en weer. „Gij zijt", zegt de psychiater,
„onmachtig om lief te hebben". Onmachtig, beiden? Tenzij zij beiden
ontdekken, niet waarin zij verschillen, maar wat zij gemeen met elkaar
hebben: Edward is tot de ontdekking gekomen dat hij, spijts Lavinia's
vertrek, niet hield van Celia; dat wondde zijn ijdelheid, want hij zag
zichzelf gaarne als een gepassioneerd minnaar; hij werd bang, naarmate
hij zich zelf analyseerde, dat hij nimmer kon liefhebben; Lavinia daarentegen is begonnen te vrezen, naarmate zij zich zelf onderzocht, dat
zij niet bemind kon worden. Dat hebben zij gemeen: isolement. Dat
gevoel van eenzelfde gemis kan hen bijeen brengen. Zij zullen er het
beste van moeten maken, en Reilly wijst hen de weg: opnieuw beginnen,
elkaar verdragen.
Met deze opdracht vertrekken zij. En Celia? Zij verschijnt met
meer vertrouwen. Niet in zichzelf, maar in de psychiater. Wat haar
kwelt is een gevoel van schuld, van zonde. En voorts: niet dat ze zelf
alleen is, maar dat alle mensen eenzaam zijn. Hoe kan zij ooit liefhebben?
I want to be cured

Of a craving for something I cannot find
And of the shame of never finding it.
Can you cure me?

Wie zal, voor Celia Coplestone, groot genoeg zijn om aan heel haar
onstuimig verlangen, zichzelf weg te schenken, te kunnen voldoen?
Wie kan de pijn van angst dat zij niemand zal vinden genezen? Er is
een geneesmiddel, zegt Reilly, maar de vorm moet jezelf vinden. De
anderen:
may remember
The vision they have had, but they cease to regret it,
Maintain themselves by the common routine,
Learn to avoid excessive expectation,
Become tolerant of themselves and others,
Giving and taking, in the usual actions
What there is to give and take. They do not repine;
Are contented with the morning that separates
And with the evening that brings together
For casual talk before the fire:
Two people who know they do not understand each other,
Breeding children whom they do not understand
And who will never understand them.
Celia : Is that the best life?
Reilly: It is a good life.
3
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Maar voor Celia is dit niet het beste leven; dit alles laat haar koud.
Er is een andere weg naar zelfrechtvaardiging: een blinde reis, waarop
alles geofferd moet worden om alles te winnen. Die weg kiest Celia.
Zij zal, zegt Reilly, „to the sanatorium" gaan. Zij mag niets meenemen.
Zij behoeft er niets voor te betalen; zij behoeft er „alleen maar" zichzelf voor op te offeren. En zij gaat. En Reilly zegt tot Julia: „She
will go far, that one". Alex en Julia scharen zich als de engelen
naast Reilly; zij heffen hun glazen en spreken de woorden met goede
wensen uit voor de twee „of the hearth" en voor hen „who go upon
a journey". Reilly heeft zijn taak volbracht. En Peter Quilpe?
He has not yet come to where the words are valid.

Twee jaar later houden de Chamberlaynes wederom een cocktailparty. Wij zien hoe zij veranderd zijn; hoe zij elkaar verdragen. De
gasten komen: Reilly, Alex, Julia, en, later ook, ' teruggekeerd uit
Amerika, Peter. Celia ontbreekt. En onder grote spanning vertelt Alex
wat er van haar geworden is. Zij is ' als missiezuster naar een ver,
heidens gebied gegaan. Daar is zij door de inboorlingen op verschrikkelijke wijze gemarteld en ter dood gebracht. En het is Lavinia die in
staat is te zeggen, dat Celia's leven door dit verschrikkelijke einde niet
waardeloos is geweest. Dan vertrekt Peter opnieuw, onder een nieuwe,
zware herinnering. Ook hij zal een verre reis gaan maken. Ook hij zal
trachten, gelijk Celia, het woord van Sint Jan van het kruis in toepassing te brengen: „Hence the soul cannot be possessed of the divine
union, until it has divested itself of the love of created beings".
De gasten komen. De cocktailparty begint. En Edward en Lavinia
overwinnen hun tegenzin, glimlachend naar elkaar: zij hebben hun taak
aanvaard: zij kunnen de cocktailparty van het leven voortaan verdragen.
Edward: And now for the party.
Now for the party.
Lavinia:
Edward: It will soon be over.
I wish it would begin.
Lavinia:
Edward: There's the doorbell.
Oh, I'm glad. It's begun.
Lavinia:

Met The Cocktailparty heeft de dichter Eliot zijn derde uiterst belangrijke christelijke drama in verzen geschreven. Want, dat deze
toneelstukken belangrijke christelijke drama's zijn, dat is, na alle
aesthetische en dramatisch-technische overwegingen, hier gemaakt, een
conclusie die niet achterwege zou mogen blijven. Waar Murder in the
Cath edral ten The Family Reunion voor andersdenkenden echter onoplosbare problemen bevatte, is Eliot er in dit laatste spel — dat tevens
voorlopig zijn laatste gepubliceerde werkstuk is — in geslaagd, veel
van zijn denkbeelden over de weg die de mens moet afleggen, van
zelfzucht naar algehele onthechting en verwachting van een hem rechtvaardigend heil, ook voor hen dramatisch een aanvaardbare gestalte
te geven. Dat dit vooral bereikt is door het gebeuren meer op de tastbare werkelijkheid te betrekken, is reeds hierboven opgemerkt. De lezer
zal dit ten overvloede bevestigd hebben gezien in de beknopte samenvatting van de inhoud..
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Het toneelwerk van T. S. Eliot is, het moge duidelijk geworden
zijn, van overgrote betekenis. Niet alleen voor de beschouwer van de
ontwikkeling van het Engelse drama in verzen; ook voor de mens van
deze jaren die een uitweg zoekt voor zijn noden. Over beide onderwerpen is het laatste woord nog lang niet gezegd. Dat Eliot ze echter
op zo overtuigende en gezaghebbende wijze aan de orde heeft gesteld,
is reeds reden tot dankbaarheid.
Of hij, om tot zuivere toneel-overwegingen terug te keren, erin geslaagd is grote drama's an sich te schrijven, lijkt nog vatbaar voor een
ontkennend bescheid. Dat hij zijn eigen idealen heeft weten te verwezenlijken is buiten kijf. Maar of deze idealen juist zijn ien of zij
er niet debet aan staan dat hij nog geen groot dramaturg heeft bewezen te zijn, — daar liggen onderwerpen voor een andere studie.
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I. Diagnose: wetenschap en politiek!
In de marxistische exegese, voor zover ze los staat van de onmiddellijke propaganda, is een merkwaardige verschuiving waar te nemen. He t
hoofdaccent in de critiek op het kapitalisme wordt niet meer gelegd op
de arbeidswaardeleer noch op de daarmee verbonden uitbuiting van de
arbeiders. De critiek is niet meer ethisch doch wetenschappelijk: niet
de subjectieve onrechtvaardigheid van de ondernemers, maar de objectieve irrationaliteit van de structuur veroordeelt het kapitalisme.
Verscheidene redenen hebben deze verschuiving veroorzaakt. De
arbeidswaardeleer wordt door geen enkele denker nog ernstig genomen: de waarde die men aan een product hecht, de prijs die men ervoor
betaalt, houdt geen direct verband met de uren arbeid, die voor de
vervaardiging noodzakelijk waren; wat de koper en de verkoper interesseert is het nut dat het product hem verschaffen kan of verschaffen
zal! Bovendien schept de steeds stijgende levensstandaard van de
arbeiders geen gunstig klimaat om de psychologie telkens opnieuw met
de rode vlag van de uitbuiting te biologeren. Eerlijkheidshalve moeten
we toch opmerken, dat het oordeel over de exploitatie niet zo eenvoudig
is. Want vooreerst is er 't feit van de discrepantie tussen de reusachtige hoeveelheid beschikbare en voor de arbeiders ook bruikbare
bevredigingsmiddelen en de werkelijke koopkrachtmogelijkheden, waardoor het thema van de uitbuiting nog altijd dankbaar en efficiënt blijft.
Vervolgens moet men de vraag stellen of de loonsstijging proportioneel
is aan de gestegen productiviteit die de arbeiders hebben ontwikkeld.
Ten slotte wijzen de marxisten erop, misschien niet ten onrechte, dat
de uitbuiting zich verplaatst heeft van de West-Europese industrie
naar de koloniale of semi-koloniale koelies.
Hoe paradoraal het moge schijnen tegenover 't feit dat het kapitalisme zich rusteloos ontwikkelt, zijn toch de globale inefficiency en de
economische irrationaliteit van het systeem de „loci classici" geworden
in de moderne marxistische literatuur: uit het crisisverschijnsel en de
tendentiële verstarring wordt het doodvonnis opgemaakt.
Analyse van de crisis
Crisis is niets anders dan gebrek aan evenwicht in het economische
leven: de productie wordt niet meer geheel opgenomen, het productieapparaat wordt onvolledig benut, arbeiders die kunnen en willen werken worden niet meer ingeschakeld. Verschillende denkers vóór Marx
hadden reeds gezocht naar een verklaring voor dit hinderlijke en tragische verschijnsel. Marx was waarschijnlijk de eerste die de periodiciteit
van de crisis opmerkte en poogde te verklaren, de eerste tevens die de
crisis als een aan het kapitalisme inhaerente en door het kapitalisme
niet uit te roeien kwaal zag.
Het kapitalisme is een winst-economie: voor de ondernemer telt
alleen de geldelijke winst, al het andere interesseert hem uiteindelijk
niet. Het is een individualistische economie: elke ondernemer heeft het
recht te investeren waar hij wil, wanneer hij wil en zoveel hij wil. Het
wordt gedragen door een zeer gevoelig en uiterst verwikkeld credietstelsel. Het kapitalisme is ten slotte een technisch gebonden en kapitaal
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intensief stelsel: alle sectoren zijn onderling vitaal verbonden, het
gehele systeem kent een steeds zwaarder wordend machine-apparaat.
Als we nu heel in 't kort — elk dezer eigenschappen toetsen aan
het streven naar evenwicht, zonder de voortdurende wisselwerking te
vergeten, dan is het direct duidelijk, dat de kans op een blijvend evenwicht in deze structuur minimaal is.
Een kapitaal-intensief systeem kent een lange ontwikkelingsperiode:
tussen de beslissing van de ondernemers eigen of geleend kapitaal te
beleggen en het moment, waarop de producten als verbruiksgoederen
op de markt komen, verloopt een lange tijd. Ondertussen echter wordt
aan de arbeiders loon uitbetaald, waardoor een sterke vraag naar verbruiksgoederen of duurzame gebruiksgoederen ontstaat. Om aan die
gespannen vraag te voldoen moeten andere ondernemers uitbreiden en
op de grondstof f en- en arbeidersmarkt met de eerste ondernemers
concurreren, zodat prijzen en lonen de hoogte ingaan. Wegens het
individualistisch karakter van het systeem is het nu zo, dat de autonome
ondernemers meestal gelijktijdig investeren en vooral in die sectoren
waar het beginkapitaal niet zo groot en de bedrijfsconcentratie niet zeer
sterk is. Spoedig wordt de markt overstroomd met goederen die door
de kooplustigen of koopkrachtigen niet meer opgenomen kunnen of
willen worden. Het op geldelijke gewin ingestelde kapitalisme vergeet,
dat de arbeider als koper der producten een vitale rol speelt: het loon
stijgt noch proportioneel met de arbeidsproductiviteit noch gelijktijdig
met de prijs der producten. Eerst op het toppunt van de expansie slagen
de arbeidersorganisaties erin gebruik te maken van hun tijdelijk sterke
positie op de arbeidersmarkt om een hoger loon af te dwingen. De
technische samenhang heeft niet ` alleen positieve maar ook negatieve
gevolgen; waar in één sector, om welke reden dan ook, het werk stilvalt
worden ook andere sectoren zwaar getroffen. Het gevoelig credietsysteem maakt het mechanisme nog kwetsbaarder omdat de waren niet
alleen verkocht moeten worden maar daarbij in een bepaalde tijd en
voor een bepaalde prijs van de hand moeten gaan, wil de debiteur aan
zijn verplichtingen voldoen. En de crisis begint! Zo waanzinnig als de
hybris tijdens de expansie, zo vernederend is de catharsis in de crisisperiode. Fortuinen worden weggevaagd, machines verroesten, producten worden vernietigd,' massa's arbeiders moeten gaan stempelen ... .
Zo systematisch heeft Marx zijn gedachten wel nooit geformuleerd;
maar het valt de moderne marxisten niet moeilijk uit zijn werk bepaalde
gedachtengroepen te lichten die verbazend goed de expansie en de
contractie van het • economisch proces ontleden. Alleen zouden we
wensen, dat de overgang van expansie naar contractie scherper uitgetekend werd: noch de theorie van de dalende winstvoet, die bij Marx
alleen op de arbeidswaardeleer steunt, noch de onderconsumptietheorie,
die al te sterk de nadruk legt op het achterna komen hinken van de
lonen, is op dit punt waarlijk bevredigend.
Ineenstorting of stagnatie
Een ander aspect van de marxistische critiek: de ineenstortingstheorie, heeft sinds de eerste wereldoorlog aan actualiteit gewonnen
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al heeft de moderne marxistische exegese de profetie van de ineenstorting omgedoopt in een minder brutale maar even gevaarlijke stagnatie.
Tot haar meest mechanische maar dan ook minst steekhoudende
vorm herleid kan men de ineenstortingstheorie van Marx aldus samenvatten. Het kapitalisme kenmerkt zich enerzijds door een steeds groeiende concentratie van het kapitaal in de handen van enkelen en anderzijds door een daaraan corresponderende verarming en proletarisatie
van de industriële arbeidersmassa. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze
een intensificatie van de „anti-kapitalistische" gevoelens bij de arbeiders en tevens een strakkere verdedigingsorganisatie bij het proletariaat
die beiden zullen uitmonden in de definitieve „onteigening".
De concentratie van het kapitaal, minder duidelijk maar niet minder
efficient dan Marx heeft voorspeld, en de organisatie van de arbeiders
zijn twee grondtrekken van ons economisch systeem. Hoe staat het met
de proletarisatie en de revolutionnaire gezindheid? De moderne marxisten staan op dit punt voor een moeilijke opgave! De verarming wordt
weerlegd door de niet te ontkennen stijging van het reële loon en de
verbetering in de arbeidsvoorwaarden, elke verschuiving van de objectief ondergane naar de subjectief aangevoelde verarming ten spijt. Ook
de revolutionnaire gezindheid bij de arbeiders is niet zo angstwekkend:
hoe sterk de anti-kapitalistische tendens bij de arbeiders ook ontwikkeld
is, toch moet iedere marxist erkennen dat door de vakbonden en organisaties de belangen der groepen op de voorgrond zijn gekomen en dat
door de politieke partijen de legale revolutie aan belang heeft gewonnen. Alhoewel de „druiven der gramschap" rijpen, kan men de ineenstorting van het kapitalisme in West Europa niet verdedigen op grond
van een revolutie uit „gramschap".
Kan men de theorie van de ondergang verdedigen op grond van een
economische stagnatie? Dit begrip vraagt enige verduidelijking. Drie
factoren hebben de reusachtige expansie van het kapitalistisch systeem
mogelijk gemaakt: een technische, een biologische, een geografische. De
technische revolutie heeft het productieproces en de menselijke deelname eraan gemechaniseerd en gerationaliseerd; de zeer grote bevolkingsaanwas in de XIXe eeuw, die men niet ten onrechte een biologische revolutie kan noemen, bezorgde aan het productieproces de nodige
handen en de nodige monden; de kolonisatie tenslotte schakelde de
sinds lang ontdekte gebieden in het kapitalistisch systeem in en bezorgde aan West Europa niet alleen de nodige grondstoffen en levensmiddelen maar ook de nodige afzetmarkten. In de XXe eeuw is de
stimulerende invloed van die factoren verminderd, voor een deel volledig verloren gegaan. Koloniale gebieden zijn politieke partners en
economische concurrenten geworden; de bevolkingsaanwas is tot stilstand gekomen of omgeslagen, zodat verschillende landen reeds een
tekort voelen aan economisch actieve werkkrachten. Of het aanwenden
van de atoomenergie in het economisch leven zo explosief werken zal
als de uitvinding van de stoomkracht en de electrische stroom is voorlopig nog een open vraag en dit des te meer daar de andere factoren
minder druk uitoefenen. In het licht van deze beschouwingen kan men
begrijpen dat heel wat economen zich de vraag hebben gesteld: hoe
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schappij levensgevaarlijk zijn. Daarbij is het vooralsnog niet onmogelijk,
dat Stalin met de diplomatieke oorlog en de militaire schermutselingen
in Oost en Zuid Azië eigenlijk een economisch doel wil bereiken! Het
geniale woord van Lenin indachtig: „Wilt ge de kapitalistische economie vernietigen, verkracht dan haar munt", is het mogelijk dat Stalin
door een defensie-inflatie een objectief gunstige gelegenheid voor de
revolutie meent te kunnen scheppen om aldus de taak van bepaalde
mensen wat gemakkelijker te maken .... Hebben de economen de
zware taak die hoop te verijdelen, op de schouders van de politici in
engere zin rust de verantwoordelijkheid, de werking van het subjectief
element effectief te verhinderen.
Ten tweede moet men aanvaarden, dat de legale revolutie, sinds het
einde van de XIXe eeuw door de arbeidersorganisaties effectief
gelukkig! .-- gevoerd, alsmede de economische herstructurering van na
de dertiger jaren, die nog versneld werd in de tweede wereldoorlog,
onze maatschappij zo sterk hebben vervormd, dat een aanpassing van
bepaalde politieke structuren en een verandering in een traditionele
psychologie natuurnoodzakelijk zullen zijn, wil men niet de chaos veroorzaken. Iedereen ziet in dat het kapitalisme virtueel overwonnen is,
maar niet iedereen wil zich in de langzaam groeiende nieuwe structuur
inschakelen ... .
---

II. Prognose: wetenschap en geloof
Vooraf zij gezegd dat we nauwelijks het succes of de mislukking van
het experiment in Rusland tot getuige zullen roepen: vooreerst omdat
de economische structuur die de Sovjets hebben geërfd totaal verschilt
van de West-Europese verhoudingen, vervolgens omdat de internationale toestand sinds de eerste wereldoorlog zeker de economische ontwikkeling van Rusland in bepaalde banen heeft gestuurd die niet
essentieel tot het communisme als economische structuur behoren.
Groei van de planning-gedachte
Over de economische structuur van het communisme is bij Marx niet
heel veel te vinden: Zo beslist als zijn bewering is, dat het communisme
zal komen, zo karig is de analyse van de economische geledingen ervan.
Volgens Marx bestaat het hoofdverschil tussen kapitalisme en communisme in het feit, dat het eerste gekenmerkt is door anarchie, het
tweede daarentegen rationeel geleid wordt. Op welke basis de leiding
berust en met welke methoden het plan wordt opgemaakt kan uit Marx
niet duidelijk worden afgelezen. Nu eens zegt hij, dat de arbeidswaardeleer de grondslag van het systeem zal vormen, elders weer betrekt hij
de subjectieve nuttigheid in zijn onderzoek en spreekt dan over planning in functie van het sociaal nut. Even onduidelijk is zijn inzicht in de
implicaties, die planning voor consumptie en productie meebrengt:
wordt het gehele productie-apparaat genationaliseerd of volstaat het, de
kwetsbare sectoren te leiden; wat gebeurt er uiteindelijk met het privé
eigendom, dat volgens Marx in een hogere synthese wordt opgenomen?
Merkwaardig echter is de positie van de arbeiders. In geen enkele
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maatschappij, ook niet in de communistische, zegt Marx, kunnen de
arbeiders direct beschikken over het totale product van hun arbeid:
reserves moeten worden aangelegd, investeringen gefinancierd, sociale
diensten opgericht. Eerst na aftrek van het voor die doeleinden benodigde deel kan het sociaal product onder de arbeiders verdeeld worden.
Volgens welk criterium? Ook hier is Marx categorisch: volgens het
geleverde werk! En meteen is het probleem van de klassenloze maatschappij gesteld door Marx zelf.
Ten slotte geeft Marx ook geen antwoord op de voor onze tijd
brandende vraag naar de verhouding tussen economische structuur en
politiek kader. Voor zover Marx zich bewoog in de liberale gedachten-sfeer zag ook hij de staat als een noodlottige rem voor de individuele
vrijheid; daarom decreteerde hij dat er buiten de economische verhoudingen in zijn systeem geen plaats meer was voor de staat. Het ligt
echter voor de hand dat ook in die structuur bindende lichamen moeten
bestaan, tenzij met de nieuwe maatschappij ook een nieuwe mensheid
geboren wordt! Waar Marx het heeft over het „wegsterven" van de
staat betaalt hij zijn tol aan het utopische anarchisme en aan het ideële
liberalisme systemen die hij zijn hele leven lang heeft bestreden.
Het ideaal van een algemene rationalisatie, door Marx zo hoog
geprezen maar weinig geanalyseerd, kreeg in het moderne denken meer
concrete vormen.
Het zich rusteloos ontwikkelend kapitalisme leidde tot planning in
eigen huis: ondernemingen integreerden zich, onder de verschillende
concurrenten werden afzetsmarkten uitgestippeld en productiequota's
vastgelegd, de credietsector concentreerde zich na elke crisis! De
crisis-verschijnselen vergden van de democratische staat, onder druk
zowel van de arbeiders als van de grote ondernemers, herhaaldelijk
interventies die eerst een sporadisch en vaak tegenstrijdig karakter
hadden, langzaamaan echter systematisch en blijvend werden. De
moderne oorlog tenslotte en de zeer moeizame periode van wederopbouw hebben wellicht het meest het planning-mechanisme op nationale en internationale basis ontwikkeld.
Planning is niet alleen een noodzakelijkheid, voor vele mensen is het
als een ideaal. Door de vooruitgang van de wetenschappen verliest niet
alleen de wereld maar ook de mens en de menselijke structuur zijn
chaotisch en geheimzinnig karakter. Men is er toe gekomen het calorieën- en vitaminen-pakket van de gezonde en zieke mens te bepalen;
de biologie maakt het mogelijk het geslachtelijk verkeer en de familieverhoudingen te regelen; de sociologie ontleedt het groepsleven en het
urbanisme dicteert huis- en stedenbouw! Ook de economische planning
moet men zien in het licht van die mentaliteit en in het perspectief van
die algehele rationalisatie: het Taylorisme, met zijn kwade maar ook
met zijn goede kanten, tracht zich een weg te banen in het totale economische leven. Naast het cultuurpessimisme van sommige spiritualistische denkers ten aanzien van het gegeven „techniek", bestaat in onze
moderne wereld een zeer sterk streven naar planning, waar het optimisme uit de eerste helft der XIXe eeuw minder naïef maar misschien even
sterk doorheen stroomt. Alleen in dat perspectief begrijpt men, dat
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niet alle economische planningspecialisten bij het marxistisch credo
zweren; waar is echter, dat de marxisten, omwille van hun levensvisie,
de onvoorwaardelijke verdedigers van planning zijn.
Planning en globale productiviteit

We willen onze lezers de zeer theoretische beschouwingen over de
economische logica van het kapitalisme of het communisme als planning
besparen en ons beperken tot een discussie over enige algemene trekken. Het is ontegenzeggelijk waar, dat een vergelijking tussen de economische „witboeken" van het kapitalisme en de communistische planning op verschillende belangrijke punten in het voordeel van deze laatste uitvalt. Pigou, die men zeker niet van communistische aspiraties kan
verdenken, heeft dat in zijn werk Socialism versus Capitalism met veel
nuances toegegeven. Welke losprijs aan menselijkheid daarvoor naar
alle waarschijnlijkheid zal moeten worden betaald, laten we voorlopig
buiten beschouwing.
Een geleide economie, vooral als ze een relatief gesloten geheel
vormt en in grote mate onafhankelijk is van het buitenland, zal het
crisisverschijnsel en de daarmee verbonden werkloosheid kunnen voorkomen of eventueel vlug en effectief wegwerken. Enerzijds zal de
spontane overinvestering in de sleutelsectoren daadwerkelijk geremd
worden, anderzijds zal de consumptievraag van de grote massa door
belasting, subsidies en sociale diensten tamelijk stabiel kunnen worden
gehouden. Daardoor zullen de traditionele conjunctuurgolven uit ons
economisch leven verdwijnen. Waar werkloosheid toch zou voorkomen,
vooral door invloed van het buitenland, kan ze geresorbeerd worden
door een aangepaste openbare-werkenpolitiek of bestreden worden
door een technische omschakeling of een geografische verschuiving van
de economie. Niemand zal willen ontkennen, vooral niet in België, dat
de liberaal georiënteerde economie op dit laatste punt in gebreke is
gebleven. Maar ook buiten onze grenzen was het zo dat, waar een
plotselinge en grote hervorming nodig bleek, de stoot niet uitging van
de vrije ondernemers maar wel van de staat.
Is echter de crisis niet de losprijs, waarmee de mensheid sinds de
aanvang van het industriële tijdperk de reusachtige uitbreiding van het
economische leven en dus ook van de behoeftenontwikkeling betaalt?
Voert een bewuste afvlakking van de conjunctuur niet naar stagnatie en
rigiditeit? Het is voor de planeconomen, al dan niet marxistisch, niet
moeilijk hierop te antwoorden. Enerzijds kan de staat door een aangepaste geldpolitiek voortdurend een vruchtbare spanning tussen vraag
en aanbod bewaren, zodat het aanbod door de gespannen vraag voortdurend aangetrokken wordt. Anderzijds wijzen ze op het feit, dat er
zich psychologische veranderingen hebben voorgedaan in het kapitalisme die de „rate of Capital accumulation" negatief beïnvloeden. Als
kapitalisten voeren de ondernemers en de grote financiële trusts meer
en meer een veiligheidspolitiek en nemen alleen dan de grote risico's op
zich als ze een staatswaarborg hebben verworven. In de besteding van
hun persoonlijk inkomen daarentegen geven ze, vooral in Amerika naar
het schijnt, de voorkeur aan diensten waarbij de menselijke en de
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doet aan phraseologie waar men beweert dat concentratiekampen niets
anders zijn dan herscholingscentra voor arbeiders die niet willen of
kunnen werken; of waar men erop wijst, dat de arbeiderssyndicaten
alleen dan hun rol in de gemeenschap vervullen als ze hun groepsbelangen en sociale-onrustzaaiende (?) activiteit vaarwel zeggen ... .
Rest ons nog het tweede aspect te behandelen: welke verhouding zal
er bestaan tussen de economische en politieke organen in de komende
maatschappij. Dit is de brandende vraag waarvoor niet alleen de marxistische maar ook de „orthodoxe" planning zich gesteld ziet: waar
trekt men de grenzen tussen de economische en de politieke bevoegdheid in het centraal bureau, hoe, vindt men het sociaal en menselijk
evenwicht in een geplanificeerde maatschappij?
Twee punten zijn in alle geval zeker. Uitgesloten is dat op het plan
van de onderneming de arbeiders en hun organisaties over de „traditionele • middelen" zullen beschikken om druk uit te oefenen op de
industriële managers, door het centraal bureau aangesteld: „effectief
economisch socialisme betekent dictatuur niet van maar op het proletariaat in de fabriek". De tekst en de cursivering komt niet uit von Hayek
maar uit Schumpeter! De bewering dat de arbeiders, en de economische
subjecten in het algemeen, als burgers bij de politieke verkiezingen
„souverein" zullen zijn verliest veel van haar waarde door de tweede
conclusie, dat de democratische methode in geen geval mag uitgebreid
worden tot in de economische sfeer van de maatschappij: niet alleen in
zijn beslissingen maar ook in zijn controle moet het centraal bureau vrij
staan tegenover elke onmiddellijke interferentie van de zuiver politieke
lichamen.
En zo komen we terug tot de vraag: in welke mate zullen de wet en
het recht in de communistische maatschappij zuiver economisch gedetermineerd zijn en nog politiek-democratische aspecten vertonen? In
zoverre wet en recht de gecodificeerde uitdrukking zijn van het volks
bewustzijn is het natuurlijk waar, dat uit een effectieve opvoeding, een
sterke openbare mening en een grondige verandering van het sociale
klimaat een bepaalde structuur kan groeien, waarin het democratisch
element gering zal zijn, zonder dat de mens zich in essentiële vrijheden
aangetast of bedreigd zou voelen. Wegens hun al dan niet bewuste
praemissen over de menselijke persoon en waarde zijn de marxisten of
de marxisanten geneigd een al te grote plooibaarheid van de menselijke
natuur dienaangaande aan te nemen. Nu mag men wel verwijzen naar
de profetie van Engels als zou de afschaffing van de klassen het
„regeren over personen" vervangen door het „administreren van zaken", elke administratie bereikt uiteindelijk toch de personen die de
zaken hanteren.
Bij het probleem „economische planning en democratie in het communisme" treedt het „geloofselement" van het marxistisch denken wellicht
het sterkst op de voorgrond: noch de klassen, noch de staat zullen uit
de communistische maatschappij kunnen verdwijnen. Met zijn planning-ideaal heeft Marx echter een probleem aan het juridisch en
politiek denken gesteld dat door het kapitalisme totaal uitgesloten
werd. Tot nog toe heeft niemand een theoretisch bevredigende oplos-
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sing gevonden, en heeft geen staat practisch het antwoord gegeven.
***
Onze conclusies na dit overzicht van de belangrijkste punten uit de
moderne marxistische opvattingen kunnen kort zijn.
Eerst en vooral moeten we er op wijzen dat verschillende aspecten
van de critiek op het kapitalisme gewettigd zijn en dat vele elementen
uit de geniale prognose van Marx zich voldoende hebben gerealiseerd
om onze aandacht te trekken. Struisvogelpolitiek dienaangaande of
depreciëring van deze werkelijkheid getuigt van een „slecht geweten".
Is de ineenstorting van dit regime niet op zuiver economische redenering vast te stellen, toch is het zo, dat de sociale verhoudingen naar een
diepgaande hervorming moeten voeren en steeds weer de mogelijkheid
bieden, zo niet voor een gewelddadige insurrectie dan toch voor een
legale revolutie. Daarom plaatsten we boven het eerste deel van onze
bespreking: „wetenschap en politiek". Degenen die verantwoordelijkheid dragen voor onze maatschappij mogen de wetenschappelijke elementen niet over het hoofd zien en dienen te beseffen dat het politieke
vraagstuk ermee verbonden is.
Even waar is het echter dat uit de overgangsperiode die de mensheid
nu doorworstelt, het communisme zoals Marx het zich heeft gedacht
niet kan groeien: daarom betitelden we het tweede deel met: „wetenschap en geloof", wetenschap in zover de nieuwe maatschappij bepaalde structuurvormen zal aannemen die tot het communistische gedachtengoed behoren. Moeten we nog verder gaan dan het reeds min of
meer geplanificeerd karakter, dat zich zowel op nationale als internationale basis aftekent? Moeten we eraan herinneren dat tussen eigendomsrecht en nationalisatie niet meer die scherpe tegenstelling bestaat
die men in de XIX eeuw meende te moeten verdedigen? Geloof in
zoverre de communistische maatschappij berust op philosophische principes omtrent de mens en de maatschappij die aan een grondige critiek
van een volwaardig menselijke levensbeschouwing niet kunnen weerstaan. Principes echter hebben zoveel realiteitscheppende kracht als de
dragers eraan toekennen.
Lenin beklemtoonde reeds de behoefte om „de democratische experiëntie te verdiepen" en voor enkele jaren stelde Laski voor een „nieuwe
definitie van de vrijheid" te zoeken.' Alhoewel we bedanken voor de
diepere ervaring die Oost Europa nu doormaakt en we de nieuwe definitie ons door Rusland geboden van de hand wijzen, toch is het niet te
loochenen, dat West-Europa gedwongen wordt zijn democratische
structuur te wijzigen en zijn beproefde vrijheidsbepaling te herzien.
Onder invloed van de sociaal economische verhoudingen zal zowel de
inhoud van het eigendomsrecht als de omvang onzer staatsverplichtingen verder evolueren. En wellicht niet in het perspectief van het XIXe
eeuwse ideaal ... .
Het bewustzijn van de onvermijdelijke revolutie is even scherp als
dat van de onzekere toekomst. De socialisatie van de economie en
het recht stelt anthropologische en politieke problemen die niet door
zuiver economisch denken kunnen worden opgelost, maar toch ook niet
hun beslag kunnen krijgen tegen de economische realiteit in.
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Ten
staande haar
eerste
zij contact
contact met
met de
deandere
anderestromingen
stromingen van
vanhet
hetmoderne
moderne
eerste .zoekt zij
er een
een poging
poging waar
waar te
tenemen,
nemen. om
om tot
totde
deauthenauthendenken:
denken; ten tweede is er
tieke gedachte
gedachte van
Thomas zelf
zelf door
door te
te dringen.
dringen. Deze
Dezetwee
tweestrekstrektieke
van S. Thomas
kingen schijnen
met elkaar
in nauw verband
kingen
schijnen met
elkaar in
verband te staan,
staan. daar
daar alleen
alleen de
de
oorspronkelijkeopvattingen
opvattingenvan
van de
de Aquinaat
oorspronkelijke
Aquinaat —
- soms
soms enigszins
enigszins ververvlakt door
en in
vlakt
door zijn
zijn commentatoren
commentatoren en
in de
de ontelbare
ontelbare handboeken,
handboeken. die
die
daarvan afhangen —
- diep
diep genoeg
genoegblijken
blijken te
tezijn,
zijn. om
om op
opde
deproblematiek
problematiek
van de hedendaagse
hedendaagse wijsbegeerte
wijsbegeerte een
een antwoord
antwoord te
tegeven.
geven.

I. Over
Overenkele
enkelefundamentele
fundamentele beginselen
beginselen
groep bekende,
bekende Franse Thomisten,
Thomisten. verontrust
verontrust door
door het
hettoenemen
toenemen
Een groep
van de
de irrationalistische
irrationalistische en
en relativistische
relativistische stromingen
stromingen en
en gedachten,
gedachten.
van
"rencontre" te Kolbsheim
Kolbsheim in
in 1949
1949 het
hetplan
plangevormd,
gevormd.
hebben tijdens een „rencontre"
te geven,
geven. bestemd
bestemd voor
voor
een nieuwe collectie
collectie philosophische
philosophische werken uit te
en waarin
waarin de
detraditionele
traditionelechristelijke
christelijke
ontwikkeld publiek,
publiek. en
het algemeen ontwikkeld
„wijsheid" met
met al
al de aspecten van
van onze
onzecultuur
cultuur zal
zal worden
wordengeconfrongeconfron"wijsheid"
titel Sagesse 2)
een manifest
manifest
in brochurevorm
brochurevorm onder de titel
2 ) een
teerd. Reeds isis in
O. Lacombe
Lacombe in
in naam
naam van
van de
deveertien
veertienleden
leden
verschenen. opgesteld door
door O.
verschenen,
van
groep. Alleen,
Alleen. zo
zo lezen
lezenwe,
we.het
hetgeestelijk
geestelijkrealisme,
realisme. dat
dat in
inde
de
van de groep.
antwoordbrengen
brengenop
op
is. kan
kan een
een antwoord
traditionele christelijke wijsheid bevat is,
de vragen,
vragen. die het
het mensdom
mensdom kwellen.
kwellen. Deze
Deze wijsheid
wijsheid omvat
omvat zowel
zowel het
het
licht van het denkend
denkend vermogen,
vermogen. waardoor
waardoor de
de mens
mens een
een evenbeeld
evenbeeldvan
van
God is,
is. als het
het licht
licht der
der openbaring en de ingestorte kennis
kennis der
der heiligen.
heiligen.
houding van
van de
de groep
groep denkers
denkers t.o.v.
t.o.V.het
hetthomisme
thomismewordt
wordtgeformugeformuDe houding
leerd als
als volgt:
"Wij menen,
menen. dat
dat de
de leer
leer van
van S.
S. Thomas
Thomas op
op definitieve
definitieve
leerd
volgt: „Wij
maar dat zij
zij tevens
tevens een
eenprogressief
progressiefkarakter
karakter bezit,
bezit.
grondslagen
rust. maar
grondslagen rust,
dat zij
zij vitaal
de waarheid
waarheid in
in de
de mens.
mens.
vitaal open staat voor elke aangroei van de
Wij beweren
beweren niet,
niet. dat
dat de leerlingen
leerlingen van S. Thomas
Thomas het
het recht
recht hebben,
hebben,
de nieuwe
nieuwe uitvindingen
uitvindingen te misprijzen,
misprijzen. of de
de vruchtbare
vruchtbare ijver,
ijver, en de
de
bijdrage tot
denkers in
scholen. die
die onze
onze preprebijdrage
tot de
de waarheid
waarheid van
van de
de denkers
in de scholen,
missen niet aanvaarden.
aanvaarden. We
zijn er
er integendeel
integendeel van
van overtuigd,
overtuigd, dat
datwij
wij
missen
We zijn
1) Cfr vorige overzichten
overzichten in dit tijdschrift
tijdschrift jrg
Jrg 2 (1949)
(1949) 1188-1200;
1188~1200: Jrg
Jrg 3 (1950)
(1950)

516~526:
516-526; Jrg
Jrg 55

45~56.
(1951) 45-56.

Desclée De
De Brouwer,
Brouwer, „Courrier
..Courrier des
Iles", 40
40 blz.
blz. Dit manifest
manifest is
des Iles",
2) Sagesse. Desclée

Labourdette, J.
J. Maritain, J.J. H. Nicolas,
Nicolas, Th. Philippe,
ondertekend door L. Gardet, M. Labourdette,
Ch. Journet,
O. Lacombe,
Raïssa Maritain,
Maritain, M.
M. J.
J. Nicolas, C.
C. Rzevuski,
Rzevuski, J.J. Kaelin,
Kaelin, H.
H.
Journet, O.
Lacombe, Raïssa
de Menasce,
Menasce, P.
P.Philippe.
PhUippe.
V. Leroy,
Leroy, P.
P. J.J. de
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er des te meer
meer aandacht aan
aan moeten
moeten schenken,
schenken, omdat
omdat we
wedie
diepremissen
premissen
als zekerder en omvattender beschouwen" (blz.
(blz. 33)
33)..
Naast Sagesse is ook het eerste
eerste deel
deel van
van de
de bedoelde
bedoeldereeks
reeks verscheversche..
In zes hoofdstukExistence de
del'homme
l'homme van Olivier
Olivier Lacombe
Lacombe 3).
hoofdstuk..
nen: Existence
3 ) . In
deschrijver
schrijver een
eenkorte
korte thomistische
thomistische anthropologie,
anthropologie, die
die door
door
ken schetst de
gemakkelijk kan
aan specialisten
specialisten
iedere ontwikkelde gemakkelijk
kan gelezen worden, en aan
zelfs stof tot
tot nadenken
nadenken geeft.
geeft. Eerst
Eerst wordt
wordt de
dethomische
thomische leer
leer over
over het
het
van de
de mens
mens uiteengezet,
uiteengezet,met
metals
alscontrasterende
contrasterendeachtergrond
achtergrond de
wezen van
Hierbij sluit
van
voornaamste onaanvaardbare
onaanvaardbare stellingen.
stellingen. Hierbij
sluit de studie aan van
de mens
mens als geest,
geest, begaafd
begaafd met
met verstand,
verstand, wil en
en vrijheid.
vrijheid. Hoe en
en in
in
sociaal wezen
wezen isis wordt
wordt vervolgens
vervolgensbehandeld
behandeld
welke mate de mens een sociaal
voornamelijk in
moderne staatsvergoding; er
er wordt
wordt
voornamelijk
in tegenstelling
tegenstelling met de moderne
gewezen op de
de natuurlijke
natuurlijke grenzen
sociaal gezag.
gezag. Het
Hetvierde
vierde
grenzen van
van het sociaal
de geschiedenis
geschiedenis en
enhet
hetvijfde
vijfdeover
over
hoofdstuk over de mens in de tijd en de
de cultuur
cultuur raken ook zeer
zeer actuele
actuele problemen
problemen betreffende
betreffendede
demenselijke
menselijke
bestemming op
aarde. Tenslotte
Tenslotte ontleedt
ontleedt de
de schrijver
schrijver de
despecifiek
specifiek
bestemming
op aarde.
christelijke
de mens:
mens: de
demenselijke
menselijke natuur
natuur wordt
wordtdoor
dooreen
een vrije
christelijke visie op de
goddelijke gave verheven tot de deelname aan het bovennatuurlijk god..godelijkavrhntodelamhbovnturlijkgddelijk
is daardoor
daardoor geroepen tot het genadeleven
genadeleven en
en tot
totde
de
delijk leven
leven zelf en is
glorie
Godsbeschouwing. Het
niet te
teverwonderen,
verwonderen, dat
dat O.
glorie van
van de Godsbeschouwing.
Het is niet
Lacombe, specialist in de hindoese
hindoese metaphysiek,
metaphysiek, het
hetchristelijk
christelijk streven
streven
Lacombe,
naar
vergelijkt met
Védäntaen
en
naar het absolute vergelijkt
met de geestelijke leer van de Védánta
bijzonder. In deze spiritualistische
spiritualistische geschriften vindt
vindt
van Sankara in het bijzonder.
de genade,
genade, „maar
.. maar de
de genade
genadeontvangen
ontvangenzij
zij
men
men als een voorgevoel van de
Christus, alhoewel zij
zij Hem niet
niet kennen,
kennen, van
van Hem
Hem die
die zichzich..
van de éne Christus,
zelf heeft genoemd
genoemd de Zoon van
van God
God en
ende
demensenzoon"
mensenzoon" (blz.
(blz.150)
150).
.
Alhoewel
we ons
ons in
in deze
deze kroniek
kroniek- zoals
zoalsinindedevorige
vorige—- beperken
beperken
Alhoewel we
philosophische thomistische
thomistische literatuur,
hier een
een
literatuur, toch
toch moeten we hier
tot de philosophische
bespreken wegens
zijn wijsgerig
bedoelen
theologisch boek bespreken
wegens zijn
wijsgerig belang. We
We bedoelen
de Theologie
Verbe. Augustin
AugustinetetSaint
SaintThomas
Thomas van
van H.
H. Paissac
Paissac
Theologie du Verbe.
O.P. 44).
het Evangelie
Evangelie van
van Sint
SintJan:
Jan: „In
.. In het
het begin
begin
) . Het eerste vers van het
was het Woord
Woord (Logos)
(Logos)"
hetuitgangspunt
uitgangspuntgeworden
gewordenvan
vantheologitheologi..
" isishet
sche speculaties
speculaties over
in
over de
de betrekkingen
betrekkingentussen
tussende
de Vader
Vader en
en de Zoon in
de
éénheid der
der H.
H. Drievuldigheid.
Drievuldigheid. Terwijl
Terwijl het
het begrip
begrip „Zoon"
"Zoon" de
de
de éénheid
nadruk
eenheid van de
de natuur
natuur in de
de Eerste
Eerste en
en de
deTweede
Tweede
nadruk legt
legt op
op de eenheid
Persoon
de H.
H.Drievuldigheid,
Drievuldigheid,beklemtoont
beklemtoont het
hetbegrip
begrip „Woord"
..Woord"
Persoon van de
de niet-lichamelijke
niet..lichamelijke wijze
door de
de Vader
Vaderwordt
wordtvoortvoort..
wijze waarop
waarop de Zoon door
gebracht. Maar
Maar wat is deze
gebracht.
deze geestelijke
geestelijke „generatio",
"generatio" , of
of ten
tenminste
minstehoe
hoe
kunnen wij
enigszins begrijpen?
begrijpen? De
H. Augustinus,
Augustinus, alle
alle vorige
vorige
kunnen
wij ze enigszins
De H.
verre overtreffend, vergeleek
vergeleek deze
dezegeestelijke
geestelijkevoortbrenging,
voortbrenging,
theologen verre
Johannes het Woord
Woord had
had genoemd,
genoemd,met
met het
hetvoortbrengen
voortbrengen van
van
die de H. Johannes
gekende denkbeeld
denkbeelddoor
dooronze
onzemenselijke
menselijkegeest,
geest,het
hetnog
nogongesproken,
ongesproken,
het gekende
nog ongeboren woord, dat de geest
geest tot
tot zichzelf
zichzelfspreekt.
spreekt. In
In een
eengrootse
grootse
en geniale analogie
analogie vergelijkt
vergelijkt hij
hij dit
dit door
door de
de geest
geestzelf
zelfvoortgebrachte
voortgebrachte
en in de geest
geest vertoevende
vertoevende woord
woord met
met het
het goddelijk
goddelijk Woord,
Woord,dat
dateeuwig
eeuwig
Vader gesproken
gesproken wordt.
wordt. Maar
Maarhet
hetmenselijke
menselijkeinnerlijke
innerlijke woord
woord
door de Vader
3)
uitgever, 152
152 blz.
blz.
3) Zelfde uitgever,
4) 1951.
blz.
4)
1951, 248 blz.
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is
de gedachte,
gedachte, het
het concept
concept of de
de idee.
idee. Wat
Watvoor
voorAugustinus
Augustinus een
een
is de
geniale intuïtie was, wordt voor Thomas
Thomas een
eenintellectueel
intellectueel probleem,
probleem, een
een
probleem
de
probleem waarover
waarover hij
hij jaren
jaren lang
lang heeft
heeft nagedacht, vóórdat hij er in de
Prima
zijn Summa
In het
het licht
licht
Prima Pars
Pars van zijn
Summa de
de volledige
volledige oplossing van gaf. In
openbaringsgegeven: „in
"in het begin
begin was
was het
hetWoord"
Woord"heeft
heefthij
hij
van het openbaringsgegeven:
zijn
theorie van
concept of
of van
van de
deidee
ideesteeds
steedsverder
verderuitgediept.
uitgediept.
zijn theorie
van het concept
Aristoteles immers
immers niet
gezegd, dat
dat het
hetmenselijk
menselijk denken
denken niet
niet
Had Aristoteles
niet gezegd,
verstand essentieel
essentieel
producerend maar
producerend
maar alleen
alleen reproducerend
reproducerend is,
is, dat het verstand
een „species"
"species" of
of een
eengelijkenis
gelijkenis van
van de
dedingen
dingenontvangt,
ontvangt,dat
dat
passief is, een
de activiteit van de
de geest
geestalleen
alleenhierin
hierinbestaat:
bestaat:het
hetindividuele
individuelezijnde
zijnde
zijn individualiteitskenmerken
individualiteitskenmerken te bevrijden
bevrijden om
om de
dezijnswaarde
zijnswaardeder
der
van zijn
dingen
ontdekken? Maar
men dan
dan nog
nog zeggen
zeggen dat
dat het
het
dingen te ontdekken?
Maar hoe
hoe kan
kan men
woord
van de
de geest,
geest, het
het „verbum
"verbum mentis",
mentis", door
door de geest
geest zelf
zelfactief
actief
woord van
voortgebracht, hoe
kunnen we dan
dan nog
nog het
hetverbum
verbumanalogisch
analogisch
wordt voortgebracht,
hoe kunnen
toepassen op deze
deze absolute
absolute geestelijke
geestelijke activiteit
activiteit waardoor
waardoor de Vader
Vaderaan
aan
de Zoon het
het wezen
wezen geeft?
geeft? M.a.w.
M.a.w.het
hetconcept,
concept,het
het„woord"
"woord"komt
komtbij
bij de
de
mens
goddelijk Woord daarentegen
daarentegen straalt
straalt van
van uit
uit de
de
mens van buiten, het goddelijk
goddelijke
alsof Thomas
Thomas moest
moest verzaken
verzaken ofwel
ofwel aan
aan
goddelijke Geest.
Geest. Het scheen alsof
de augustinische
augustinische leer
het verbum,
verbum, ofwel aan
aan de
dekennisleer
kennisleer van
van
leer van het
Aristoteles.
Brengt ons verstand
verstand de idee
idee actief voort
voort (in
(in absolute
absolute zin
zin
Aristoteles. Brengt
de idealistische
idealistische stelling
stelling),
kunnen we met AugustiAugusti~
genomen
genomen is dit de
) , dan kunnen
goddelijk Verbum vergelijken
vergelijken met onze ideeën,
ideeën, maar
maar dan
dan verver~
nus het goddelijk
laat men de
de aristotelische
aristotelische realistische
realistische kennisleer;
kennisleer: is
is ons
ons verstand
verstanddaardaar~
entegen passief, ontvangt
ontvangt het
het zijn
zijn ideeën
ideeën van
van buiten,
buiten, zoals
zoalsAristoteles
Aristoteles
menselijk verbum
beeld geven
gevenvan
van
leert,
leert, dan kan het menselijk
verbum ons
ons geen analoog beeld
het
goddelijke. Met deze
deze moeilijkheid
moeilijkheid had
had Thomas
Thomas tetestrijden:
strijden: hij
hij
het goddelijke.
waarde en
en vruchtbaarheid
vruchtbaarheid van
van de
deaugustiniaugustini~
erkende
theologische waarde
erkende de theologische
sche intuïtie,
intuïtie, maar
maar hij
vast overtuigd
overtuigd van
van de
dewaarheid
waarheid der
der
hij was
was even vast
aristotelische kenleer.
kenleer. Jarenlang
jarenlang heeft hij
aristotelische
hij gezocht naar
naar een
een synthese
syntheseen
en
toont op
op overtuigende
overtuigende wijze
wijze aan,
aan, hoe
hoevanaf
vanafzijn
zijnCommentaar
Commentaar
Paissac toont
Sententies, van
van werk
werktot
totwerk
werkzijn
zijnverzoenend
verzoenendinzicht
inzichtrijpt.
rijpt. Het
Het
op de Sententies,
uiterst interessant hoofdstuk over de evolutie van
van de
de kenleer
kenleer van
van
is een uiterst
Thomas, dat
dit tweede
tweede deel
deel van
van de
de Thelogie
Thelogie du
du Verbe
Verbe wordt
Thomas,
dat ons in dit
geboden.
kwam Thomas
Thomas tot de
de opvatting
opvatting dat
dat ons
onsintellect,
intellect,
geboden. Tenslotte kwam
wanneer het een essentie
essentiebegrijpt,
begrijpt, weliswaar
weliswaarinineen
eeneerste
eerstenoodzakelijk
noodzakelijk
maar dat het in een
een
stadium passief is, en het kenbeeld moet ontvangen, maar
actueel kent,
kent, dit
dit kenbeeld
kenbeeld actief
actief ininzichzich~
moment, wanneer het actueel
tweede moment,
zelf voortbrengt,
voortbrengt, het
het voor
voor zichzelf
zichzelfuitspreekt,
uitspreekt,waardoor
waardoorhet
hethet
hetimmaimma~
nent „woord"
"woord" wordt. In dit laatste
laatste opzicht
opzicht beschouwd,
beschouwd, isis de
deidee
ideeimma
imma~
nent in de geest, wordt
wordt zij
zij door
door de
de geest
geest voortgebracht,
voortgebracht, en is
is zij
zij geheel
geheel
de geest.
geest.Op
Opditditdriedubbel
driedubbelkenmerk
kenmerkvan
vanhet
hetmenselijk
menselijk
relatief tot
relatief
tot de
zijn Summa
Summa Theologiae
Theologiae zijn
zijn theologie
theologie bouwen
bouwen
verbum
verbum zal
zal Thomas
Thomas in zijn
van
goddelijk Woord.
Op deze
deze theologie
theologie kunnen
kunnen we
we hier
hier niet
niet
van het goddelijk
Woord. Op
was alleen
alleen te
te wijzen
wijzen op
op het
het uitzonderlijk
uitzonderlijk
verder ingaan.
verder
ingaan. Ons
Ons doel
doel was
belang van dit boek voor de thomistische kenleer. In enkele voetnota's belangvditokrehmscnlr.Iekvota's
laat de schrijver
schrijver niet
stippen hoe
hoe de
de opvatting
opvatting van
van Thomas
Thomas
niet na aan te stippen
over het menselijk verbum,
van het
het object
objectin
in
verbum, deze
deze actieve aanwezigheid van
moderne denken
denken tegemoetkomt
tegemoetkomtmaar
maar in
indiepte
diepteovertreft.
overtreft.
het subject, het moderne
Zo vindt
vindt hij
hij in
in de
de Phenomenologie
Phenomenologie van
van de
deaanwezigheid
aanwezigheid(,,présence")
("présence")
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van Gabriël Marcel een zekere affiniteit met de thomistische metaphysiek van de kennis (blz. 194-195) .
Evenals het begrip „verbum" heeft ook de notie „relatie" een bizonder belang voor de thomistische philosophie en theologie. Al wat is, kan
immers worden ingedeeld in het absoluut-zijnde en het relatief-zijnde.
Dit staat vast ten minste voor alle philosofen, die niet menen, tot een
absoluut relativisme te moeten besluiten. De H. Thomas kan voorzeker
niet onder deze laatste worden gerekend: voor hem kan er niets relatiefs of betrekkelij ks bestaan zonder een absolute grond, waarin de
betrekking geworteld is. Philosophisch gesproken is God alleen het
absoluut absolute, zonder reële betrekkingen; maar de Openbaring leert
ons, dat er zelfs in God reële betrekkingen bestaan, dat nl. de goddelijke Personen alleen verschillen door hun onderlinge relaties. En als
philosoof én als theoloog interesseerde zich S. Thomas voor het probleem der relatie, en voortbouwend op de gegevens, die hij vond bij
Aristoteles, Augustinus, Boëtius, Avicenna, Averroës en Abaelardus,
heeft hij een systeem van de relatie opgebouwd, dat door.. zijn cohaerentie en zijn volledigheid als ongeëvenaard kan worden bestempeld. A.
Krempel heeft aan dit aspect van het thomisme een uitgebreide studie
gewijd 5 ) . Hij heeft de ontelbare teksten van de relatie, die in het
enorme oeuvre van Thomas verspreid liggen, verzameld, vergeleken en
in een synthetisch overzicht samengevoegd. We kunnen hier de technische uiteenzettingen van de schrijver niet volgen; we willen alleen even
stilstaan bij het meest opvallende in de conclusies van deze buitengewoon sterk gedocumenteerde studie. Bij de moderne neo-thomistische
schrijvers wordt bijna zonder uitzondering geleerd, dat er naast de
praedicamentale relatie (vader-zoon, koper-verkoper enz.) ook nog
transcendentele reële relaties bestaan (stof-vorm, de vermogens-hun
objecten enz.) . Uit het onderzoek van Krempel blijkt, dat deze laatste
relaties door latere schrijvers in het thomisme werden ingevoerd, vooral
door de grote commentatoren van Thomas uit de XVIIe eeuw. De H.
Thomas zelf kende deze betrekkingen niet. Hij onderscheidde de relaties volgens andere en diepere princiepen, zodat de traditionele terminologie van „relativum secundum dici" en „relativum secundum esse"
een volkomen verschillende zin heeft bij hem en bij de neo-scholastieken.
Studies als deze, gebaseerd op een lang contact met de teksten van
Thomas zelf en op een diepe kennis van de traditie der oudere en
jongere thomistische scholen zijn buitengewoon welkom, voor al wie
naar een herleving van het thomisme uitziet. Het is immers als een
ironie van het lot, dat, wie het thomisme als een levend, actueel denken
wil zien herrijzen, vele interpretaties ook van de grootste commentatoren moet herzien niet zonder een zekere neo-thomistische traditie
tegen te spreken — om de authentieke zin van Thomas' denken terug
te vinden. Alleen het „oud-thomisme" schijnt het moderne denken, in
hetgeen het waardevols te bieden heeft, te ontmoeten en te verdiepen.
6)

La doc t rine de la rela t ion chez S. Thomas. J. Vrin, Paris, 1952, 718 blz.
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Van mi nder betekenis voor een vernieuwd inzicht in het authentieke
thomisme lijkt ons de „Aquinas lecture" van 1951.
De Aquinas Lectures zijn de jaarlijkse voordrachten over een of
ander thomistisch probleem, welke aan de Amerikaanse MarquetteUniversiteit sedert 1947 worden gehouden. Deze reeks kleine mooi
uitgegeven boekjes hebben hun plaats veroverd in elke thomistenbibliotheek.
In 1950 werd de thomistische voordracht gehouden door de deken
van de „Graduate School" (universiteit) van Marquette, Rob Henle
S.J. 6 ) . Ze handelt over een fundamenteel strijdpunt in de thomistiek:
waarop is het metaphysisch denken gefundeerd? Waaraan ontleent de
metaphysica haar eigenheid, en bijgevolg haar bestaansreden? welke is
haar eigenlijke methode en a.h.w. haar kenmerkend gezichtsveld? Zeer
terecht vindt de schrijver het vertrekpunt van de metaphysica in de
ervaring en haar methode in een reflexie op de ervaring waardoor het
zijnde, het reëel, existentieel zijnde wordt benaderd. Hierdoor verschilt
de metaphysica van alle andere wetenschappen. Deze veronderstellen
het bestaan en houden zich steeds bezig met een of andere essentiële
bepaaldheid. We menen echter, dat hier de „ervaring" in een te engzintuiglijke betekenis wordt bepaald. We zien niet in, hoe de beschouwing van de zuiver stoffelijke dingen een adaequaat vertrekpunt kan
zijn van de Øetaphysica, d.w.z. van een zijnsleer die het zijn beschouwt
op zich zelf, zonder het stoffelijke of het onstoffelijke onmiddellijk in te
sluiten. Het probleem blijft bestaan: met welk recht transcenderen wij
het zintuigelijke, indien ons denken er steeds aan gebonden is, indien
we in een empiristische zin het adagium moeten begrijpen: „er is niets
in het intellect wat niet eerst in het zintuig was?" We menen dat de
echte menselijke ervaring niet alleen van zintuigelijke aard is, dat zij
een spiritueel moment bevat, dat het echte uitgangspunt is van ons
metaphysisch denken.

II. Natuurlijke Godsleer
De „Natural Theology" van Gerard Smith S.J. 7 ) professor aan de
Marquette University, is een voorbeeld onder de vele, hoe het Europees
neo-thomisme zich verspreid in de Verenigde Staten van Amerika. Niet
alleen komen katholieke professoren te Rome of te Leuven studeren, in
Amerika zelf ontwikkelen zich bloeiende neo-thomistische studiecentra,
wier invloed zich met de dag sterker laat gevoelen in een land, dat
anderszins zo arm is aan metaphysisch denken. Maritain en Gilson,
beide naar de Nieuwe Wereld uitgeweken, de eerste naar de U.S.A.,
de tweede naar Canada, beheersen heel deze neo-thomistische beweging. Geen wonder dus, dat in de natuurlijke Godsleer van G. Smith
deze invloed zeer duidelijk doorklinkt. Zijn boek staat in het teken van
de door Gilson zo meesterlijk verdedigde stelling, dat Thomas een
6) Henle Rob. J. Method in Metaphysics. The Aquinas Lectures 1950. --- Maquette
University Press, Milwaukee, 1951.
7) G. Smith, Natural Theology. The Macmillan Company, New-York, 1951,
298 blz.
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prima via niet geworpen, hetgeen niet te verwonderen is gezien de
louter formele methode, waarvan de schrijver zich bedient. Maar als
toepassing van een zeker logisch formalisme op een thomistische bewijsvoering is dit boek énig in de thomistische literatuur. Ook de verschillende Appendices, waaronder een samenvatting van de logicistische
transcriptie van de prima via door I. Salamucha, en een gewoon geschreven commentaar op dezelfde via in de Summa contra Gentiles,
verdienen vermeld te worden.
Het boekje van Pierre Fontan 8 ) , met een voorwoord van Aimé
Forest, bevat een korte studie over het Godsbestaan en een tweede
over het kwaad. De schrijver heeft zich enigszins laten inspireren door
het bekende werk van J. de Finance, Etre et agir dans la philosophie de
Saint Thomas. Geen wonder, dat we hier klanken horen, die herinneren
aan de interpretatie van P. Maréchal. Nochtans poogt Fontan de theorie van de dynamiek van het denken te doorbreken, en tot de ware
zijns-contingentie door te dringen, waar wij het zijn ontmoeten en
tevens onze eindigheid overschrijden: adhésion et dépassement. Misschien benaderen de korte bladzijden die hier worden gewijd aan het
bewijs van het Godsbestaan het meest authentieke thomisme. Uitstekend
wordt het vertrekpunt van het echte thomistisch Godsbewijs ontwikkeld: ,,C'est de „l'existant", du „sujet (ontologique) en acte d'exister"
qu'il nous faut partir" (blz. 56) ; tin de ervaring van het contingentzijnde, dat wij zelf zijn, wordt meteen de noodzakelijkheid gezien van
het absolute. Uitmuntend zijn ook de enkele bladzijden, waarin de eigen
kenmerken worden geschetst van zulk een absoluut éne en onvergelijkelijke bewijsvoering, die met de hoogste interne noodzakelijkheid wijst
naar iets, dat steeds een ondoordringbaar geheim zal blijven, naar
Iemand, die meer onszelf is dan wijzelf.
De tweede studie behandelt het probleem van het kwaad. Men kan
het niet ontwijken, met te beweren,' dat het wordt opgeheven in de
totaliteit van het goede. Dit optimisme is even onrealistisch als het
pessimisme, dat het kwade vereenzelvigt met het zijn en uitloopt op een
metaphysiek van de wanhoop. Het kwaad is een realiteit, die getuigt
van onze eindigheid, en zo ons tenslotte leidt tot het mysterie van de
oneindige God, in wie geen kwaad meer aanwezig is.
Dit boekje gaat naar de diepte. Het getuigt van een persoonlijk
denken over eeuwenoude problemen, het geeft een nieuwe belichting
van de eeuwige beginselen, waarmee wij deze problemen kunnen benaderen. Het moet eerder bemediteerd dan gelezen warden, maar het
loont de moeite, er de nodige tijd aan te besteden.
Wordt vervolgd.
8)

Fontan Pierre, Adhésion et dépassement. Louvain, 1952, 122 blz.
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Toneel in Nederland
door JAN ROS S.J.

AT onze belangrijkste beroepstoneelgezelschappen in het afgelopen
D
seizoen naast de stukken, die zij op hun repertoire hebben gehand
haaf d, ongeveer een zestigtal premières hebben gebracht, kan tot
verschillende overwegingen aanleiding geven. Het minst echter wel tot
de opmerking, dat de directies en leden van deze gezelschappen maar
eens beter hun best moeten doen en harder werken en voort moeten
gaan minstens tien nieuwe stukken per jaar te brengen, zoals de
mening luidt van sommige vroede vaderen in onze grote steden. Al
ontbreken klinkende namen niet, zeker niet op het repertoire dat door
de verschillende gezelschappen in het begin van het seizoen in concurrerende ijver werd aangekondigd, toch ligt veel meer de conclusie voor
de hand, dat wij bij zulk een groot aantal niet enkel meesterwerken
moeten verwachten en zelfs stukken aantreffen, die enkel, maar dan
ook prachtig geschikt zijn om er bankroet aan te gaan, mislukkingen,
die bovendien het gevaar met zich meebrengen van een terugslag in de
waardering van het publiek voor het toneel als zodanig.
Het is moeilijk van te voren uit te maken hoe een stuk door het
publiek zal worden opgenomen en alleszins aanbevelenswaardig is het
streven om zich niet enkel door de smaak van dit publiek te laten
leiden, maar te proberen het te verrassen en zo voor goed toneel te
winnen. Niet zeldzaam zijn op dit punt echter nog de gevallen van
individuele of collectieve verblinding bij hen, die de stukken kiezen of
spelen. „Too bad!", schrijft Ellen Terry in haar dagboek, als zij in
Olivia van Wills moet optreden, „I 'm angry at having to do it, but
patience", maar tot mislukking gedoemde werken schijnen soms op
voortreffelijke spelers een fascinerende invloed uit te oefenen. Bijna
onrustbarend is soms de zorg, die aan zulk werk kan worden besteed
en beangstigend het talent, waarmee men van niets nog iets poogt te
maken.
Veelzijdig is het programma bij bijna elke groep en zo goed als al
onze gezelschappen spelen alle genres en stijlen. Klassieke werken
treffen wij aan naast moderne stukken met een beetje cynisme of
sentimentaliteit en waarin veel thee drinken en telefoneren een niet
onbelangrijke rol spelen. Lichte comedies of kluchten wisselen af met
zware probleemstukken of wat daarvoor wil doorgaan. Ook melodrama's, die alleen met pikzwart of sneeuwwit werken, hebben niet
ontbroken. Het goede blijspel is even gezocht als zeldzaam, want velen
verlangen van het toneel niet veel meer dan een avond ontspanning en
niemand zal hun het recht daarop betwisten. De gulle lach moet zijn
deel hebben. Betreurenswaardig is het slechts als hiervoor naar minder-
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waardige middelen wordt gegrepen. Deze veelzijdigheid, eigen aan ons
repertoire-systeem, dat wij ondanks de niet geringe bezwaren die het
meebrengt niet graag zouden missen om de grote voordelen die eraan
verbonden zijn, is wel duidelijk gebleken op het einde van het afgelopen
seizoen, toen het Rotterdams Toneel in doublure gegeven heeft Vondel's Maria Stuart en Wij zijn oprecht, een licht Frans blijspel van
Michel Duran, de Nederlandse Comedie Aanklacht tegen een onbekende van Georges Neveux, een stuk dat althans probeert een ernstig
religieus probleem te stellen, en de scabreuze klucht Een vrouw met een
klein hart van Fernand Crommelynck, het Amsterdams Toneelgezelschap Donkere lente van Lesley Storm en Sophocles' Antigone, al
schijnt een of ander zo waar tussen deze laatste twee stukken nog een
overeenkomst te willen ontdekken door de hoofdpersoon uit de prachtige tragedie van de Griekse dichter tot een soort pathologisch geval te
degraderen, wat Grace Barlow uit het eerst genoemde stuk ongetwijfeld is.
Waren in de eerste jaren na de oorlog voor het toneel de Angelsaksische landen het meest gezocht, langzamerhand begint het weer een
meer internationaal gezicht te krijgen. Het Rotterdams Toneel, dat in
zijn samenstelling gedeeltelijk vernieuwd en versterkt op een niet onbevredigend seizoen kan terugzien, heeft zelfs bijna geen Engels werk
gebracht. Het Vrije Toneel daarentegen, een goed sluitend ensemble,
dat onder leiding van Cor en Anton Ruys zich een eigen plaats in ons
toneelleven verworven heeft en gewoonlijk met succes blijspelen opvoert, heeft vier stukken gebracht van Engelse origine. De overige
gezelschappen hebben ongeveer gelijk opgedeeld: het Amsterdams Toneelgezelschap, dat zich nog altijd de moeilijke opgave stelt werk te
brengen van deze tijd, dat tevens belangrijk is, de Haagse Comedie,
die zich in den Haag een flinke kern van trouwe bezoekers verworven
heeft en veelal blijspelen brengt in afwisseling met enige ernstige
stukken en dit seizoen veel verdiend succes heeft geoogst, Comedia,
dat een kwijnend bestaan heeft geleid, en tenslotte de Nederlandse
Comedie, een homogeen en sterk gezelschap, dat een stuk in alle rollen
goed kan bezetten, maar dit seizoen minder heeft gegeven, dan waar
het toe in staat is en men ervan mocht verwachten.
Men krijgt gewoonlijk niet de indruk, dat het vervullen van de wens
om meer oorspronkelijk Nederlands werk te spelen, door onze toneelgezelschappen wordt opgevat als een zoete plicht. Amsterdam en vele
andere plaatsen zagen de jaarlijkse Gysbreght van Aemstel als het
gave en sterke geheel, waartoe dit stuk, voor de derde maal in nieuwe
montering en opvatting gegeven, in een levendige, kleurrijke en boeiende voorstelling is uitgegroeid. Een traditie begint ook de opvoering te
worden van Elckerlyc in het kader van het Holland Festival door de
Nederlandse Comedie. Voor deze schone, waardige en stijlvolle voorstelling schijnt nu in de beslotenheid en stilte van het Prinsenhof te
Delft de ideale plek te zijn gevonden.
Een Vondelpremière bracht het Rotterdams Toneel, Maria Stuart,
het meest statische en lyrische stuk van deze dichter en vrijwel zonder
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dramatische handeling. De regie van Frits van Dijk heeft geen poging
gedaan om dit statisch karakter te verdoezelen. Ingetogen, sober en
waardig verliep dit werk, waarin Charlotte Kóhler in de titelrol haar
gehoor wist te boeien.
De grote toneelspeler Jan Musch, die reeds jaren lang niet meer
actief aan het Nederlandse toneelleven deelneemt, nam daar officieel
afscheid van met Bredero's Spaanse Brabander. In deze reeks kleurige
en zwierige toneeltjes met nauwelijks een verhaal gaf de praalhans
Jerolino Rodrigo hem gelegenheid ons nogmaals met zijn rijk talent te
verheugen. Naast hem hield Johan Walhain in de rol van Robbeknol
zich dapper staande. Als enige première bracht het gezelschap Puck
Heijermans' Wijze kater. Dit boosaardige sprookje is voor ons nu een
plezierige comedie geworden met een licht satyrische inslag over enkele
onhebbelijkheden in de samenleving. Met Cas Baas in de hoofdrol gaf
het gezelschap een levendige voorstelling van dit toch wel enigszins
verouderde stuk.
Door en door Nederlands is Nieuw land van Hans Tiemeyer.
Ondanks zijn gebreken is het stuk boeiend geschreven en goed speel.
baar. Het verdiende de reprise, die het Amsterdams Toneelgezelschap
ervan heeft gebracht. Enkele leden van dit gezelschap speelden De
andere wet van Maurits Dekker, waarin de schrijver het vraagstuk van
de euthanasie behandelt. Over de geoorloofdheid hiervan wil hij zich
niet uitspreken en dit lijkt hier reeds partij kiezen. Bovendien bleef zijn
stuk in de burgerlijkheid steken. Dit is ook het geval geweest, hoe
vreemd het ook moge klinken, met Oidipous en zijn moeder, waarin
Max Croiset iets met Sophocles en diens Oedipus heeft uitgehaald.
Het woordenrijke, quasi-poëtische werk is een onverteerbare mengel
moes, waarin men van alles vinden kan, helaas echter slechts weinig
toneel en in het geheel geen tragiek. Hoogstens een ziektegeval, dat
zeker niet op het toneel thuis hoort en waarin men onmogelijk kan
geloven. Blijkbaar konden de medewerkers aan dit gemaniëreerd en op
onnatuurlijke toon gespeelde stuk dit ook niet. De eerlijkheid gebiedt
dit harde oordeel te vellen over een waarschijnlijk zeer goed bedoelde
poging en een uitvoering, waaraan veel werk, zorg en kosten zijn
besteed.
Men kan er zich over verwonderen, dat het beroepstoneel eerst zo
laat Het geheim van Dr Spencer heeft ontdekt. Bij het amateurtoneel
was dit werk van Mr H. M. Planten reeds lang bekend. Het is helemaal niet iets bijzonders, maar deze aardige, vlot geschreven en goed
geconstrueerde thriller zonder enige pretentie kan de concurrentie met
vele buitenlandse stukken gerust doorstaan. Het Rotterdams Toneel
heeft gezorgd voor een boeiende en tevens vermakelijke vertoning.
Half Nederlands zou men De landauwer met zes paarden kunnen noemen van Victor Ruiz Iriarte, een Spaanse éénacter, die hier tot drie
bedrijven werd uitgerekt, waardoor dit spel van droom en werkelijkheid
tot een wat lang uitgesponnen, tweeslachtig geheel is geworden.
Euripides' 1 phigeneia in Taurië, verleden jaar met een poging tot
reconstructie in een circus gespeeld met maskers, groot koor, muziek en
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choreographic, is deze keer door de Nederlandse Comedie in een
nieuwe opvatting gegeven, die niet geheel kon bevredigen omdat met
de eerste nog niet radicaal was gebroken, maar die toch de meeste
toeschouwers het stuk nader zal hebben gebracht dan de opvoeringen
van het vorig jaar. Ank van der Moer heeft van de titelrol een prachtige creatie gemaakt. Het Amsterdams Toneelgezelschap besloot zijn
seizoen met een verdienstelijke opvoering van Sophocles' Antigone, die
echter niet geheel en al kon voldoen, omdat de regie de soms knappe
prestaties der spelers niet in een eenheid van stijl had weten te binden.
Te veel diende ook het koor nog enkel als versiersel.
Met een uitstekende en terecht zeer succesvolle voorstelling van
Shakespeare's Othello heeft het Rotterdams Toneel het seizoen geopend. Zonder veel ophef, experiment of vernieuwing werd door de
degelijke regie een grote eenheid bereikt met voortreffelijke individuele
prestaties. Ko van Dijk, een zeer gevoelig speler, gaf van de titelrol in
fraaie opbouw een geladen vertolking. Frits van Dijk speelde Jago
geroutineerd en virtuoos, Andrea Domburg Desdemona ingetogen en
met zuiver begrip. Een werkelijk vrolijke voorstelling maakte de Haagse
Comedie van De vrolijke vrouwtjes van Windsor, Shakespeare's klucht,
waarin de dichter zelf zijn vroegere held Falstaff ontluistert. Door vele
vernuftige regievondsten kwamen de koddige situaties en dolle verwikkelingen nog meer tot hun recht. In de met veel zorg voorbereide en in
een sterke bezetting gegeven opvoering muntte Bob de Lange uit als de
jaloerse Ford.
Felle critiek en hoge lof heeft het Amsterdams Toneelgezelschap
uitgelokt door zijn voorstelling van Molière's De ingebeelde zieke
onder regie van Kees van Iersel. Met de klassieke opvatting en geijkte
Molière-stijl was hier radicaal gebroken. Zeker werd hier soms te veel
op het uiterlijk effect gewerkt en waren met name de costuums te bont
en dol, maar de regisseur kan in de dichter zelf een goed pleitbezorger
vinden voor zijn opvatting, omdat Molière in het theater op de eerste
plaats de kunst zag om te behagen en in het blijspel een middel om het
publiek te amuseren. En geamuseerd heeft het publiek zich bij deze
voorstelling waarin Louis Saalborn als Argan onweerstaanbaar was,
terwijl hij ook zijn medespelers hun kans gaf, waarvan onder vele
anderen vooral Jenny van Maerlant als Toinette en enige prachtige
dokters-caricaturen ruim gebruik hebben gemaakt.
Groot succes behaalde ook de Nederlandse Comedie met De bruiloft
van Figaro, het nog altijd sprankelende blijspel van de Beaumarchais,
zelfs al vordert het vooral in het begin nog wel eens iets van ons
geduld. De prestaties van de spelers verdienen in deze gesoigneerde
opvoering van een kleurige en kluchtige dag vol dwaasheid meer lof
dan de regie, die haar opvatting niet duidelijk wist te maken.
De kersentuin, het meesterwerk van Anton Tsjechow, heeft onder
regie van Peter Scharoff bij de Haagse Comedie een wel bijna volmaakte opvoering gekregen. Het werk van Tsjechow vraagt op de
eerste plaats sfeer om de eenzaamheid en het ondanks alle goede wil
elkaar niet begrijpen, dat deze dichter van de nederigheid en de liefde
voor de mensen in zijn stukken gelegd heeft, tot hun recht te doen
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komen. Scharoff heeft alle détails bestudeerd en verzorgd zonder ooit
het geheel uit het oog te verliezen en deze uitzonderlijk begaafde
regisseur weet blijkbaar te bereiken, dat de voortreffelijke krachten, die
ons vaderlands toneel er niet weinig bezit, zich volkomen naar zijn
aanwijzingen voegen. Zodoende is een grootse voorstelling tot stand
gekomen, die de beste van het seizoen mag worden genoemd, soms
misschien geëvenaard door de eveneens voortreffelijke prestatie, die de
Haagse Comedie geleverd heeft door de opvoering van het moeilijke en
veeleisende werk van Giraudoux, Ondine, ofschoon de waarde van dit
stuk natuurlijk niet met die van Tsjechow's werk kan worden vergeleken. Geen succes had dit gezelschap met Bloedbruiloft van Federico
Garcia Lorca, waarin het de dichter niet is gelukt het poëtische en
dramatische zo elkaar te doen doordringen, dat de hier noodzakelijke
eenheid ontstaan is. Zeer gerekt en zonder leven of bezieling gespeeld
maakte het stuk een lege en opgeschroefde indruk en ik zou niet durven
beweren, dat dit alleen aan de opvoering lag.
Ook al is de tijd voorbij, dat het publiek in elk stuk minstens twee
koningen met alle kentekenen van hun rang wilde zien optreden, dit wil
nog niet zeggen, dat de romantiek dood is of dat wat men een sterk
speelstuk pleegt te noemen geen succes meer zou kunnen hebben. Veel
actie, grote scènes, een flinke portie sentiment, hevige pathetiek, onver
valst melodrama, wie zal durven beweren, dat dit alles niet tot het
toneel behoort en geen rechten kan opeisen, mits de spelers dit soort
stukken ernstig nemen en ze niet opvoeren met een knipoogje naar de
zaal. En voor degenen die dit alles niet meer zo ernstig kunnen nemen,
kan het soms bijna kinderlijk meeleven van een publiek, dat hevig
gepakt wordt, een genoegen op zich zelf zijn en in ieder geval zullen zij
het waarderen nu eens iets plezierig ongecompliceerds voor zich te zien.
Volop gelegenheid tot melodramatiek biedt De passiebloem van
Jacinto Benavento en volop ook is deze gelegenheid benut door het
Rotterdams Toneel, dat van dit Spaanse boerendrama met heftigzinnelijke hartstocht een prijzenswaardige opvoering gegeven heeft,
waarin de hoofdfiguren, op de eerste plaats Charlotte Kflhler, bewezen
hebben, dat zij zulk sterk spel wel aan kunnen. Ditzelfde gezelschap
gaf met veel élan een opvoering van Madame Sans Gêne van Victorien
Sardou en Emile Moreau, dat, met vakmanschap geschreven, op de
eerste plaats als kijkspel succes had, maar waarvan ook de romantiek
zelfs voor een hedendaags publiek niet schijnt verloren te zijn.
Niets van wat men het keukenmeidenverhaal pleegt te noemen ontbreekt ook aan Kinderen zijn kinderen van Eduardo di Filippo, waarin
bij Comedia, dat met vier andere stukken 9 weinig of geen succes had,
Magda Janssens haar gouden toneeljubileum heeft gevierd. In dit
volksstuk, kinderlijk geconstrueerd en zonder enige psychologie, komen
een aantal sterke speelrollen voor, recht op het publiek gericht, simplistisch maar effectief, en wordt met krasse middelen gewerkt tot op het
1 ) Het mannetjesdier van James Thurber en Elliot Nugent; Het landgoed Stepantsjikowo naar Dostojewski's roman; De eeuwige romance van George Keller en
Vingerhoedskruid van James Doran.
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verwondering wekken meerdere stukken te zien aangekondigd als het
beste blijspel van het seizoen. Het is moeilijk als zodanig te beschouwen
De liefde van vier kolonels van Peter Ustinov, die meent zich alles te
mogen veroorloven in dit moderne sprookje dat moet opbloeien uit de
politiek en zodoende in een te veel aan vondsten verdrinkt. Het Amsterdams Toneelgezelschap heeft de knappe prestaties, die dit stuk van
de spelers vraagt, echter kunnen opbrengen.
Bobbeltje is een successtuk van de succesrijke schrijver André
Roussin. Al is het gegeven wat mager en de oplossing zwak, toch heeft
de auteur met groot vakmanschap een versleten thema gevarieerd in de
verschillende reacties van een nogal verlegen jonge man, die door zijn
vrouw wordt verlaten in werkelijkheid, op het toneel en in zijn droom.
Het stuk heeft Comedia doen opleven, bij welk gezelschap Guus
Hermus virtuoos de hoofdrol in dit werk speelt.
Buitengewoon aantrekkelijk is de zeer verzorgde opvoering van Het
witte schaap van de familie door L. du Garde Peach en Ian Hay,
gegeven door het Vrije Toneel bij gelegenheid van zijn twaalf en half
jarig bestaan. Zoals de paradoxale titel reeds doet vermoeden wordt in
dit stuk voortdurend op een alleramusante en verrassende manier de
wereld consequent op zijn kop gezet. Reeds eerder bracht dit gezelschap
In Londen staat een huis van Michael Clayton Hutton en daarmee in
een aardige voorstelling op genoeglijke wijze wat droge humor, gulle
hartelijkheid en warm gevoel. Met Krakeel op het kasteel van Alan
Melville gaf het vlotte verpozing.
Een groot aantal opvoeringen beleefde ook Eens in de honderd jaar
van Hugh Herbert bij de Nederlandse Comedie met een voor een
Amerikaans blijspel opvallend intellectuele en verrassende dialoog. Met
natuurlijk gemak en grappig effect speelde Kitty Janssen het loslippige
jonge meisje, dat zeer openhartig over vrijwel niets anders dan liefde
en sexualiteit converseert. Maxim Hamel kreeg en benutte zijn kans in
Groen Koren, een ouderwets en weinig overtuigd stuk van Emlyn
Williams. Alle jonge leden van het gezelschap traden naar mij voorkwam minder geslaagd op in Een engeltje van niets door Claude André
Puget, de mannelijke leden ervan in Mister Roberts van Thomas
Heggen en Joshua Logan, een in losse samenhang aaneengeregen verzameling bonte taferelen bij de Amerikaanse marine, waarin om het
zacht te zeggen de nodige grofheden niet ontbreken. Zeer grof is ook
ondanks de soms poëtische inslag Een vrouw met een klein hart.
Veel plezier beleefde de Haagse Comedie en ook het publiek aan
Zijne Excellentie van Dorothy en Champbell Christie met te midden
van een sterke bezetting Bob de Lange in een glansrol. Een sportieve
krachtmeting tussen Labour en Conservatieven geeft de auteurs gelegenheid met heel wat politiek en enigszins met beide partijen een
loopje te nemen. Vooral voor den Haag zelf bleef in de zomermaanden
Waarom jok je, chérie? gereserveerd, maar dit gaf zich dan ook volop
gewonnen aan dit pretentieloos experiment van een blijspel met wat
zang en dans. Verboden voor onbevoegden van Jean Marsan en Roger
Dornès leidt ons achter de schermen om te laten zien dat toneelspelers
daar nog meer toneel spelen dan er voor. Vele toespelingen op Franse
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toestanden en personen (Sacha Guitry) gingen natuurlijk verloren,
maar toch had ook hier dit oppervlakkig niemendalletje veel succes.
Zeer aan de oppervlakte blijft ook 't Is maar betrekkelijk van Noel
Coward over de opschudding in een adellijke familie, maar vooral bij
het personeel, veroorzaakt, als de zoon des huizes met een filmster in
het huwelijk wil treden. Ook Liefde en zwarte kunst van John van
Druten bleek niet meer dan vaardig geschreven amusant. Een mislukking werd het verouderde Victor van Henri Bernstein.
Min of meer kluchtige verwikkelingen rond een bontdiefstal bracht
Zibeline van Juliette Clinchard en René Sarvil, door het Rotterdams
Toneel gegeven. Meer succes zal dit gezelschap ook het volgend seizoen nog wel hebben met Wij zijn oprecht om de komische kracht die
Ko van Dijk hier ontwikkelt als de schilder, die het zo nauw niet neemt
met de waarheid en dan terechtkomt in een gezin, dat juist zijn geluk
op een soort hoge verering voor deze deugd heeft gebouwd. Veel
succes had het reeds met Bonaventura van Charlotte Hasting, een
onbenullig geval, dat echter het publiek zeer schijnt aan te trekken en
in ieder geval het voordeel heeft Charlotte Kahler de gelegenheid te
geven tot een uitstekende rol als de voor detective spelende kloosterzuster. Door de andere spelers werd zij goed ter zijde gestaan.
Vannacht in Samarkand van Jacques Deval heeft iets van een blijspel, soms bijna klucht en van een drama. De aantrekkelijke Perzische
legende, die P. N. van Eyck tot zijn „De tuinman en de dood" inspireerde, is voor de Franse schrijver aanleiding geworden iets te schrijven
wat het midden houdt tussen een tragedie en een boulevardstuk. Het
ingenieuze stuk, dat,- hoge technische eisen stelt, werd in een goede
bezetting gegeven.
Een komedie noemt zich ook Het mannetje in de maan van N. C.
Hunter. Het geeft het meer behandelde onderwerp van enige vergeten
mensen in een triest pension, die een ogenblik opleven doordat enkele
automobilisten daar stranden, maar de behandeling blijft zeer oppervlakkig en blijkbaar verwart de schrijver geluk met plezier. Het Amsterdams Toneelgezelschap gaf echter waarde aan het werk door een
voortreffelijke bezetting, waarin Mevr. Royaards-Sandberg en Carla
de Raet uitmuntten.
De thriller van Allan Berthal De appels van Et'a heeft zeer weinig te
betekenen, maar geeft Enny Mols-de Leeuwe gelegenheid in zeven
rollen te j ongej avnen. Zij doet dit technisch en dramatisch zo voortreffelijk, dat het stuk daarom overal een verdiend succes behaalde.
Het werd gegeven door het Toneelgezelschap Johan Kaart.
Pover en hoogstens middelmatig was wat ons Franse gezelschappen
dit seizoen in vier bezoeken brachten. Avonden waarvan men zich
alleen herinnert dat men naar de schouwburg is geweest en soms zelfs
dit nauwelijks, zijn niet bevordelij k om in ons land de liefde en bewondering voor het Franse toneel te doen toenemen. Het bezoek was dan
ook zeer matig.
Grote belangstelling bestond er daarentegen voor King Lear waarvan The Old Vic in ons land de première gebracht heeft. De meester-
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lijke regie van Hugh Hunt gaf in barbaarse pracht heel de onheilspellende en beklemmende sfeer van deze wellicht grootste van Shakespeare's tragedies. Niet de volmaakte opvoering die wij van dit gezelschap verwacht hadden, maar toch een avond belangwekkend toneel.
Uitstekend was de voorstelling, door de London Studio Company
gegeven van Fry's juweeltje A Phoenix too frequent.
De zakelijke en artistieke leiding van het Amsterdams Toneelgezelschap heeft in een brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad medegedeeld zich met ingang van 31 Augustus 1953 uit die functies te willen terugtrekken. Gebrek aan plaatsruimte belet ons uitvoerig
op deze quaestie in te gaan, maar een gedeelte van dit schrijven nodigt
de toneelcriticus uit tot een gewetensonderzoek. Deze brief immers
spreekt van evidente lichtvaardigheid en zorgeloosheid en zelfs van de
zucht om andermans levenswerk te vernielen. Het de recensenten toeschrijven van deze schurkachtige bedoeling zullen wij maar stellen op
de emotioneliteit waarvan deze brief getuigenis aflegt. Ik begrijp, dat
het A.T.G. niet enthousiast is over de manier waarop zijn jongste
benoeming is geschied. Reeds boven heb ik gezegd dat dit gezelschap
zeer consciëntieus zich de moeilijke opgave gesteld heeft toneel van
onze tijd te brengen, dat blijvende en geestelijke waarde heeft. Bovendien stelt men nu eenmaal bijzondere eisen aan de bespeler van de
eerste schouwburg des lands.
Dat de pers of een gedeelte daarvan met minder welwillendheid de
prestaties van het A.T.G. beoordeelt, is een indruk, die ook ik heb,
maar die moeilijk valt te bewijzen, juist als de indruk, dat men bij dit
gezelschap dikwijls élan mist en de voorstellingen van een zekere
lusteloosheid getuigen. Waar men de wel eens gehoorde bewering
vandaan haalt, dat van Dalsum te veel katholieke stukken speelt, is mij
volslagen een raadsel. Zelfs als hij er veel zou willen spelen, zou hij ze
eerst zelf moeten schrijven. De critiek moet ook zeker het publiek de weg
naar de schouwburg wijzen, maar dat zij dit doen moet, zoals men heeft
gesuggereerd, door nooit een voorstelling om stuk of spel nogal radicaal
af te wijzen, moet ik beslist ontkennen. Want dit zou het omgekeerde
resultaat ten gevolge hebben. Aan goedgunstige schouderklopjes heeft
ons toneel geen behoefte. Een goed stuk, goed gespeeld, zal goede
recensies krijgen en, gelukkig, ook het publiek trekken. In het komend
toneelseizoen zullen negen beroepsgezelschappen optreden. Met belangstelling wachten wij af, wat zij op de planken zullen presteren,
want daar gaat het tenslotte om en geen recensent zal iets anders
wensen, dan dat deze prestaties een voortdurende reden tot verheugenis voor hem zullen zijn.
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EEN middel laat de Sovjet-Unie onbeproefd om de „koude oorlog" op alle
fronten voort te zetten. Om de satellietstaten in bedwang te houden werden de
onbetrouwbare elementen, zoals in Roemenië Anna Pauker, weggezuiverd. In Hongarije werd de niet-communistische premier, Dobi, door de in Rusland opgeleide
Mathias Rakosi vervangen. De „onbetrouwbare" grensbevolking van TsjechoSlowakije werd met achterlating van have en goed over het binnenland verspreid.
De marionetten-regering van Oost-Duitsland kondigde een nieuwe fase aan, waarin
de jeugd verplicht wordt tot krijgsdienst en de overgang naar een echte „volksdemocratie" voorbereid wordt. Tot grote overlast van West-Duitsland ontvluchten
dagelijks honderden het paradijs achter het IJzeren Gordijn.
Om West-Duitsland buiten de West-Europese gemeenschap te houden werd
telkens opnieuw de „hereniging" van geheel Duitsland naar voren geschoven. De in
Augustus jl. overleden socialistenleider, Kurt Schumacher, was voor deze voorspiegeling niet ongevoelig; niet onwaarschijnlijk ook gedreven door zijn ressentiment tegen
kanselier Adenauer, wiens persoon en partij hij hartgrondig verfoeide. Nochtans kon
hij de behandeling der Bonner Verdragen in de Bondsdag niet tegenhouden, wier
eindratificatie begin October kan verwacht worden. Het antwoord op de zesde nota
der „Grote Drie" omtrent vrije verkiezingen in geheel Duitsland was dan ook meer
geschikt om de onpolitieke Duitsers op te winden dan om deze mogendheden te
misleiden. In dezelfde maand, waarin de Bonner-verdragen aan de orde kwamen, in
October, zou men eerst een regering over geheel Duitsland instellen en daarna een
commissie, uitsluitend uit Duitsers bestaande, belasten met het onderzoek naar de
mogelijkheid van vrije verkiezingen. Voor de zoveelste maal moesten de Grote Drie
dit doorzichtig spel afwijzen.
In October ook komt het 19de communistische partijcongres bijeen om zich te
reorganiseren. De opkomende ster, de 50-jarige Malenkov, zal er, in plaats van
Stalin, het rapport over het verleden en over de toekomstplannen uitbrengen.
De Sovjet-bedrijvigheid beperkt zich niet tot het westen, ook het verre Oosten
wordt zoveel mogelijk in de invloedssfeer van Moskou betrokken. „De broederlijke
onbaatzuchtige hulp", zoals een lid van de Chinese delegatie naar het Kremlin het
uitdrukte, die de Chinezen aan het Koreaanse front ten deel valt, is nog geen afdoend
bewijs. Maar wel het feit, dat de vriendschappelijke verhouding in het verdrag van
1950 tussen Peking en Moskou vastgelegd, door nieuwe besprekingen zal verstevigd
worden. Met groot ceremonieel werd de Chinese minister-president en minister van
buitenlandse zaken, Chou En Lai en zijn uitgebreid gevolg in de Russische hoofdstad
ontvangen. De Chinese president Mao koestert de wens, dat de beloften in dat
verdrag afgelegd om Port Arthur te ontruimen en de Mandsjoerijse spoorwegen vrij
te geven nog in de loop van dit jaar zullen nagekomen worden.
In zijn kwaliteit van republikeins candidaat voor het presidentschap heeft generaal
Eisenhower op de bovenvermelde feiten gereageerd met de woorden: „Onze regering
moet met koude beslistheid aan het Kremlin zeggen, dat wij nooit de minste bestendigheid zullen erkennen van Ruslands positie in Oost-Europa en Azië".
Het bolwerk tegen de Russische agressie opgericht, de Nato, scheen een ogenblik
scheuren te tonen. Frankrijk klaagde, dat de in het vooruitzicht gestelde Amerikaanse
hulpverlening verre bij het beloofde ten achter bleef. Churchill riep in het Engelse
Lagerhuis uit, dat het defensie-program niet zonder economische steun kon uitgevoerd
worden en de Belgische regering, gewaarschuwd door jeugdige muiters en bedreigd
door politieke stakingen, verminderde de tweejarige diensttijd tot 20 maanden. Van
gezaghebbende zijde werd echter verklaard, dat deze uitingen geen gewicht in de
5
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corruptie was. Generaal Naguib maakte daarmee korte metten. Hij verbande de
koning, wiens zeven maanden oude zoon, Ahmed Fouad, tot vorst werd uitgeroepen
en stelde tot eerste minister aan Aly Maher. Deze kreeg de opdracht een politieke
zuivering uit te voeren en zo spoedig mogelijk over te gaan tot verdeling van het
grootgrondbezit. Maar de sterke Wafdpartij, waarvan vele leden door deze voornemens getroffen zouden worden, lokte in de textielfabrieken bij Alexandrië een
staking uit, waaraan door Naguib met militaire macht de kop werd ingedrukt. Maher
zelf maakte geen haast met de uitvoering der agrarische wetten, waarbij het grondbezit beperkt zou worden tot 60-80 hectaren. Snel besloten verving Naguib hem
door Dr Sanhoeri, die de eisen der militaire Junta in juridische vorm heeft gegoten.
Een nieuw ministerie door hem gevormd bestaat in hoofdzaak uit technici, aan wie
de uitvoering der hervormingen beter is toevertrouwde
NEDERLAND
Bij de zevende herdenking van de uitroeping der Indonesische Republiek heeft haar
president Soekarno het wederom niet kunnen nalaten West Nieuw Guinea namens
zijn grotendeels onwetende bevolking op te eisen. Ofschoon het hem niet onbekend is,
dat de belanghebbende mogendheden, met name Australië, althans uit strategische
overwegingen er prijs op stellen, dat Irian in Nederlandse liever dan in Indonesische
handen is en de inlandse bevolking der Papoua's om andere redenen aan Nederlands
bestuur de voorkeur geeft, beweerde hij, dat aan de „bezetting" een einde moest
komen. Immers „het Indonesische volk" (dat een agglomeraat is) zou zich door deze
machtsconcentratie, een restant van de voormalige koloniale overheersing van Nederlands-Indië, bedreigd voelen. En als stok achter de deur wees hij op de economische
en financiële belangen, die Nederland nog steeds in Indonesië bezit en die, wanneer
Nederland zich geen „goede vriend" betoonde door Irian te verlaten, wel eens
geschaad konden worden!
De regering-Drees heeft met haar voorstellen tot wijziging van de Grondwet
weinig geluk gehad. Met negen voorstellen begonnen, waarvan zij al spoedig er
enkele introk, haalde zij tenslotte slechts de oogst van één voorstel binnen, namelijk
dat van de buitenlandse betrekkingen. Al de overige zijn verworpen. Het minst
voorzien was, dat de nieuwe Eerste Kamer in tweede lezing de uitbreiding van de
Tweede Kamei tot 150 leden verwierp. Een betere kans zou dit ontwerp gehad
hebben, indien niet een amendement daaraan ware vastgemaakt, waarbij stemoverdracht en vermindering van het vereiste quorum tot een derde werd mogelijk gemaakt.
De 17 tegenstemmers vonden dit amendement in strijd met de waardigheid der
Nederlandse Kamerleden.
De formatie van een nieuw ministerie is een langdurige lijdensgeschiedenis geworden. De eerste formateur Drees ging volkomen logisch te werk. Eerst een conceptprogram, daarna bespreking met de leiders der vier aangewezen partijen, (de V.V.D.
kon bij Drees geen genade vinden) en tot slot de verdeling der zetels. Hier begonnen
de moeilijkheden. De P.v.d.A. stond op het standpunt, dat haar portefeuilles onaantastbaar waren en dat het aan de K.V.P. toekwam concessies te doen. Niet voldaan
over de toezeggingen trok de A.R.P. zich terug en begon prof. Beel, nadat Romme
bedankt had, een tweede formatie-poging. Door splitsing van bestaande departementen dacht hij de gevoeligheden van de P.v.d.A. te ontzien, maar zijn vernuftige
combinaties stieten af op het verzet van de P.v.d.A. Waren deze pogingen in het
licht der publiciteit geschied, de derde formateur Mr Donker, voorzitter van de
Kamerfractie der P.v.d.A., verkoos in het duister te werken. Met even gering resultaat. Wel ging de K.V.P. in offerbereidheid zover, dat zij Economische Zaken wilde
afstaan in ruil voor Buitenlandse Zaken. Haar 2 candidaten konden niet de instemming van Donker verwerven, waarop deze met een nieuwe combinatie kwam. De
K.V.P. zou zich vergenoegen met het ministerie van Wederopbouw en ook nog van
Justitie afzien. Dat was wel wat veel gevraagd. Donker trok zich terug en H. M. de
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van elke gelegenheid gebruik zou maken om een voor haar gunstig klimaat met het
oog op de komende verkiezingen te scheppen.
Deze gelegenheid vond zij in enige beslissingen die door de Minister van Justitie
waren genomen in het raam van de repressiepolitiek zoals zij in de regeringsverklaring is uitgestippeld. De omzetting van de doodstraf in levenslange hechtenis voor
een der Breendonkbeulen De Bodt, de voorlopige invrijheidstelling (om gezondheidsredenen) van de ter dood veroordeelde kolonel Van Coppenolle waren aanleiding tot
agitatie in de kringen van de weerstand, bij de oppositiepartijen en bij het Waals
gedeelte van de C.V.P. Andermaal is gebleken dat de repressievraagstukken een
andere emotieve inslag hebben in Vlaanderen dan in Wallonië. Waar de Waalse
C.V.P.-leden er op stonden dat de Minister van Justitie zijn hoofd onder de bijl zou
leggen, schreef „De Standaard", die ditmaal niet ver van de waarheid was, dat hier
opnieuw het Vlaams gedeelte van de bevolking een kaakslag werd toegediend.
De officiële verklaring over het ontslag van dhr Pholien luidde dat deze laatste in
de lijn was gebleven van de door de regering gevoerde en algemeen aanvaarde
repressiepolitiek, doch dat de samenloop van omstandigheden zijn daden in een
verkeerd daglicht had gebracht.
De waarheid is dat geen enkele Minister van Justitie op dit ogenblik in staat zou
zijn inzake repressie een politiek te voeren die zowel ten Noorden als ten Zuiden
van de taalgrens bevrediging schenkt. Dat dit des te moeilijker is in een verkiezingsperiode, waarin alles met kwade trouw wordt uitgelegd, is licht te begrijpen. Het is
zeker dat nog meer dan één Minister van Justitie voor dezelfde moeilijkheden zal
staan en erover zal struikelen.
Ook in dit geval heeft de regering, evenals tegenover de vakbonden in October
1950, en de socialistische agitatie rond de 24-maandendienst, de teugels wat losser
gemaakt. Het is de politiek van een regering wier meerderheid te zwak en niet
homogeen genoeg is om zich de luxe te kunnen veroorloven geen duimbreed grond
prijs te geven en de strijd tot het uiterste te voeren. Het is wellicht aan deze politiek
te danken dat het homogeen bewind van Juni 1950 tot nu is blijven voortbestaan en
langer duren zal dan sommigen van haar tegenstrevers konden vermoeden.
A. Vanhaverbeke

Brief uit Londen

D

AAGS na het huwelijk van de heer Anthony Eden, Brits Minister van Buitenlandse Zaken, publiceerde het Anglicaanse (of, zoals men het ook noemt, het
Anglo-katholieke) weekblad The Church Times een beschouwing daarover onder de
titel „Changing Standards" (Veranderde Maatstaven) . Ik zal er aanstonds enkele
zinnen uit aanhalen. Eerst zij er aan herinnerd dat de heer Eden in 1950 bij rechterlijke uitspraak de echtscheiding verkreeg. Hij was partie lésée doordat zijn echtgenote,
met wie hij in 1923 was gehuwd, hem had verlaten en naar de Verenigde Staten was
vertrokken waar zij thans nog verblijft. Daarom kon de Church Times schrijven:
„Over het huwelijk van de Minister van Buitenlandse Zaken, terwijl zijn eerste
echtgenote nog in! leven is, kan niet zonder enig commentaar worden heengestapt.
Mr. Eden's privé leven is een persoonlijke aangelegenheid, niet minder voor hem dan
voor iemand anders. Doch een vooraanstaande positie in het openbaar leven geeft
natuurlijkerwijs een speciaal relief aan privé-gedragingen. Ongeveer een generatie
geleden zou een Minister van Buitenlandse Zaken (die zeer vermoedelijk vroeg of
laat Eerste Minister zal worden) zich verplicht hebben gevoeld te kiezen tussen zijn
politieke loopbaan en zo'n tweede huwelijk. Alles samengenomen is het nauwelijks
zestien jaar geleden", ging het weekblad verder, „dat een heersende vorst gedwongen
werd een ongelukkige keus van gelijke aard te doen: tussen zijn huwelijk en de troon".
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En zo vervolgde .het Anglicaanse weekblad:
„Mr. Eden's handelwijs deze week (evenals de verkiezing, zonder precedent, van
een gescheiden man tot Democratisch candidaat voor de presidentskeuze in de
Verenigde Staten) toont aan in welke mate de openbare mening in dit opzicht ten
kwade is geëvolueerd, zelfs sinds 1936".
***
Deze en andere bedenkingen van de Church Times werden door de Britse pers
uitvoerig, en doorgaans schamper becommentariseerd. Minder door Eden's politieke
vrienden — de Lord Beaverbrook-pers uitgezonderd r dan door de Liberale en
Labour bladen. Deze zijn er opvallend scherp tegen in gegaan. Mets al dan niet
gefingeerde verontwaardiging werd vooral storm gelopen tegen de naar mijn mening
ietwat ongelukkige zinspeling op del troonsafstand van Koning Edward VIII, de
huidige Hertog van Windsor, voor wie de Britten een diep maar zelden uitgesproken
„zwak" blijven koesteren. Terwijl de officieuse Times en ernstige Zondagskranten als
The Observer en The Sunday Times het stuk gewoonweg negeerden, verkoos de
Liberale en non-Conformistische Manchester Guardian het oorlogspad te betreden met
een artikel getiteld „Onverdraagzaamheid". De krant viel o.a. vooral over het
woordje „heidense wereld" dat door de Church Times was gebruikt, en schreef dat
bij het lezen van een dergelijke commentaar „de meesten onzer zich eerder gelukkig
zullen voelen tot een „heidense generatie" te behoren als er daarbuiten geen ander
alternatief bestaat dan de wet van een onverdraagzaam clerikalisme dat -- de
seculiere wetgeving ten spijt r tot het aanvaarden van zijn enge beginselen dwingt".
Excerpten uit andere bladen zal ik de lezer besparen. Te meer daar ik er op wil
wijzen hoe buitengewoon gereserveerd en delicaat de Britse katholieke pers in dit
verband is geweest. De gewraake zinspeling op het huwelijk van de Hertog van
Windsor werd er buiten beschouwing gelaten. Over 't algemeen hebben The
Universe, The Tablet en The Catholic Times er zich toe bepaald te beklemtoonen dat
het Anglicaanse weekblad het niet op de persoon van de Minister had gemunt, en te
wijzen op de heersende geestesverwarring. The Universe b.v. tekende aan: „Wat in
strijd is met de allerelementairste+ definitie van het Christendom, is de stelling dat
zedelijke maatstaven worden vastgesteld door de „publieke opinie" van een bepaalde
periode en dat de onbetwijfelbare woorden van God-zelf als clerikalisme kunnen
afgewezen worden".
„Voor de rest", schreef The Universe nog, „moeten we erkennen dat de veronderstelling dat politieke personen de dogmatische leeio van het Christendom nog aanvaarden, niet langer houdbaar is en, naar menselijke berekening, in onze tijd vermoedelijk niet meer mogelijk zal zijn. Toch moet worden toegegeven dat de verandering minder drastisch is dan ze schijnt te zijn, daar het Victoriaanse tijdperk reeds
zeer veel zuiver formalistisch Christendom heeft gekend. Naar onze mening", aldus
besluit het blad, „zou de aanslag op de goede smaak gepleegd nog zoveel erger zijn
geweest indien er, in plaats van de burgerlijke plechtigheid, in een kerkgebouw op
plechtige wijze woorden waren voorgelezen die klaarblijkelijk alle toepasselijkheid
zouden gemist hebben".
Van zijn kant schreef The Tablet:
„In wezen heeft de Church Times geschreven dat we er ons niet al te zeer over
moeten verwonderen wanneer de echtscheiding zich openbaart in alle kringen, hogere
en lagere, van een maatschappij die haar zozeer heeft begunstigd. Dat is de werkelijke toestand en Mr. Eden is feitelijk de derde minister die gedivorceerd is (aides
samengenomen zijn het er vier, H. v. d. P.) in Mr. Churchill's huidig kabinet. Wie in
het historisch Christendom gelooft heeft het recht goede nota te nemen van hetgeen
er is gebeurd en het te betreuren".
De conclusie van het stuk is alleszins merkwaardig en van bijzonder belang (ook
buiten de aangelegenheid van Mr. Eden's huwelijk om) daar het in weinig woorden
de houding en positie bepaalt van de Katholieken in het Britse staatsleven van
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vandaag: „Zij (dat zijn zij die in het historisch Christendom geloven) mogen hun
burgerlijke medewerking niet ontzeggen aan hen die niet-Christenen zijn. Modern
Engeland is een liberale staat met een gemengde samenleving, waarin mensen van de
meest uiteenlopende en tegenstrijdige opvattingen op religieus, wijsgerig en moreel
gebied, toch moeten samenwonen en gewikkeld zijn in allerlei vormen van vruchtbare
samenwerking ten bate van het algemeen welzijn .... En moderne politieke partijen
die zo uitgebreid zijn dat ze iets weg hebben van coalities, moeten mensen van allerlei
slag omvatten. De Katholieken mogen hun medewerking niet ontzeggen aan moderne
vrijzinnigen en deze laatsten zouden even inschikkelijk moeten zijn om met de Katholieken samen te werken. In de meerderheid der Europese landen is het geloofsonderscheid in de schoot van eenzelfde partij een onmogelijkheid. Hier, in Groot-Brittannië,
is het traditie. Het is waar dat vroeger diep in het hart van de Conservatieve partij
een opvatting nopens Kerk en Staat heerste die nog vandaag voortwoekert in
plaatselijke secties en die zich lange tijd heeft verzet tegen het aanvaarden van
Katholieke candidaten voor het parlement. Het katholieke standpunt luidt dat in het
hedendaagse Engeland de test voor dergelijke candidaturen een zuiver burgerlijke
moet zijn: de geschiktheid van een man om op efficiënte wijze een kiesdistrict te
vertegenwoordigen en deel te nemen aan het praktisch werk van de wetgevende
macht". „Maar", vervolgt ;,het blad, „we geloven inderdaad dat een verstandige
beoordeling van de fundamentele aangelegenheden van groot belang is voor het
staatsleiderschap. Theologische en morele vergissingen uiten zich door een verkeerd
politiek optreden".
The Catholic Times, ten slotte, wierp de vraag op of die scherpe reactie „geen
interne protestantse aanval op de Anglo-Katholieke stroming" was. We zullen
aanstonds zien dat die vraag méér dan verantwoord is. Eerst willen we echter nog
een paar punten in verband met het huwelijk van de heer Eden wat nader toelichten.
a. De Anglicaanse kerk blijft principieel tegen echtscheiding, en meer bepaald
tegen het hertrouwen van gescheiden persoonen gekant. Dr Fisher, volgens Anglicaanse berekening de 99ste Aartsbisschop van Canterbury (volgens de katholieke
opvatting is de aartsbisschoppelijke zetel vacant sinds de dood van Reginald Kardinaal Pole, in 1558) en Primaat van de Anglicaanse kerk, heeft dat nog dezer dagen
met nadruk beklemtoond. Het is trouwens bekend dat hij aan de heer Eden de
kerkelijke huwelijksplechtigheid heeft geweigerd, ofschoon de Rt. Hon. Winston S.
Churchill, oom van de bruid en Groot-Brittannië's Eerste Minister er hem uitdrukkelijk om had verzocht. -- Toch heerst er op dat gebied grote verdeeldheid in de
rangen van de Anglicaanse kerk. Men treft er twee machtige fracties aan: de z.g.
High Church, of Anglo-Katholieken, die op het ogenblik in de kerkraad in de meerderheid zijn, en de z.g. Low Church, die veel verder van het Katholicisme verwijderd
staat en sterker naar het Protestantisme overhelt. Die Low Church
men verwarre
haar niet met de z.g. English Free Churches: de Methodisten, de Presbyterianen, etc.
is weliswaar geen kerk op zichzelf. In wezen groepeert men onder die naam de
meest anti-Rooms gezinde Anglicanen, en dikwijls staan geestelijken van die richting
aan gescheiden personen het voorrecht toe van een kerkelijk huwelijk, vooral aan de
verongelijkte partij. Zij' beweren dat in dergelijke gevallen de geestelijke het recht
heeft over het geval te oordelen en te handelen naar de stem van zijn geweten.
b. De „ruimdenkendheid" inzake echtscheiding is in politieke kringen niet zo
algemeen als het wel schijnt. De Conservatieve candidaat voor een kiesdistrict in een
noordelijke provincie trok zich onlangs terug, omdat hij. als partie lésée in een echtscheidingsproces was betrokken, wat, naar zijn mening, de partij niet ten goede kon
komen.
c. Minder bekend is dat Mi. Edens bruid, voorheen Miss Clarissa Spencer
Churchill, van huize uit Rooms Katholiek is. Haar moeder behoorde tot de Abingdon
familie die tot de meest toegewijde en meest aristocratische katholieke families van
het land wordt gerekend. Sinds verscheidene jaren helde Miss Churchill evenwel
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meer en meer over naar het Anglicanisme, het geloof van haar familie langs vaders
zijde.
d. De politieke gevolgen van dit Eden-Churchill huwelijk kunnen verstrekkend
zijn. Volgens de Engelse parlementaire gebruiken is een Minister van Buitenlandse
Zaken voorbestemd om vroeg of laat Eerste Minister te worden. Zijn huwelijk met
een Churchill maakt nu meteen van Eden de meer dan waarschijnlijke opvolger van
Churchill als leider van de Conservatieve partij. De steun van de Churchill-fractie
schijnt hem van nu af reeds onvoorwaardelijk verzekerd te zijn.

* **
Ik maakte boven reeds melding van de vraag opgeworpen door The Catholic
Times: „Is die scherpe reactie een interne protestantse aanval op de Anglo-Katholieke
stroming?" Zonder die vraag positief te willen beantwoorden, wens ik er nochtans
op te wijzen dat reeds enkele maanden voor dezen een reactie in die zin was ingezet.
Ze werd o.m. belichaamd in een organisatie die zich de „Protestantse Actie" noemt.
Deze heeft reeds bij herhaling door woord en daad gereageerd op en geprotesteerd
tegen hetgeen ze „de afgodische eredienst van de Mis" noemt. De groep beweert
eveneens dat het semi-katholieke mislezen van de Anglo-Katholieken (d.z. de aanhangers van de High Church) niet alleen afgodisch is, doch tevens onwettig. Protestbetogingen hebben reeds in ruim vijftig Anglicaanse kerken in en rond Londen
plaats gegrepen.

#**

Eigenlijk wordt de strijd tussen High en Low Church reeds sedert ongeveer een
eeuw in de schoot van de Anglicaanse kerk gevoerd. De voorganger van bovenvermelde Dr Fisher, Aartsbisschop Temple, was een militant Low Churchman die het
protestants karakter van de Anglicaanse kerk beklemtoonde. Diens voorganger,
Aartsbisschop Lang, was evenwel een uitgesproken Anglo-Katholiek. Dr Fisher, de
huidige titularis en Primaat van de Anglicaanse kerk, kunnen we 't best bestempelen
als een man die probeert de beide fracties in evenwicht te houden. Van zichzelf heeft
hij reeds meermalen getuigd: „I am a central churchman". Zijn schipperende houding
wordt op treffende wijs belicht door het feit dat hij, hoe zeer het hem ook ter harte
gaat, tot nu toe geen enkele actie heeft ondernomen tegen de extremistische bisschop
van Birmingham die een groot deel van het Credo verwerpt, en evenmin tegen de
beroemde en beruchte „Rode Deken van Canterbury", de uitgesproken communist Dr
Hewlett Johnson. De huidige Primaat tracht dus de Anglicaanse kerk het midden te
doen houden tussen Rome en Genève, doch terzelfdertijd wil hij ook een vriendschappelijke verstandhouding handhaven tussen haar en de andere geloofsbelijdenissen.
In diezelfde geest (eigenlijk zo typisch Engels) van behoudzucht en soepelheid
tegelijk stuurt Dr Fisher eveneens aan op een wijziging in de betrekkingen tussen
Kerk en Staat. Het compromis dat hij op het oog heeft (en dat ook wordt nagestreefd door de Commissie die in 1949 door de Anglicaanse kerk met de studie van
het onderwerp werd belast) komt hierop neer dat aan de geestelijkheid de effectieve
vrijheid zou worden toegekend om de kerkelijke aangelegenheden zelf te beredderen,
terwijl de staat, althans in naam, het oppertoezicht zou blijven uitoefenen.
Bij de beoordeling van Britse toestanden is het wenselijk met deze verschillende
elementen, stromingen en nuances rekening te houden.

* **
Hoezeer de positie van de Katholieken in de Britse samenleving sinds de zestiende
eeuw is gewijzigd (dat is dus in de periode die ligt tussen de regering van Koningin
Elizabeth I en de thans regerende Elizabeth II) , blijkt uit allerlei kleine doch daarom
lang niet onbeduidende feiten. Om enige voorbeelden te noemen: Enkele maanden
geleden bracht de uitgave van het boek John Gerard The Autobiography of an
Elizabethan (uit het Latijn vertaald door Philip Caraman S.J. met een inleiding van
Graham Greene Uitg. Longmans, Green) ons in herinnering hoe de „Engelse
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Missie" van de Paters Jezuieten in de XVIe eeuw haar apostolaat in het Elizabethaanse Engeland slechts kon uitoefenen in omstandigheden die een onthutsende
overeenkomst vertonen met de methodes, moeilijkheden, gevaren en het lijden van de
ondergrondse bewegingen tijdens de afgelopen wereldoorlog. In die dagen was het
voldoende van „Jezuietisme" te worden verdacht om gearresteerd, gefolterd en in
talrijke gevallen terechtgesteld te worden. Als zendeling van de Missie wist Pater
Gerard S.J. er van mee te spreken. Heden ten dage is Pater M. C. D'Arcy S.J., van
1945 tot 1950 Hoofd van de Engelse ordensprovincie, een zeer gevierd en beluisterd
radiospreker, vooral in het zo voortreffelijke Third Programma van de BBC. En zijn
lezingen worden niet alleen uitgezonden en beluisterd, ze worden ook gedrukt in The
Listener, het weekblad van de BBC waarin de beste radioteksten worden gepubliceerd.
Dergelijke tegenstellingen zijn lang geen uitzondering. Ik denk aan een ander recent
boek, Blundell's Diary and Letter Book, 1702-1728. Het werd uitgegeven door de
University Press van Liverpool terwijl de tekst was verzorgd door Margaret Blundell.
De familie Blundell was en is een katholieke familie en dit boek van ruim 250 blz. is
een treffend bewijs van de aanhoudende moeilijkheden, plagerijen, vervolgingen en
boeten die de katholieken nog in de XVIIIe eeuw te verduren hadden; de boeten
alleen waren al voldoende om een familie in de kortst mogelijke tijd financieel te
ruineren. Nog in het jaar 1700 werd een „Wet ter verdere voorkoming van de groei
van de Papisterij" uitgevaardigd. Op grond van die wet wachtte b.v. een priester die
op mislezen werd betrapt levenslange gevangenis .... -- En daartegenover: onlangs
werd de middeleeuwse parochiekerk (met een ronde toren uit de XIIe eeuw) te
Hengrave, in het Graafschap Suffolk, tegelijk met de vorstelijke Hengrave Hall door
de Zusters van Maria Hemelvaart aangekocht. Het is de eerste middeleeuwse parochiekerk die sinds de afscheuring van Rome, opnieuw een katholieke bestemming
krijgt. (In 't voorbijgaan zij gezegd dat Pater William Wright S.J., een lid van
bovenvermelde „Engelse Missie", er in 1607 werd gearresteerd). Het proces van
weder in bezitneming door Katholieken van in de XVIe eeuw verbeurd verklaarde
kloostergebouwen is reeds veel verder gevorderd. Bijna een vijftigtal hebben hun
oorspronkelijke bestemming weer teruggekregen. Wie evenwel de twee fraaie en
leerrijke Maps of Monastic Britain, opgesteld door de nationale Cartografische Dienst,
raadpleegt, of het prachtalbum Monastic Sites Erom the Air door David Knowles en
J. K. St Joseph (Uitg. Cambridge University Press), zal aanstonds kunnen vaststellen dat het getal vijftig slechts een minimale fractie uitmaakt van het grote aantal
religieuse huizen die Groot-Brittannië eertijds heeft gekend.

***
Glyndebourne en het Festival voor Muziek en Drama te Edinburg hebben ook dit
jaar aangetoond dat er op het gebied van muziek en opera iets aan 't roeren is in dit
land. Anderzijds moet evenwel worden aangestipt dat de opzet van een „G. B. Shaw
Fonds" een vreeslijk fiasco is geworden. De promotors hadden gehoopt een bedrag
van omtrent 250.000 pond samen te brengen. Ze hebben niet eens 1.000 pond bijeen
kunnen brengen en Shaw's woning te Ayot St. Lawrence, dat bestemd werd tot Shaw
Museum, zal vermoedelijk verhuurd worden. Shaw schonk het weliswaar aan de
National Trust doch hij verzuimde uit zijn aanzienlijk fortuin de nodige gelden te
beleggen voor het onderhoud van „Shaw's Corner". Wordt het huis verhuurd, dan
zal de nieuwe bewoner een gedeelte ervan als een gereduceerd „Shaw Museum"
moeten onderhouden. Die onverschilligheid is niet makkelijk te verklaren, en wel des
te minder daar Shaw's toneelstukken, telkens wanneer ze opgevoerd worden, nog
steeds tjokvolle zalen trekken!

***

Een uitvoerige briefwisseling is in de afgelopen weken en maanden gevoerd over
het vraagstuk van de letterkundige in de hedendaagse samenleving en de zware tol
die hem door de ontvanger der belastingen wordt gevraagd. De belasting op het
inkomen is inderdaad in Groot-Brittannië, zoals U weet, zeer hoog. Misschien zal men
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er in slagen aan de hand van die briefwisseling een min of meer begunstigde status
voor de letterkundige uit te werken (meteen zouden de andere scheppende kunstenaars er van profiteren) . Het Ministerie van Financiën schijnt tegenover die gedachte
welwillend te staan. De kwestie is, hoe zoiets kan worden verwezenlijkt zonder dat
aanstonds ook andere groepen van de samenleving op een begunstigd belastingstelsel
zullen aandringen? Het probleem van de letterkundige is trouwens op lange na niet
enkel een vraagstuk van belastingen. Veel ernstiger voor de jonge schrijver is het feit
dat er zo weinig letterkundige publicaties bestaan. Wat verschijnt wordt door de
oudere garde op sleeptouw genomen. Publicaties als b.v. Horizon, New Writing, etc.
die men als Avant-Garde zou kunnen betitelen, hebben de geest gegeven toen de
onkosten twee jaar geleden zo schrikbarend zijn gestegen. Toch heb ik de indruk dat
de Engelse schrijver de zaken een beetje te zwartgallig ziet. Vergeleken met de
toestand in de Nederlanden is het auteurschap in dit land „een prinselijk' avontuur"!
Zelfs de poëzie heeft een arbeidsveld dat de Nederlandstalige dichters kan doen
watertanden. Nagenoeg alle weekbladen en verschillende Zondagsbladen publiceren
regelmatig gedichten. En in een land waar uitgaven bestaan als „The Penguin Poets"
(Penguin Uitgaven, met telkens een oplage van minstens 50.000 exemplaren) en de
zo keurig verzorgde maandelijkse „Poems in Pamphlet" (Hand and Flower Press,
hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend aan het werk van jongeren gewijd en verkocht tegen
de prijs van één shilling) , etc. is de dichter nu juist geen banneling va n de maat
schappij !
.

De zomermaanden zijn verstreken zonder opvallende gebeurtenissen op het gebied
van de literatuur, Charles Morgan's nieuwe toneelwerk The River Line met een
introductie On Transcending the Age of Violence r Uitg. Macmillan en T. W.
Ramsey's prachtige Engelse bewerking van Il Paradiso van Dante Uitg. Hand and
misschien uitgezonderd. Ook op dat van de plastische kunsten,
Flower Press
hoewel we toch de . indrukwekkende tentoonstelling van tekeningen van da Vinci in
de Royal Academy niet mogen vergeten. Daarentegen heeft de kunstmonografie veel
goeds gebracht, vooral wat betreft de aesthetische verhandelingen. Wij vermelden de
luxueuse uitgave Art and Everyman --- A Basis for Appreciation door Margaret
H. Bulley (in twee delen, met rond 800 illustraties, uitgegeven door Batsford) ; de
History of the World's Art door Hermann Leict (Uitg. George Allen and Unwin);
A Background for Beauty, door Arnold Silcock (Uitg. Melrose) ; Herbert Read's A
Philosophy of Modern Art (Faber and Faber) en Ludwig Goldscheider's Towards
Modern Art -- or King's Solomon Picture Book; Unknown Renaissance Portraits
en
Van Eyck door Ludwig van Baldass (alle drie: Phaidon Press) . Verder een nogal
uitvoerige da Vinci- literatuur waarvan de belangrijkste zijn: Leonardo da Vinci door
Sir Kenneth Clark (Cambridge University Press) en de vrij onverwachte Leonardo
da Vinci r-- Landscapes and Plants, door Ludwig Goldscheider (Phaidon Press).

***
Ten slotte nog het volgende: met grote belangstelling is deze zomer de 80ste
verjaardag gevierd van de filosoof Bertrand Russell en van de schrijver-caricaturist
Sir Max Beerbohm, de „incomparable Max" zoals G .B. Shaw hem bestempelde. De
verjaardag van de eerste viel samen met het verschijnen van zijn nieuwste maar lang
niet zijn belangrijkste boek The Impact of Science on Society (Uitg. Allen and
Unwin) en die van de tweede met de herdruk (in de populaire Penguin uitgave)
van Beerbohm's sprankelende fantasie op het Edward-se Oxford en de romantische
liefde: Zuleika Dobson. Alles bij elkaar genomen steekt er misschien méér levenswijsheid in dit hoogst amusante boek dan in het eerste!
Hugo van de Perre
St Peter's Square 31,
London, W 6

Forum
In Memoriam Lod ewijk van Deyssel

Enkele notities bij zijn dood
22 September 1864 werd in het gezin
proza" schreef, is van Deyssel door heel
van de grote katholieke emancipator
zijn werk heen de zich ook stylistisch
Joseph Albert Alberdingk Thijm een zoon steeds weer vernieuwende levensdilettant
geboren, die bij het Doopsel de namen
gebleven, die, wil men helemaal volledig
Karel Joan Lodewijk ontving, en wellicht
zijn, pas ophield met publiceren toen hij
is het geen toeval dat de laatste dezer in 1950 zijn Aantekeningen bij Lectuur
doopnamen gedurende 70 jaren verdisin het licht gaf.
conteerd is gebleven in . het pseudoniem
De dagen van van Deyssels hoogbloei
van een onzer meest befaamde litteratowaren echter andere dan de onze. In
ren sedert 1880. Lodewijk van Deyssel,
1880 was het nog mogelijk literaire rewiens schrijversnaam zijn tweede deel
voluties te ensceneren met dezelfde ernst
dankte aan de stamplaats van zijn geals heden ten dage koude en hete oorloslacht, Deissel in Hannover, bezigde zijn
gen, en het is geen toeval dat het huidige
nom-de-plume voor het eerst toen hij in
Parijs in een van zijn laatste stuiptrek1881 als bijna zeventienjarige jongen een
kingen tevergeefs haakt naar de frivole
opzienbarend artikel schreef over De eer
onbekommerdheid van de „naughty nineder Fransche meesters en sedertdien zijn
ties", waarvan van Deyssel ons zulk een
er gedurende tal van jaren weinig littevoortreffelijke evocatie heeft gegeven in
raire bewegingen geweest, die hij niet,
zijn „heroïsch-individualistische dagboekals een uiterst gevoelig seismograaf onder
bladen".
dezelfde schuilnaam geregistreerd heeft.
Na de fel-polemische beginperiode van
Wil men ismen" dan kan men spreken
het naturalisme en de mondain omlijste
van naturalisme, mysticisme en dandyiszelfanalyse der dagboekbladen, publime; anderen prefereren termen als imceerde van Deyssel in 1911 zijn chef
pressionisme, sensitivisme of fotografisch
d'oeuvre van contemplatieve levenskunst:
realisme, doch al deze min of meer willeUit het leven van Frank Rozelaar, en
keurig aangebrachte etiketten der literaire
menige bladzijde van deze aesthetische
critiek zeggen de lezer meestal weinig of
meditatie behoort zonder enige twijfel tot
niets omtrent de persoon van de kunstehet beste creatieve werk dat hij ooit genaar.
schreven heeft. Voor een aandachtig toeBij van Deyssel zou het groot aantal
schouwer is het overigens opmerkelijk
richtingen waartoe men hem wel geredat de enige rasprozaïst van '80 — die
kend heeft, hoogstens kunnen getuigen
slechts bij zeer hoge uitzondering in versvan een grote, immer elastisch gebleven
vorm heeft geschreven — de minst creaaffiniteit, en wellicht is dat uiterst fijntieve van zijn generatie is geweest. Wilzinnige vermogen om zich in te leven
lem Paap heeft dat in zijn rancuneuze
sleutelroman Vincent Haman reeds doen
inderdaad één van de belangrijkste elementen, waaruit zijn totaalkarakteristiek
uitkomen, door de hoofdfiguur van zijn
boek te schilderen als een uiterst moeiop de dag van vandaag dient te worden
opgebouwd. Meer dan de befaamde zaam auteur met een grotere begaafdheid
woordkunstenaar van 1880 die in een in het schrijven over dan het scheppen
van kunstwerken.
zeer onredelijke critiek op Frans Netscher
Waar van Deyssel creatief werkzaam
het klassieke fragment „Ik houd van het
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was, ontstond nergens het breed-epische
werk dat men, gezien zijn „jeugdprogram" van hem verwacht zou hebben,
doch veeleer korte lyriek. Vier jaren
(van 1881-'85) schreef hij over zijn als
roman mislukte debuut Een Liefde, waarna zijn kostschoolherinneringen De kleine
republiek als tweede poging in die richting al evenmin overtuigden. Het is, in
dit verband, ook geen toeval dat van
Deyssel in zijn volgende perioden met
een zekere hardnekkigheid het genre
„proza-gedicht" gehanteerd heeft, waartoe niet alleen In de zwemschool, Men.schen en Bergen en Jeugd gerekend moeten worden, maar ook de latere Verbeeldingen en Kindleven, in de wandeling
beter bekend als „de Adriaantjes".
Zonder de zoon uit de vader te willen
verklaren, zoals men dat wel getracht
heeft, kan men zeker de vader-zoon verhouding in het werk van van Deyssel
niet onopgemerkt laten. Behalve dat zij
aanleiding was tot een heldere, geserreerde biografie van Joseph Alberdingk
Thijm onder het pseudoniem A. J. speelt
zij meerdere malen een rol in zijn verzameld werk, o.a. in de zoëven genoemde
„Adriaantjes". De wijze waarop van
Deyssel daarin de jongen Adriaan getekend heeft, getuigt overigens van een
opmerkelijk, bijna teder heimwee naar de
argeloze ongereptheid der eerste jeugd,
een trek die men in een van zijn laatste
publicaties nog terug kon vinden.
Het heeft overigens weinig zin te ontkennen dat de literaire arbeid van de
oude dr Thijm met die van de jonge
Lodewijk van Deyssel niet veel meer van
doen had. Des te zinvoller is het echter,
juist voor diegenen die gemeend hebben
daar, zelfs n.a.v. zijn laatste publicaties,
met veel fanfare op te moeten wijzen, om
zijn betekenis als criticus voor de Nederlandse litteratuur na te gaan. Wie ooit,
om welke reden dan ook, zijn chaotisch
uitgegeven verzameld werk zal lezen, zal
bemerken dat hij reeds in zijn vroeg polemische periode vooral van 1888-'90 r---

naast de gepopulariseerde donder- en
bliksemfragmenten, critieken heeft geschreven over de Nederlandse en buitenlandse (vooral Franse) literatuur, die
getuigen van een philologische feeling en
een scherpte van visie, zoals men die in
onze huidige verwaterde en dilettantistische critiek welhaast niet meer aantreft.
Niets is hachelijker dan het bepalen van
literaire waarden op korte termijn, maar
het was in 1889 dat van Deyssel een
zekere mijnheer Couperus aanried om
zich niet langer te occuperen met „het
fatterig schijnschoon van slechte verzen,
nu hij met Eline Vere zulk een meesterlijke roman gepresteerd had", om het bij
dat ene veelzeggende voorbeeld maar te
laten.
Iets van die directe kijk, geformuleerd
in speelse doch overigens weloverwogen
bewoordingen is ook zijn gesprekken tot
het laatst blijven kenmerken. Hij herinnerde zich veel, zonder jaartallen, maar
met karakteristieke bijzonderheden. Hij
volgde het actuele leven met de merkwaardige preciesheid van een oude Hollandse heer, die aan „zijn waereld" niet
genoeg had om de wereld te kennen. Zo
herinner ik mij dat hij mij nog niet zo
lang geleden met belangstelling vroeg
naar een mijnheer Philips die in Eindhoven toch zoveel lampen scheen te maken
en andere geslaagde instrumenten. „Het
zou prettig zijn", zei hij, „als hij mij eens
een vliegtuigje present wilde doen, van
die nieuwe stof die doorzichtig is. Ik zou
er dan mee langs mijn kennissen kunnen
vliegen en iedereen zou mij zien zitten".
Dat hij „plastic" bedoelde, zonder zich
de naam te herinneren, was overigens een
merkwaardige coïncidentie voor de meest
plastische onzer Tachtigers over wiens
stijl en persoon, reeds bij zijn leven talloze essays en een academisch proefschrift geschreven zijn.
„Holland houdt wel van klassieken,
maar ze moeten dood zijn", heeft Bernard
Verhoeven eens geschreven in één van
die essays, die van Deyssel zeer eenken-
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nig op de korrel hebben genomen als een Want is het niet zo dat de dood van dr
overtuigingsloos individualist. Aan die Karel Thijm ons nogmaals en voorgoed
zin moest ik onwillekeurig denken toen ik bevestigd heeft dat Lodewijk van Deyssel
hoorde dat van Deyssel gestorven was, reeds lang, heel lang, tot onze „living
omdat de inhoud ervan mij op dat mo- classics" behoorde?
Carel Swinkels
ment minder toepasselijk leek dan ooit.

Het vierde internationale congres voor anthropologie en ethnologie
„Aldus is Wenen, waar eens het be- nieuwste vondsten tonen aan, dat sapiensroemdste congres uit de wereldgeschiede- kenmerken moeten worden aangenomen
nis is gehouden, wederom opnieuw con- in tijden die liggen vóór de Neanderthagresstad". Deze woorden uit de openings- ler, zodat men tot nieuwe hypothesen zijn
rede van de Bondspresident Dr Theodor toevlucht moet nemen Deze werden met
Korner werden volkomen bewaarheid, de uiterste voorzichtigheid naar voren
toen in de afgelopen dagen van 1-8 Sep- gebracht. Men is hier in een gebied van
tember een 800-tal anthropologen en eth- duizend onzekerheden. De dogmatische
nologen uit 51 landen van de wereld in uitspraken in deze materie van de weWenen bijeen kwamen. Het ijzeren gor- tenschap van dertig jaar geleden zijn
dijn alleen bleef gesloten. door vrouwe prudentia geschrapt. Zelfs
Wenen is een centrum van anthropolo- is in een voordracht het geheel der evogische studie. Zeer terecht was het prae- lutie zelf als een probleem gesteld. Geleid
sidium toevertrouwd aan de alom erkende door de overweging dat niet alleen moren door ieder vereerde stichter van de phologische, maar ook physiologische,
Weense school, Pater W. Schmidt S.V. biochemische en genetische factoren beD. Al is het waar, dat menige jongere slissend zijn in de probleemstelling der
uit de school van de meester afwijkt, de evolutie, bracht Rossina Zdansky naar
verering en het ontzag voor deze 83- voren, dat men niet moet vragen, hoe de
jarige grootmeester der anthropologie is evolutie was verlopen, maar of zij wel
er niet minder om. En dit niet alleen bij had plaats gehad. De natuur wijst ons in
geestverwanten. een richting van een constant-zijn der
Het is ondoenlijk dit congres volledig soorten. Deze positie, zo kenmerkend
te bespreken. Liefst 400 voordrachten voor micro-evolutionisten, gaf aanleiding
waren aangekondigd, verdeeld over ver- tot een bewogen en fraaie discussie tusschillende secties. Slechts enkele punten sen het macro-evolutionisme, voornamekunnen naar voren worden gebracht, zon- lijk vertegenwoordigd door Falkenburger,
der dat daarom aan de waarde der niet en de micro-evolutie verdedigd door
vermelde' punten ook maar iets te kort Zdansky. De kloof tussen deze beide
wordt gedaan. Misschien dat later gele- richtingen werd echter ook hier niet over-

genheid gevonden wordt, een en ander brugd. Het vraagteken is blijven staan,
nader uit te werken. en heeft beide vermaand tot voorzichtigZeer duidelijk kwam tot uiting de in- heid in hun conclusies.
Een figuur die aller aandacht trok was
eenstorting (het woord Zusammenbruch
werd in deze samenhang gebruikt) van Thor Heyerdahl. Men herkende de blonde klassieke afstammingsleer, die Homo de Noor direct van de foto's uit het boek
sapiens wilde laten ontstaan langs een van de Kon-Tiki expeditie. Nu wilde het
weg, die voert over Pithecanthropus en geval, dat in een feestgave van Kultur
Sinanthropus, Heidelberger mens, Nean- und Sprache, die bij de aanvang van het
derthaler en Cro-Magnon mens. De congres aan iedere deelnemer werd aan-
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geboden, een studie van Heine-Geldern soms als men haemoglobine reduceert, en
was gepubliceerd, waarin Heyerdahl's wel in een percentage, dat typerend is.
theorie van de atlantische migratie werd
Dr Julien was in staat zijn jongste resulbestreden. Heyerdahl zelf wist van deze
taten mede te delen van de expeditie, die
publicatie niets af, tot hij ze op het con- hij enkele dagen voor het congres had
gres in handen kreeg. Onmiddellijk afgebroken bij de Pygmeeën van Censchreef hij een verdediging die als bijlage
traal Afrika. Op een ander gebied bleek,
zal verschijnen in Archiv fur Vólkerhoe men zoekend is naar een nieuwe
kunde, maar reeds als overdruk door
methode van anthropometrie. Zeer veel
Heyerdahl aan belangstellenden ter hand
belangstelling trok de door Delattre voorkon worden gesteld. Het komt mij voor,
gestelde horizontale voor de schedelmedat Heyerdahl hier als overwinnaar uit
ting. In plaats van de alom gebruikte z.g.
het krijt naar voren treedt. Bijzonder
Frankfurter horizontale stelde hij voor
sympathiek was in dit verband de vooreen horizontale te nemen die loopt door
dracht van de grijze Prof. Wolfel over
het horizontale kanaal van het eventransatlantische relaties, waarin hij Hey- wichtszintuig. Theoretisch gesproken
erdahl alle eer gaf die hem toekwam.
heeft men dan een horizontale, die ons
Diens expeditie is niet zo maar een spor- door de natuur gegeven is. De grote
tieve prestatie, maar een wetenschappelijk
moeilijkheid ligt echter in het practisch
betoog. De zaal was bij deze gelegenheid
bepalen van de ligging in de schedel van
opvallend vol. In de discussie voerde ook dit horizontale halfcirkelvormige kanaal.
Heyerdahl het woord, om zijn standpunt En nog veel moeilijker is deze bepaling
nader uiteen te zetten. Het was jammer bij de fossiele schedels. Delattre heeft wel
dat Heine-Geldern hierbij niet aanwezig
enige criteria hiervoor gegeven, maar
was.
daar het reconstrueren van fossiele scheHoeveel werk er nog voor de wetendels zelf vaak reeds een probleem is, is
schap te doen valt, bleek ondubbelzinnig het bepalen van de juiste ligging van het
uit dit congres, zowel op physisch als op horizontale evenwichtskanaal een procultureel anthropologisch gebied. Pater bleem temeer. Toch heeft Delattre al inteSchmidt had in zijn openingsrede wel ressante bevindingen meegedeeld, waarbetoogd, dat er nu geen grote gebieden
over nog veel te discussiëren valt.
van de mensheid meer zijn die totaal onDe algemene verwachting dat ook de
bekend zijn, dat onze kennis echter nog
verklaring van de Unesco omtrent de
grote lacunes bezit, en dat niet alleen in
rassen ter sprake zou komen, werd bedetailkwesties, hierover was ieder het
waarheid. Men wilde van het congres een
eens. Terra incognita, nu en in het ver- adhaesie-betuiging aan deze verklaring
leden.
verkrijgen. Ze werd 8 Juni 1951 na amWat weten wij van de vroegere migra- pele bespreking door enkele geleerden,
ties? Welke cultuur moet daar niet aan
waaronder Prof. R. A. M. Bergman ten
beantwoord hebben. Hoeveel onbekends
onzent, opgesteld, naar aanleiding vooral
is er niet in de gewoonten en gebruiken
van de verderfelijke uitwerkingen van de
der huidige volksstammen. De onderlinge rassenwaan der afgelopen jaren. De ver-S
uitwisseling was buitengewoon vruchtklaring zelf echter is in streng wetenbaar, niet slechts om elkanders kennis aan
schappelijke termen gehouden. Zij zegt,
te vullen, maar ook om eventueel een dat ieder ras in aanleg gelijkwaardig is,
toekomstprogram op te stellen. Tegen- en dat verschillen in cultuurniveau veelal
woordig werkt men veel met het onderveroorzaakt worden door de omstandigzoek naar het voorkomen van sikkelcellen
heden waarin de rassen verkeren. De
bij de volkeren. Deze cellen ontstaan
verklaring wil psychologische verschillen
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niet als criterium aanvaarden om de rassen te onderscheiden, slechts anatomische
en physiologische. Vanzelfsprekend
kwam in de discussie de kruisigende
vraag naar voren, hoe psychologische
verschillen samenhangen met biologische
kenmerken. Het resultaat was, dat het
congres in meerderheid met de verklaring
in het algemeen accoord ging, maar de
samenhang tussen het psychologische en
het biologische nog eens in de aandacht
van de geleerden wil aanbevelen. Voor
het racisme is echter geen wetenschappehike basis aanwezig. Sterk beval het congres aan, dat de biologie van mensen en
rassen reeds vroeg op de scholen moet
worden uiteengezet.
Zo is dit congres uiterst vruchtbaar
geweest voor de onderlinge gedachtenwisseling en voor de bevordering der
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wetenschap. Maar dit niet alleen. Ook
voor de verbroedering der volken en
voor de onderlinge vrede, beloofd aan
de mensen van goede wil. Goede wil, dit
was het motto door de president aan het
congres gegeven. We zagen vertegenwoordigers van het blanke, gele en zwarte ras eendrachtig samenwerken om hetzelfde doel na te streven. Verbroedering,
die ook tot uiting kwam bij de excursies
en recepties, die waren georganiseerd.
Oude vrienden ontmoetten elkaar, nieuwe
werden gemaakt. Ook in deze zin werd
Falkenburger's woord, ofschoon in ander
verband gesproken, bewaarheid: „Anthropologie ist eine frohliche Wissenschaft". Het einde was een welgemeend:
tot weerziens over vier jaar in Philadelphia.
M. Jeuken S.J.

Een groot kerkhistorisch werk
Bij het verschijnen van het vijfde deel
van de Histoire de l'Eglise en Belgique,
door Ed. de Moreau S.J. 1 ) achten wij
het een ereplicht, alvorens het werk zelf
te bespreken, een kort „In memoriam" te
wijden aan deze pas overleden historicus.
Ed. de Moreau werd op 26 Aug. 1879
op het kasteel van Andoye (gem. Bioul,
prov. Namen) geboren. Na zijn oude
humaniora op het Sint-Michielscollege,
nu Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel,
trad hij in de Jezuïetenorde en werd reeds
vroeg bestemd tot „de edele conste en het
hard labeur" van de geschiedschrijving.
Op de Faculteiten van Namen (18991901) behaalde hij de hoogste onderscheiding; te Leuven studeerde hij onder
de onovertroffen meester Alfr. Cauchie
(1904-1906) en promoveerde er summa
cum laude met zijn proefschrift L'abbaye
de Villers en Brabant aux Xlle et Xllle
siècles. Etude d'histoire religieuse et économique, dat in 1909 verscheen. In 1911

publiceerde de jonge historicus reeds een
tweede boek Adolphe Dechamps (18071875), ingeleid door Ch. Woeste, dat nog
steeds de beste studie is over de toenmalige Belgische politiek.
Daarop voltooide P. de Moreau zijn
lange Jezuïetenvorming te Innsbruck
waar hij tevens zijn kennis van het Duits
vervolmaakte, en was daarna gedurende
de eerste wereldoorlog een toonbeeld van
heldenmoed en echte christelijke caritas.
Reeds in 1913 werd hij benoemd tot professor in de kerkgeschiedenis aan de theologische faculteit der Jezuïeten te Leuven,
later ook in de christelijke archaeologie
en in de liturgie, en hij zou dit blijven tot
aan zijn dood, op 2 Maart 1952.
Het is opvallend, dat na zijn publicaties van 1909 en 1911 het zo lang duurt
eer P. de Moreau weer een groot werk
van zijn hand doet verschijnen; het vraagt
natuurlijk enige jaren eer een jonge kerkhistoricus zich op het uitgestrekte gebied

1) E. de Moreau, S.J., Histoire de l'Eglise en Belgique. Deel V: L'Eglise des Pays-Bas. 1559-1633
(Museum Lessianum, Section historique, nr 15). Edit. Universelle, Brussel, 1952, 544 pp., 28 pltn,
ingen. Fr. 325.
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van twintig eeuwen kerkgeschiedenis veilig weet te oriënteren; ook vallen een
jonge professor allerlei tijdrovende
werkjes en taken ten deel; maar een andere reden van dat wachten was ook, dat
hij zich op de studie der Merovingische
periode was gaan toeleggen, en, naar zijn
eigen getuigenis, slechts traag een veilige
methode vond om de lastige problemen
van die duistere eeuwen op te lossen.
In 1925 verscheen in de reeks „Collec tion belge des manuels d'histoire" zijn
handboek Histoire de l'Eglise, dat in
1947 een 7e druk beleefde, en waarvan
de Nederlandse vertaling in de reeks
„Vlaamse handboeken voor geschiedenis"
werd opgenomen.
Met bijzondere voorliefde wendde hij
zich telkens weer tot de hagiografie. Zijn
geleerd werk Saint Amand, apeitre de la
Belgique et du Nord de la France (1927)
is voldoende bekend; ook zijn degelijk
maar beknopt werkje Saint Anschaire
missionnaire en Scandinavie au IXe
cle (1930) , waarvoor hij een studiereis in

de Scandinavische landen ondernam en
dat hij aan Hare Koninklijke Hoogheid
de Hertogin van Brabant, Prinses Astrid
van Zweden, opdroeg. Van Sint Bernardus en Sint Franciscus, Sint Victrix en
Sint Albert van Leuven, bezorgde hij
eveneens een korte levensschets.
De missies en hun historische wording
hebben hem levenslang aangetrokken. Hij
publiceerde een artikel over de Belgische
missionarissen in de Verenigde Staten
van Amerika, een „Xaveriaantje" over
België en de missies, en een korte biografie van de H. Jean de Brébeuf, de reus
der Huronenmissiën. Toen in 1930 een
groot werk over de Katholieke Kerk in
België gedurende de afgelopen eeuw was
ontworpen, werd hij belast met het hoofdstuk over de Belgische missionarissen van
1804 tot 1930, een uitvoerige studie, die
ook afzonderlijk in boekvorm verscheen,
en in 1944 een tweede druk beleefde.
Maar P. de Moreau zou wel een uitzonderlijke Jezuiet-historicus zijn geweest,

indien hij niets over zijn eigen Orde had
gepubliceerd. En werkelijk, als aanvulling
op het boek van de Brusselse professor
Bonenfant over de opheffing der Jezuïetenorde in de Oostenrijkse Nederlanden
in 1773, schreef hij een korte maar degelijke studie over dezelfde opheffing in het
prinsbisdom Luik. Een passionérend onderwerp behandelde hij in zijn La vie
secrète des jésuites belges de 1773 à 1830,

een korte studie, die hij in zekere mate
voortzette in een artikel over de volksmissies, welke de Belgische Jezuieten gedurende de twintig eerste jaren van hun
bestaan in België hebben gehouden.
Ondanks deze publicaties van uiteenlopende aard bleef toch zijn aandacht
vooral gericht op de kerkhistorie en op
de nationale geschiedenis, vooral op de
nationale kerkgeschiedenis. Hij schreef
over Godfried van Bouillon en over Philippe d'Arbois, bisschop van Doornik,
over de investituurstrijd te Luik en over
de abdij van Orval, over de kerstening
van onze gewesten en over de oprichting
der parochieën, over de vervolging der
Zuidnederlandse priesters in de troebelen
der zestiende eeuw en over de Belgische
abdijen van de 7e tot de 12e eeuw. Voor
de „Dictionnaire d'Histoire et de géographie ecclésiastique" schreef hij, naast talrijke andere bijdragen, in 1931-1932 een
zeer lang artikel Belgique, dat hij, omgewerkt en aangepast aan een groter publiek, in boekvorm onder de oorlog opnieuw uitgaf: L'Eglise en Belgique. Des
origines aux débuts du

XXe siècle

(1944) . In zijn retraitenota's van einde
1931 schreef hij hierover: „J'ai poussé ce
travail, j'ai voulu le faire de mon mieux
je vois maintenant qu'il y aura moyen de faire en une quinzaine d'années,
si Dieu me prête vie, une belle histoire
de l'Eglise de Belgique en deux ou trois
volumes. Ii faut désormais y consacrer
tout mon temps".
Dit zou zijn levenswerk worden gedurende de twintig jaren die hem nog restten, maar de twee of drie voorziene delen
....
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zouden er uiteindelijk zeven of acht geworden zijn, indien hij zijn werk had
mogen voleinden. In 1940 verschenen de
eerste twee delen van zijn voortaan beroemde Histoire de l'Eglise en Belgique;
in twee jaar tijds was de nochtans hoge
oplage uitverkocht en in 1947 werden ze,
na een herbewerking en nieuwe groepering der stof, herdrukt. In 1946 verscheen
het IIIe deel: L'Eglise Mé odsle. 11221378, en in 1949 het IVe deel: L'Eglise
aux Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne
et Charles-Quint. 1378-1559, terwijl in

1948 een aanvullend deel verschenen was:
Circonscriptions ecclésiastiques, chapitres,
abbayes, couvents avant 1559 in twee

banden: één voor de kaarten en één voor
de tekst. Bij het verschijnen van de twee
eerste delen schreef niemand minder dan
de uitstekende mediaevist Dr F. L. Ganshof, professor aan de Gentse universiteit,
een lang en uiterst lovend artikel in de
„Revue belge de philologie et d'histoire"
(XX, 1941, pp. 719-742) . Een bekende
Franse historicus zei eens: Hadden wij
maar voor Frankrijk een dergelijke kerkgeschiedenis! Het zal dan ook niemand
verwonderen dat P. de Moreau in 1950,
bij eenstemmigheid van de jury, de vijfjaarlijkse prijs voor nationale geschiedenis toegewezen kreeg.
En toch zijn hiermee de voornaamste
studiën van de vruchtbare historicus nog
niet alle opgesomd. Wij gewagen niet
van zijn talrijke kortere of langere bijdragen in een tiental tijdschriften en
encyclopaedieën, zoals b.v. in de „Winkler Prins", of in de „Nouvelle Revue
théologique" en verscheidene „Mélanges"
en „Miscellanea". In het IIe deel (1950)
van de „Algemene Geschiedenis der Nederlanden" schreef hij twee hoofdstukken:
Kerk en geestelijk leven tot het Concordaat van Worms. 936-1122, en Kerk en
geestelijk leven van het Concordaat van
Worms tot het einde van de dertiende
eeuw. Een zijner meest oorspronkelijke
studiën zal steeds blijven zijn Luther et
le Luthéranisme in het XVIe deel (1950)
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van de „Histoire de l'Eglise" van Fliche
en Martin.
Een historicus van dergelijk formaat
werd natuurlijk gretig aangezocht om in
verschillende commissies zitting te nemen
of toe te treden tot geleerde genootschappen. Op zijn latere publicaties vermeldde
hijzelf de twee voornaamste, die voor
zich zelf spreken: „Membre de la Commission royale d'Histoire et de l'Académie royale de Belgique".
P. de Moreau's geschriften munten
niet uit door een vlotte verteltrant of
glanzende stijl, het zijn evenmin schitterende synthesen met verre perspectieven:
maar wel dragen zij het stempel van een
grondige en eerlijke studie, en van een
gewetensvolle samenbundeling der verworven gegevens om, zoveel als maar
enigszins mogelijk is, een objectief en
getrouw beeld van het verleden te geven.
Onwillekeurig vergelijkt men de schrijver van de Histoire de l'Eglise en Belgique met de auteur van de Histoire de
Belgique. Hiervoor kunnen wij slechts
herhalen wat wij vijf jaar geleden in dit
tijdschrift schreven: „Pirenne schrijft
vlotter en synthetischer; de Moreau is
meer gedrongen en analytisch; bij Pirenne verrast de als vanzelfsprekende aaneenschakeling der feiten, bij de Moreau
de solide onderbouw van zijn stellingen.
Pirenne is schitterender, de Moreau veiliger; Pirenne is een causeur, de Moreau
een professor; Pirenne's geschiedenis is
boeiende lectuur, de Moreau's historie
een onmisbaar naslagwerk" (I, 1947-48,
p. 742) . En is Pirenne België's grootste
historicus, onder alle geschiedkundigen is
er geen enkele die zich voor de kennis
van ons christelijk verleden zo verdienstelijk heeft gemaakt als P. de Moreau.
Boven de historicus rees P. de Moreau
uit als mens. Allen die met hem in aanraking kwamen, werden al spoedig gewonnen door zijn eenvoud, zijn oprechtheid en bovenal zijn goedheid. Hij was
een man „in quo dolus non est", zoals het
Evangelie zegt, een man „zonder stre-
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ken", en in die zin was deze Jezuïet een
levende negatie van hetgeen de woordenboeken bij het woord „Jezuïet" zoal opgeven. Daarnaast werd men getroffen
door zijn taaie werkkracht, zijn woekeren
met zijn tijd en zijn talent, zijn nooit verzwakkend doorzettingsvermogen, al was
hij, vooral met het toenemen der jaren,
physisch gehandicapt, en al viel het opstellen van een leesbare tekst hem, tot
het einde toe, nog zo zwaar.
Hoe moeilijk, ja onmogelijk het op het
eerste gezicht ook moge schijnen, P. de
Moreau is er in geslaagd de liefde voor
de historische waarheid boven alles te
stellen en toch zich geen enkele vijand te
maken: zijn innemendheid en zijn goedheid ontwapenden ook de vinnigste tegenstander. Meer dan wat anders ook,
zal die goedheid allen blijven heugen die
hem ooit leerden kennen.

* **
In het pas verschenen vijfde deel van
zijn groots werk Histoire de l'Eglise en
Belgique behandelt de auteur een opvallend korte, maar uiterst bewogen en belangrijke periode. In zijn Woord Vooraf
geeft hij zelf de vier grote feitelijkheden
aan: de volledige kerkelijke reorganisatie,
de radicale hervorming, de ontzaglijke
bedreiging voor de toekomst van het
katholicisme, die gelukkig afgewend
wordt, en de prachtige opbloei van het
hele katholieke leven.
Bijzonder gelukkig lijkt ons de schikking van de ingewikkelde stof in drie
delen: het eerste deel omvat alle elementen waarover de Katholieke Reformatie
beschikte om zich krachtig door te zetten,
het tweede handelt over het Calvinisme
en de periode van de troebelen, het derde
over de katholieke bloei onder Farnese
en vooral onder de Aartshertogen. Hieraan heeft Prof. Lavalleye van Leuven
een uitstekend vierde deel toegevoegd
over de kunst, niet op zichzelf beschouwd,
maar in zover zij in dienst stond van de
Kerk.

Voor het eerste deel beschikte de
auteur over enkele goede voorstudiën:
o.a. over de oprichting der nieuwe bisdommen in 1559, over de deelname der
theologen uit de Lage Landen aan het
Concilie van Trente, over de aanvaarding en afkondiging der decreten van
Trente en over de eerste ontwikkeling en
activiteit der Jezuïeten. Voor het derde
deel had A. Pasture reeds het zware
werk gedaan in zijn boek: La restauratiorz
religieuse aux Pays-Bas catholiques sous
les archiducs Albert et Isabelle (15961633), verschenen in 1925, dat P. de

Moreau, dank zij latere studiën, merkelijk
aanvult. Voor nagenoeg de helft der
hoofdstukken moest hij zelf echter oorspronkelijk werk leveren: dat dit niet
altijd definitief is, spreekt vanzelf. Maar
zijn lang hoofdstuk „Prètres belges mis a
mort par les gueux" (pp. 172-206), waar
hij het aantal gedode priesters op 130
stelt, en de bladzijden over de apostaten
(pp. 222-227) , waar hij, na nauwkeurig
onderzoek, besluit dat op de toenmalige
zeer talrijke clerus, slechts een 70-tal
priesters naar het Calvinisme zijn overgegaan, dragen een nagenoeg definitief
karakter.
Wat bij de lezing voortdurend treft is,
hoe de schrijver die verwarde periode uit
de meest verschillende gezichtshoeken
belicht, zodat werkelijk alle aspecten over
dit complexe gebeuren in zijn exposé
staan weergegeven. De politieke gebeurtenissen, en de intense arbeid en sterke
organisatie der Calvinisten dienen als
achtergrond waartegen de schrijver de
activiteit van de nieuwe bisschoppen en
van de seculiere en reguliere clerus projecteert.
Terecht benadrukt hij, na een detailonderzoek, in een afzonderlijk hoofdstuk
(pp. 38-49) , dat de na-trentse bisschoppen in ons land over 't algemeen veel
beter waren dan de vroegere: „Pris dans
leur ensemble, les titulaires des évéchés.
au temps de Philippe II, donnent une
impression nettement favorable. Ce sant,
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meer
dan eens in
dan
in economische
economische problemen
problemen
inzichten te
te kennen
geeft, die
inzichten
kennen .geef,t,
die vanuit
vanuit
de H. Schrift
de
.schrift als
alsenige
enigeopenbaringsopenbaringsbron moeilijk te
bron
te rechtvaardigen
rechtvaardigen zijn.
zijn.
De natuur
De
natuur blijkt
blijkt sterker
sterker dan
dan de leer
leer
en het gezond
en
'gezond verstand
verstand van de schr.
schr.
wint .het
het vaak
vaak van
wint
van zijn
zijnprincipiële
principiële
strijd tegen
, constrijd
tegen natuurrechterlijke
natuurrechterlijke .,constructies".Al
Al is
struoties".
is het
het boek
boekdaarom
daarom
minder consequent
consequent:: voor katholieken
katholieken
zijn die inconsequenties
zijn
inconsequenties gemakkelijk
gemakkelijk
te verwerken.
te
verwerken. Met
Met instemming
instemming en
en
waardering neemt men kennis van
waardering
van de
gezonde en
gezonde
en evenwichtige
evenwichtige inzichten,
inzichten,
de schr.
die de
schr. blijkt
blijkt te bezitten
bezitten omtrent
omtrent
talrijke verhoudingen
in het
talrijke
verhoudingen in
het mootmaatschappelijk leven.
leven. De
schappelijk
De diep-gelovige
diep-gelovige
instelling, die
die aan
aan heel
heel dit boek
boek ten
ten
instelling,
grondslag Ugt.,
ligt, en de
grondslag
de zuivere
zuivere feeling
feeling
voor problemen
problemen en
,en oplossingen
oplossingen maken
maken
het lezen
lezen tot
tot een
eenbijna
ibijna onverdeeld
onverdeeld genoegen.
De schr.
schr. is zeer
zeer beslagen
beslagen in
in de
de proprotestantse literatuur.
Hij kent
testantse
literatuur. Hij
kent ook
ook
enige katholieke
enige
katholieke literatuur
literS/tuur en weet
weet
deze
oprecht ,te
waarderen (o.a.
(o.a. blz.
blz.
deze oprecht
te waarderen
26, 215-216,
215-216, 225-226,
225-226, 232-233,
232-233,
26,
243)
Betere kennis
kennis v
an de
243). . Betere
van
de katholiekatholieke literatuur had
had hem
hem kunnen
kunnen behoebehoeden
den voor
voor enkele
enkele opmerkingen,
opmerkingen, die
die
men
men van een
een Hoogleraar
HOQgleraar niet
nietzou
zou ververwachten.
wachten. Wat hij
hij schrijft
schrijft over
over de
de z.g.
z.g.
dubbele moraal
moraal (blz.
(blz. 201-202,
201-202, 260-dubbele
260262,
262, 266)
266) en
en over
over de
degoede
goede werken
werken
(blz.
(blz. 259)
259) had
had in
in een
een werk
werk van
van zulke
zulke
standing
standing niet
niet mogen
mogen voorkomen.
voorkomen. De
De
Encycliek Quadragesimo
Quadrageslmo Anno wordt
door
schr. op
door de schr.
op naam van Paus Pius
Pius
XII gezet (blz.
(blz. 247)
247).. Een
Eendrukfout
drukfout
wellicht?
wellicht?
Alles bijeen
bijeen een
een belangrijk
'belangrijk boek,
boek,
waarvan
waarvan wij
wij de
de lezing
lezing(waarvoor
(waarvoor
verlof
verlof nodig
nodig is)
is) vooral
vooral aan
aanmoraalmoraaltheologen kunnen
k,unnen aanbevelen.
aanbevelen.
A.
v. Kal
A.v.
Kol
Robert
Robert CLAUDE
CLAUDE S.J.,
S.J., Contact
Contact avec
avec

1'Esprit.
l'Esprit. —
- Editions
Editions Alsatia, PaParis, 1952,
1952, 208
208 pp.,
pp., 250
250 frs.
De oorsprong
oorsprong van
van dit
ditkeurige
keurige
werkje
werkje geeft
,geeft meteen
meteen de
dewezenlijke
wezenlijke
inhoud
ervan aan.
aan. De leden
inhoud ervan
leden van
van een
een
afdeling der
der Action
Action catholique, waar
waar
verslapping
verslapping was
wasbinnengedrongen,
'binnengedrongen,
hebben
zich beraad
ber&8id over
over de
de mogelijkmogelijkheMlen zich
heid om
om de
de eerste
eerste ijver
ijver terug
terug te
te vinvinden.
komen tot het
het besluit:
besluit: „Si
"Si
den. Zij
Zij komen
nous
nous voulons
voulons ressourcer
ressourcer la
la section,
section, il
11
faut d'abord
d'abord nous
Jious ressourcer
ressourcer nousnous-

mêmes".
code op voor
voor
mêmes". Zij
Zij stellen
stellen een
een code
het leven, waarvan zij
zij de verschillenverschillende
punten achtereenvolgens
achtereenvolgens op
hun
de punten
op hun
veelvuldige
bijeenkomsten bespraken.
bespraken.
veelvuldige bijeenkomsten
P.
Claude, hun
hun aalmoezenier,
aalmoezenier, heeft
heeft
P. Claude,
de vrucht van deze vergaderingen devruchtanzgdei
samengesteld
,gecompleteerd in
in
samengesteld en
en gecompleteerd
een
commentaar op
op de
de levensregel.
levensregel.
een commentaar
De
auteur, die
die reeds
reedsverschillende
verschillende
De auteur,
weI1kjes
schreef, welke vaak
vaak ook
ook ververwerkjes schreef,
taald
hier op de meest
meest
taald werden,
werden, geeft
geeft hier
pakkende
heldere wijze de fundafundapakkende en
en heldere
menten
geestelijk leven
leven weer.
weer.
menten van het geestelijk
Zonder
de jonge
jonge mens
mens
Zondertwijfel
twijfel zal
zal de
dit boekje
boekje met het grootste
grootste nut
nut lezen
lezen
en,
meer is,
is, alalmediterend
mediterend zich
zich
en, wat meer
eigen maken.
maken. Ook
Ook zij,
zij, die
die leiders
leiders zijn
zijn
van jonge
jonge mensen,
mensen, zullen
zullen hier
hier hun
hun
voordeel
kunnen doen.
doen.
voordeel mee kunnen
H.Geurtsen
H. Geurtsen
Robert
.s.J., The
The Semlnarian
Robert NASH, tS.J.,
Seminarian
at his
hls Prie-Dieu.
Prle-Dieu. —
- Gill and Son,
Son,
pp.
Dublin,
1951, 312 pp.
Dublin, 1951,
Degenen
zich voorbereiden
voorbereiden op
op
Degenen die zich
het Priesterschap
Priesterschap vinden
vinden in dit werk
werk
van
een reeds
reeds d
door
vele dergelijke
dergelijke
van een
oor vele
werkjes bekende
bekende auteur
auteur een
een rijke
rijke stof
stof
,ter
overweging. De
schrijver is
er
ter overweging.
De schrijver
is er
.goed
geslaagd om
om het eerste
eerste él
élan
goed in
in geslaagd
an
van de seminarist aan te grijpen envandesmirtgjpen
in
overwegingen te
te verdiepen.
verdiepen. Het
Het
in overwegingen
van een
eenbrede
brede ervaring.
ervaring. Wij
Wij
getuigt van
zouden de hoofd-inhoud willen
willen samensamenmet deze
deze woorden:
woorden: blijf
blijf edeledelvatten anet
moedig in uw
uw offerzin.
offerzin. Zijn
Zijn boek
boek kkan
moedig
an
meehelpen om de plicht van het ge- mehlpnodictvahegIbed en de
de wil
wil om
om dit
dit zo
zogoed
goedmogemogebed
lijk te
doen om
zetten en
en te
te volvollijk
te doen
om te zetten
tooien in een
een verlangen
verlangen naar
naar dit gegetooien
bed. En
is wel
wel de
de mooiste
mooiste vrucht
vrucht
bed.
En dat is
die geplukt
,geplukt kan
kan worden
worden uit
uit een
een medimeditatieboek.
H. Geurtsen
tatieboek.
H. Geurtsen
P. HUBERTINUS
HUBERTINUS O.F.M.
O.F.M. Cap.
C8ip. God,

Gezin, Gemeenschap.
Gemeenschap. Handboek
Handboek
Gezin,
ten dienste
dienste van
va.i:l. de
de godsdienstige
godsdienstige
van de
de leerlingen
leerlingen op
op nijnijvorming van
en ambachtsscholen
ambachtsscholen en
en
verheids- en
-cursussen. 2e
- L.
L. C.
C. G.
G.
-cursussen.
2e deel.
deel. —
Malmbel.1g, Den Bosch,
Bosch, 1952,
1952, 214
214
Malmberg,
pp., f12,90.
2,90.
jongens van
vanonze
onzelagere
lS/gerenijvernijverDe jongens
heidsscholentonen
een levendige
levendige bebeheidsscholen
tonen een
langstelling voor de vele
vele vragen
vragen van
van
het leven,
leven, zoals
zoals ze
ze dat
datontmoeten
ontmoeten in
in
het
ervaringen met zichzelf,
zichzelf, met
met thuis
thuis
de ervaringen
en met
met de
de grote
grotewereld
wereldvan
vande
dearbeid,
artbeid,
en
waarin ze
ze binnenkort
binnenkort hun
hun intrede
intrede zulzulwaarin
doen.
len doen.
Zoals in
in het
het eerste
eerste deel
deel van
van zijn
zijn
Zoals
handboek, velltelt
P. Hubertinus
Hubertinus op
op
handboek,
vertelt P.
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een frisse en boeiende manier over
onze levenstaak t.o.v. God, Gezin en
Gemeenschap. In dit tweede deel
wordt de christelijke deugdenleer behandeld. Het is het eerlijke hartelijke gesprek van iemand, die zijn
jongens kent en die de verschillende
begrippen niet alleen begrijpelijk,
maar ook aangrijpend weet te maken.
De gehele uitvoering en vooral ook
de illustraties helpen mee om dit
godsdiensthandboek aantrekkelijk en
interessant te maken. H. de Ha an
Martin HARRISON O.P. The Everyday Catholic. — Blackfriars,
London, second ed., 1952, 376 pp.,
18 s. 6 d.
Deze verzameling van ruim zeventig traktaatjes van meest ascetische
aard verscheen in 1947; ze werd besproken in K.C.T. April 1949 op blz.
777. W. P.
Kardinaal Mercier en de priesteropleiding. Bijdragen uitgegeven
ter gelegenheid van de honderdste verjaring van de geboorte van
Kard. Mercier. — Seminarie Leo
XIII, Leuven, 1951, 188 pp.
Naast de vele redevoeringen die bij
deze plechtige verjaring werden uitgesproken, zal de aandacht van de
lezer bijzonder getrokken warden
door de studies die op de Academische zitting werden voorgedragen,
en wel bizonder door de bijdragen
van Kan. Van Steenberghen en Kan.
Dondeyne: de eerste over de diocesane priester volgens Kard. Mercier;
de andere over de theologische fundering van het priesterapostolaat.
Enkele nota's bij de tekst van Kan.
Van Steenberghen ontsieren de objectieve uiteenzetting van Kard. Mer-
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cier's leer. Deze stellingname in een
vrij vinnig theologisch dispuut en
enkele insinuaties ten overstaan van
kloosterlingen verwonderen te meer
daar men het debat wil beslechten
met enkele teksten uit de Summa
Theologica. Het probleem is heel wat
dieper en reikt verder dan historische
tekstkritiek. J. Beyer
Carlo COCCIOLI. Hemel en Aarde.
Roman. Vert. F. Brugklaus. De
Fontein, Utrecht. Sheed & Ward,
Antwerpen, 1952, 296 blz.
Hemel en; Aarde, van de Italiaanse
schrijver Carlo Coccioli, is het (gefingeerde) levensverhaal van een heilig priester, Don Ardito Piccardi. Bij.
na aalles is voortreffelijk in dit boek,
behalve de heiligheid v an Don Ardito.
Deze is zo stroef en hard en onmenselijk dat ze moeilijk te a anvaarden
is. Een Calvinistische of Jansenistische Heilige zou er zo uitzien. In hem
drukt l tet kindschap v an Satan meer
dan dat het kindschap Gods verblijdt.
Toch weet de schrijver, die een zeer
intelligent en bekwaam man is, zijn
held een menselijke gestalte te geven.
Om Don Ardito heen beweegt zich
een zeer reële, levendige wereld met
haar zwakheden en laagheden, haar
betere aspiraties en haar pogingen
ten goede. Een tijdlang slaat Don Ardito een andere weg in en wordt hij
zo ongeveE r Radio-priester. Deze
zwenking lijkt mij, gegeven zijn verleden, weinig natuurlijk. Het boek !s
rijk aan ideëen en diepzinnig en de
auteur weet zijn wereldje kleurig en
overtuigend voor te stellen. Het is
een merkwaardige en zeer lezenswaardige roman, die bij herlezing nog
wint, wat v an weinig romans kan gezegd worden. J.v.H.

PØSOPHIE, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE
Matthias THIEL, O.S.B., Philosolosophiecursus tot echt philosopheren
phieren, eine Anleitung. — Paukan aanzetten. Het derde hoofdstuk
lus-Verlag, Freiburg i.d. Schweiz,
is de kern van dit werkje. Daarin
1947, 100 pp., Fr. 4.80.
wordt in wezenlijke trekken de eigen
methode van philosopheren onderMen moet de titel goed lezen om
zocht. Deze laat evenwel weer een
de eigenlijke inhoud van dit werkje
zekere speelruimte toe. Daarom sluit
te vatten. Het is geen inleiding in de
dit werkje met een korte verhandephilosophic, het is geen leerboek voor
ling over de verschillende wijzen van
philosophie, maar het wil een aanleiphilosopheren. De schrijver is zich
ding zijn om persoonlijk te gaan phibewust, dat na de lezing van zijn keulosopheren. Een eerste hoofdstukje
rig geschrift, nog alles gedaan moet
handelt over de eigen aard van phiworden. Maar dat hij tot philosophilosophische reflexie. Daarna geeft de
sche bezinning aanzet, is buiten a lle
auteur aan hoe men ook in een phitwijfel. H. G eurtsen
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RONSIN, F-X, S.J., Gouverner
aimer. — Spes, Parijs, 1951, 267
pp., Fr. Fr. 570.
Dit nieuwe werk v an Ronsin geeft
kort en bondig de hoofdgedachten
weer v an zijn uitstekend boek Pour
mieux gouverner. Warm aanbevolen
ook voor kloosterbestuurders en andere priesters die leiding geven aan
kloosterzusters. J. Beyer
Chr. A. van KOPPEN, De daling van
het nationale intelligentiepeil. —
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1951, 67 pp., f 1,25. (Opvoedkundige Brochurenreeks Nr 147) .
Een samenvattend geschrift over
dit probleem, waarin psychologische,
sociologische, psychotechnische en
eugenetische gegevens tot een geheel waren verwerkt, ontbrak in ons
taalgebied. Ook dit werkje beh andelt
het probleem niet uitvoerig, doch de
grote lijn der redenering is uiterst
leerzaam.
De geboortedaling wordt in haar
diepste ke rn door de schrijver terecht
aan een psychologische ommekeer geweten. Hierin wordt hij trouwens
door de meeste hedendaagse sociologen bijgetreden. De geboortedaling
heeft naast haar quantitatieve, vooral ook haar qualitatieve zijde, nl. dat
onderscheiden groepen een verschillend geboortecijfer hebben. Er blijkt
een regelmatige vermindering v an geboorten plaats te grijpen naarmate
de maatschappelijke positie toeneemt.
Bij de meer intellectuele laag v an ons
volk ontbreekt (generaliserend gesproken) al te vaak de wil om een
talrijk kroost te verwekken (en op
te voeden) . De brug van dit gegeven
naar een daling v an het nationale intelligentiepeil vormt natuur lijk het
probleem v an de erfelijkheid der intelligentie en naar onze mening heeft
de schrijver dit probleem wel wat te
eenvoudig voorgesteld. Er zijn namelijk zoveel erfelijke en niet-erfelijke
factoren, die de intelligentie onrechtstreeks beinvloeden, dat wij nog l ang
niet a an een klaar inzicht toe zijn.
Dientengevolge boet ook de volgende
noodkreet veel v an zijn zeggingskracht in: „Zal het Nederlandse volk
— en we mogen dit uitbreiden tot
geheel West- en Midden-Europa —
voortgaan op de ingeslagen weg, dan
betekent dit niets minder dan de ondergang onzer Cultuur ..."
Een af do ende oplossing voor het

probleem der qualitatieve geboortedaling ligt in de immateriële sfeer,
de sfeer van godsdienst en zedelijkheid, v an geest en ideaal. Het probleem van het behoud onzer cultuur
is veel meer omvattend d an dat der
geboortedaling.
Hoe verdienstelijk dit werkje ook
is, toch ontbreekt er o.i. een onderzoek naar het ouderlijk milieu van
de intellectuele elite. Een onverwacht
hoog percentage hiervan komt immers v an het platteland, uit milieus
van gemiddelde welstand en uit grote
gezinnen. Dit percentage zou aanmerkelijk kunnen worden opgevoerd
en er zou dus niet meer zoveel geestelijk kapitaal verloren ga an indien
— zoals andere l anden dit o.a. door
beurzen hebben mogelijk gemaakt —
alle standen en alle gewesten gelijke
k an sen zouden krijgen ten aanzien
v an hoger onderwijs. A. Sch.
C. van EMDE BOAS, en andere.
Mens en Gemeenschap. — J.
Muusses, Purmerend, 1950, 236
pp., f 5,25.
Op de omslag staan de namen der
schrijvers, de titel en de ondertitel
(Sociaalpsychologische studies) tegen
een druksel, dat bestaat uit een
voortdurende herhaling van de namen
Freud, Marx, Kelsen, Fenichel, Fluegel, Lecoutre, Engels, Alexander, Venable, L an dauer, Lukacz, Fromm, Benedict, Rubinstein, Pawlow, Horkheimer, Freud (zie boven) . En hiermede
kent men reeds de hoof drichtingen
voordat men dit werk heeft geopend.
De schrijvers behoren tot een z.g. sociaal-analytische werkgroep, die haar
naam ontleent aan de omstandigheid,
dat zij de verschijnselen der sociale
psychologie wil bestuderen met de
methodiek v an een dialectisch-materialistisch gefundeerde psycho-analyse. Afgezien v an het onwetenschappelijke feit, dat men een zo jonge
wetenschap niet met een van tevoren
bepaalde methodiek mag benaderen
— daar immers slechts bij het geleidelijk voortschrijden der wetenschap
een adaequate methode kan gevonden warden — maar ook zijn de beide
voornaamste uitg angspunten —
Freud en Marx — reeds v an andere
zijden als te a-prioristisch bewezen.
De schrijvers huldigen als hun grondstellingen, dat de psychologische ontwikkeling der individuen verloopt
volgens mechanismen, die de psych o-
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analyse van
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diegene, waarin
waarin de
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orthodoxe
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historische figuur
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op de
de
hoogte zijn
hoogte
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gisch
inzicht te verkrijgen,
verkrijgen, dat hen
hen
gisch inzicht
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verstaan.
leert begrijpen
A.
A. Schr.

Dane
RUDHYAR, Astrologie,
Dane RUDHYAR,
Astrologie, aanleg
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karakter. —
- De
De Driehoek,
Driehoek,
en karakter.
's-Grave1and,
pp.,
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1950, 486
486 pp.,
ff 14,50.
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O. MANDIGERS,
O.
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251 pp.,
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die omvat ook het toezichtawerk.
De schrijver beproeft hier nu een
analyse van de techniek van het toezicht aan de hand van typerende gevallen. Hij omlijnt de verschillende
methodes, waarop de beinvloeding
van de kinderen en hun gezinnen tijdens patronaat of gezinsvoogdij gebaseerd is. Hierbij kon hij steunen op
een uitgebreide ervaring, terwijl hij
ook de literatuur goed verwerkte. Na
in het eerste deel psychologische gegevens te hebben belicht, bespreekt
de auteur in het tweede deel de practijk van het tchtswerk. Dit boek
biedt vele aspecten, die tot nog toe
slechts bekend waren aan hen, die
ten nauwste bij het werk der kinderbescherming betrokken zijn. Het ware
echter te wensen, dat niet aaleen zielzorgers, juristen, artsen en psychologen, maar vooral ook de ontwikkelde
leken dit boek zouden lezen. In de
gezinsvoogdij ligt immers een prachtig apostolaatsterrein en degenen,
die dit idealisme in de realiteit opbrengen, zijn nog altijd ver in de minderheid tegenover degenen, op wie
men een beroep zou willen doen.
A. Schrijneanakers
Henri de LOVINFOSSE en Gustave
THIBON,, Solution sociale.
Edition „Les Journées de Waasmunster", Waasmunster, 1951,
166 pp.
De schrijvers leggen aan het pubuck hun ontwerp voor ter oplossing
van de sociale vraag. Het grondprincipe „convergentie der belangen",
komt reeds op het titelblad tot uitdrukking: twee aaneengeketende
vuisten, symbolische voorstelling van
Arbeid en Kapitaal, staan er in
scherpe tegenstelling tot het bekende
marxistische zinnebeeld.
Het eerste deel stelt een diagno se,
bepaalt een ideaal, en biedt een remedie. De diagnose bevat niets nieuws:
iedereen weet dat alle kwaad wortelt
in het egoisme, zij het dan individualistisch of collectivistisch gekleurd.
Het ideaal kan men alleen maar toejuichen: genoeg vrijheid zodat de
orde niet ontaardt in automatisme en
slavernij; genoeg orde zodat de vrijheid niet omslaat in anarchie (31) .
De remedie is origineel gedacht:
naast de wetgevende, de uitvoerende
en de rechterlijke macht moet een
vierde macht komen, een economi-

e opperinstantie. Samengesteld
uit experts en magistraten, benoemd
door de wetgevende macht, heeft die
instantie als taak: de loonpolitiek
omvormen, de geldpolitiek in rechte
banen terugbrengen, de toltarieven
ombouwen, de inheemse markt bevrijden van en beschermen tegen kartels en trusts, het belastingsstelsel
afbouwen en vereenvoudigen.
In het tweede deel worden sommige hervormingen, nl. loon-, douaneen belastingspolitiek, aan Belgische
toestanden en mogelijkheden getoetst.
In het derde deel bewijzen de
auteurs, aan de hand van pauselijke
documenten, dat hun programma in
overeenstemming is met de traditionele katholiekesociale leer -- maar
sluiten niet uit dat andere structuren
mogelijk zijn.
Het werk munt uit door originaliteit, bezieling en moed; de schrijvers
prediken een hoogstaand ethos. Of
iedereen hen volgen zal is een andere
vraag. Hoe gewettigd de kritiek is op
bepaalde toestanden, stromingen en
organisaties, toch gaan de aphoristische zeggingskracht van de literator
G. Thibon en de agressieve instelling
van de ondernemer H. de Lovinf osse
wel eens te ver. Hebben de syndicaten den arbeiders alle vrijheid van
handelen en denken ontnomen (17) ;
is het niet al te gemakkelijk de Staat
als een vampier te schilderen (21) ;
kan men in alle eerlijkheid kritiek
uitoefenen op de ravitailleringsprincipes tijdens de oorlog (23) ? De
zwaarste kritiek zal echter gericht
worden tegen de economische instantie in de Staat. We willen de vraag
naar het ,, autonome" karakter dezer
instelling niet urgeren, maar recente
juridische feiten in ons land en de
antitrust-wetgeving in Amerika
dwingen tot wantrouwen. Enkele vragen slechts over de werkingsmogelijkheid en de taak dezer instantie.
Over welke gegevens zal zij beschikken om het loon te koppelen aan de
productiviteit van een bepaalde onderneming of om de toltarieven voor
een bepaald importartikel vast te
leggen? Houdt zij zich aan de publicitair vrijgegeven cijfers of heeft ze
recht op inzage en controle van de
werkelijke boekhouding? Stippen we
terloops aan dat de auteurs lagere
lonen in landelijke gewesten normaal
,
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niet
volgend).
volgend). Het
Het wekt
wekt eveneens
eveneens enige
enige
verwondering dat de
de begrippen
begrippen reareaverwondering
lisme, naturalisme
naturalisme en
enimpressionisme
impressionisme
niet scherper
scherper werden
werdenafgebakend.
aigebakend.
Het laatste
laatste wordt
wordt wel
weluitvoerig
uitvoerig bebesproken,
sproken, maar we
we vernemen
vernemen amper
amper
een woord over
over de
de verhouding
verhouding van
van dit
dit
impressionisme
tot het realisme
impressionisme tot
realisme en
en
het naturalisme:
naturalisme: terwijl
terwijl er toch
toch juist
juist
hieromtrent een
een zonderlinge
zonderlinge discussie
discussie
en verwarring
verwarring heerst.
heerst.
Deze
doen niets
niets af
Deze opmerkingen
opmerkingen doen
ai
aan
aan de
de grote
grote waarde
waarde van
van dit
dit impoimposante
sante werk,
werk, dat
dat vlotheid
vlotheid paart
paart aan
aan
degelijkheid:
degelijkheid:
omne
omne tulit
tulit punctum
punctum qui
qui mistuit
miscuit
utile
utile dulci.dulci. J. Nog
J. Noë
Dr Gilbert
Gilbert DEGROOTE,
DEGROOTE, Brieven van
van
Erasmus (K.V.H.U.,
(K.V.H.U., Verh.
Verh. 421)
421)..
—
- N.V.
N.V.Standaard-Boekhandel,
Standaard-Boekhandel,
Antwerpen,
1952, 54
54 pp.,
Antwerpen, 1952,
pp., Fr. 25.
25.
Men
Men is enigszins
enigszins verrast
verrast over
over deze
deze
titel,
titel, want
want het
het boekje
boekje bevat
bevat geen
geen
brieven
brieven van Erasmus,
Erasmus, maar een
een aanaanan
tal
brieven vvan
tal losse
losse gegevens
gegevens uit
uitbrieven
hem, zijn opinies over alles en noghem,zijnopsvraleg
wat, over
angenaam verblijf
wat,
over zijn
zijn aaangenaam
verblijf in
in
Engeland,
de onveiligheid
van het
Engeland, de
onveHigheid van
het
reizen, antieke wijsheid
reizen,
wijsheid enz.
enz. Niet
Niet ononangstellenden in
interessant
interessant voor
voor bel
belangstellenden
in
de Rotterdamse humanist.
humanist.
J. Nog
Noë
Algemene
Algemene Kunstgeschiedenis.
Knnstgeschiedenis. -— De
De
Kunst der
Knnst
der mensheid
mensheid van de
de oudoudste Tijden
Tijden tot Heden.
Heden. Deel
Deel V,
V, ononder redactie
an Prof.
der
redactie vvan
Prof. Dr F.
F. W.
W.
S. v an THIENEN. -— W.
an
S.vanTHIENEN.
W. de Ha
Haan

N.V., Utrecht; De Sikkel, Ant- N.V,Utrech;DSiklAnwerpen, 1950,
pp.,.., geïll.
,werpen,
1950, 511
511 pp
geï1l. Fr.
Fr.
300.
Het vijfde
Het
vijfde deel
deel van
van de
de Algemene
Algemene
Kunstgeschiedenisheeft
heeft zich
zich een
Knnstgeschiedenis
een
groot doel
groot
doel voor
voor ogen
ogen gesteld:
gesteld: een
een
overzicht te ,geven
geven v
overzicht
van
de kunst
kunst der
der
an de
drie laatste
drie
laatste eeuwen,
eeuwen, die
die misschien
misschien
niet zó
z6 belangrijk
belangrijk is door
door de hoge arartistieke waarde,
maar wel
wel zeer
tistieke
waarde, maar
zeer ininteressant door
teressant
door de vele
vele problemen,
problemen, in
in
deze tijden
opgeworpen, en
en geheel of
deze
tijden opgeworpen,
of
gedeeltelijk opgelost.
opgelost. Kundige
gedeeltelijk
Kundige vaklui
vaklui
beschrijvenons
onsin
in dit
dit deel
deel de
'beschrijven
de kunst
kunst
van Italië, Frankrijk
van
Frankrijk en Sp
Spanje
de
anje in de
eeuwen van
v an de
eeuwen
de barok,
barok, in
in drie
drie goedgoedverzorgde, overzichtelijke
verzorgde,
overzichtelijke hoofdstukhoofdstukken. De drie
ken.
drie volgende
volgende hoofdstukken
hoofdstukken
beschouwende
de kunst
kunst van
van de,
de, op
beschouwen
op arartistiek gebied,
tistiek
gebied, zeer bewogen
bewogen 19de
19de en
en
getourmenteerde 20ste
20ste eeuw.
getourmenteerde
eeuw.
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Wanneermen
menm
in zó'n
zo'n handboek
handboek m
in
Wanneer
vogelvlucht de
de diverse
vogelvlucht
ddverse perioden
perioden en
en
stijlen Qverziet,
overziet, dan
d an valt het op,
stijlen
QP, hoe
hoe
de tijden
tijden die
die hier
hier het eerst
de
eerst behandeld
·behandeld
werden, heel
heel wat
wat grootser
werden,
grootser van
van ininspiratie en
spiratie
en 'geesteshouding
geesteshouding waren
waren dan
de onrustig-zoekende
de
Qn.rustLg-zoekende moderne
moderne tijd,
tijd,
die voor
die
voor zijn
zijn geestelijke
geestelij,ke onrust
Qnrust toch
toch·
blijkbaarniet
niet de
blijkbaar
de imponerende
imponerende en
en
juiste 'Vorm
vorm kan
k an vinden,
juiste
Vlinden, waarin zijn
zijn
vreugde, maar
maar vooral
vreugde,
vooral zijn
zijn lijden
lijden op
op
eminente wijze
wijze wordt uitgedrukt.
eminente
uitgedrukt. Het
blijven min
min of
of meer
meer geslaagde poginblijven
poginken, die in hun
ken,
hun onvolmaaktheid
Qnvolmaaktheid voorvooral getuigenis
an de
al
'getuigenis afleggen
afleggen v
van
de innerinnerlijke verscheurdheid
verscheurdheid waaraan
waaraan de molijke
m0derne mens,
mens, en
en daarom
ook de moderne
daarom Qok
moderne kunst,
kunst, lijdt.
lijdt. De
De variatie
derne
variatie in
m
kunstopvattingen en
en uitingen die met
kunstopvattingen
filmische snelheid
snelheid aan
aan Qns
ons oog
filmische
oog voorvoorbijgaat, doet
doet arm
bijgaat,
arm en
en onevenwichtig
onevenwichtig
aan tegenover
tegenover de
de majestueuze
majestueuze eeneenheid die
die b.v.
b.v. de
de kunst
an de
heid
kunst v
van
de barok
barQk
kenmerkt. Ongetwijfeld had men toen
toen
in de kunst,
ook ,in
kunst, die
die nu
nu aan
aan ons
Qns als
als
een eenheid
eenheid verschijnt,
verschijnt, verschillende
verschillende
tendenzen, maar
maar deze waren meer als
tendenzen,
de diverse
an een
de
diverse bladeren
bladeren aaan
een boom,
boom,
terwijl de
de richtingen
richtingen in de
de moderne
moderne
tel'Wij1
kunst zelfstandige,
kunst
zelfstandige, verschillende,
verschillende,
maar o
maar
0 zo kleine
kleine en
en krampachtig
krampachtig gegekoesterde cactusplantjes
koesterde
cactusplantjes lijken,
lijken, bijbijeengebracht in een
eengebracht
een broeikasje.
broeikasje.
Het is
an dit
Het
is de
de grote
grote verdienste
verdienste vvan
dit
boek,
,boek, dat de
de schrijvers
schrijvers goed
Igoed gewezen
gewezen
hebben
op de
de variaties
hebben op
variaties in
Iin de
de kunstkunstrichtingen
an de
richtingen vvan
delaatste
laatsteeeuwen.
eeuwen.
Men
Men leest er
ervoortreffelijke
voortreffelijke beschoubeschGuwingen,
zoals b.v.
b.v. de
deverhandeling
verhandeling
wingen, zoals
over
over de barok,
barok, die een
een juist
juistinzicht
inzicht
geeft in
an deze
in de
de betekenis
betekenis vvan
deze stijl;
stijl;
over
Spaanse kunst,
kunst, aantrekkelijk
aantrekkelijk
Gver de Spaanse
door
door de
de goede
goede samenvattingen
samenvattingen van
van
de voornaamste zaken, terwijl hetdevornamstzk,wijlhe
beeld niet dor
dor en
en al
al te
tenuchter
nuchterwordt.
wordt.
Vermelding
verdient Gok
ook het
Vermelding verdient
het goede
goede
overzicht over
Qver de
de schilderkunst
schilderkunst sinds
sinds
1800.
1800.
Naast
Naast het
het vele
vele goede
goede dat
datdit
ditvijfde
vijfde
deel
ons biedt,
er toch
toch enige
enige aanaandeelOIns
biedt, zijn
zijn er
merkingen
merkingen te maken;
maken; zo
ZQ valt
valt het
het op,
op,
dat
dat men
men met
metsommige
sQmmigekatholieke
kathQlieke
zaken
goed raad
zaken niet
niet steeds
steedsgQed
raad weet.
weet. Er
Er
wordt
WQrdt gesproken
gesproken over
Qver ,:,de
,.,de orde
Qrde van
'Van
San
San Filippo
Fdlippo Neri,
Nerd, de
deOratorianen"
OratQrianen" (p.
(p.
15).
15). Deze
DezeOratorianen
Oratorianenzijn
zijngeen
geenorde,
Qrde,
maar
maar een
eencongregatie.
congregatie.Over
Overde
de barokbarokstijl
stijl als
als jezuiten-kunst
jezuiten-kunst wordt
wQrdt geen
geen
nieuw
nieuw inzicht
inzicht gegeven;
gegeven; zelfs
zelfshet
hetproprobleem
bleem lijkt
lijkt hier
hier niet
niet juist
juistgesteld.
gesteld.
Hierover
Hierover zijn
zijn de
de laatste
laatste jaren
jarenververschillende
schillende verhelderende
verhelderende beschouwinbeschQuwin-

gen
Màle
gen geschreven,
geschreven, Q.a.
o.a. door E. Ma
le en
en
J.
Kerssemakers S.J.
baJ. W.
W. Kerssemakers
S.J. Ook
Ook de
de beschoUIWÏl1ig
de geschiedkundige
geschiedkundige
schouwing Qver
over de
achtergrond
de 17de
17de eeuw,
eeuw, het
het
achtergrond van
v an de
z.g.
R.K. Kerk,
Kerk, dient herz.g. 'Verval
verval der
der R.K.
zien
wQrden (p.
(p. 16)
16).. En zeer verzien te
te worden
moedelijk
de
moedelijkzal
zal iedere
iedere kenner
kenner van
v an de
geest
St Ignatius
19natius de
dewenkbrauwenkbraugeest 'Van
van St
wen
fronsen, wanneer
wanneer hij
elders in
in
wen fronsen,
hij elders
dit
bQek leest „de
"de pessimistische
pessimistische asasdit boek
cese
LoyQla" (p.
(p. 179).
179). Ook
OQk de
de
cese van
van Loyola"
opmerking
in zijn
zijn „Gees"Geesopmerking dat
dat Ignatius in
telijke
Oefeningen", bij
"de voorstelvoorsteltelijke Oefeningen",
bij „de
ling
de plaats"
plaats" niet
niet terugdeinst
terugdeinst
ling van de
voor
tot alle
voor de
de hevigste
hevigste suggestie die tot
zintuigen
177) klinkt
klinkt
zintuigen spreekt"
spreekt" (p.
(p. 177)
nogal
overdreven. Op
184 wordt
wQrdt
nogal overdreven.
Op p.
p. 184
zal
gesprOlken
gesproken Qver
over Posserino;
Posserino; dit
dit zal
wel Possevino
Possevino moeten
moeten zijn.
zijn.
Ziedaar
tekQrtkQmingen die
dde
Ziedaar enkele tekortkomingen
wij
werk.
wij ontdekten
ontdekten in dit uitstekende werk.
Zij
talrijk, maar
maar maken
maken
Zij zijn
zijn niet
niet zeer talrijk,
het toch wenselijk dat
dat men
men bij
bij cathocathQlica betrouwbare
betrouwbare auteurs
auteurs raadpleegt.
raadpleegt.
Dit wordt nogal eens
eens vergeten,
vergeten, waarwaardoor
de wetenschappelijke
wetenschappelijke waarwaardoor ook de
de
'Van de
debeschouwingen
beschouwingen geweld
geweld
de van
wordt
wordt aangedaan.
De
uitgave van dit
dit boek
boek is
is uitsteuiitsteDe uitgave
kend verzorgd.
verzQrgd. Talrijke
Talrijke goede
goede en
en
kend
goed-gekozen
illustraties verluchten
verluchten
goed-gekozen illustraties
de tekst
tekst op
Gp intelligente
intelligente wijze;
wijze; zo
ZQ kkan
an
QQk de niet-rvakman dit werk lezen,okdenit-vamwrklezn,
en op
op prettige
prettige wijze
wijze worden
worden ingeleid
ingeleid
de rijkdommen
rijkdommen van de
de geest.
geest.
in de
C.deGroot
C. de Groot
Algemene Kunstgeschiedenis.
Kunstgeschiedenis. -— De
De
Algemene
mensheid van de
de oudoudKunst der mensheid
Tijden tot
tot Heden.
Heden. Deel
Deel VI,
VI,
ste Tijden
onder redactie
PrGf. Dr
Dr F.
F.
onder
redactie van
van Prof.
W. S.
S. van
van THIENEN.
THIENEN. —
- W.
W. de
de
W.
Haan N.V.,
N.V., Utrecht;
Utrecht; De
De Sikkel,
Sikkel,
Haan
1951, 383
383 pp.,
pp., geïll.,
geill.,
Antwerpen; 1951,
300.
Fr. 300.
Wanneer men
der
Wanneer
men de
de hhandbQeken
andboeken der
kunstgeschiedenis openslaat,
openslaat, valt
valt het
het
kunstgeschiedenis
QP, hoe
hOle weinig
weinig aan
aandacht
daar doordoorop,
dacht daar
gaans besteed
besteed wordt
wQrdt aaan
de kunst
kunst
gaans
an de
van
van de
deniet-europese
niet-europese volken.
volken. Men
Men
krijgt
krijgt uitvoerige
Uitvoerige overzichten
overzichten over
Qver de
de
artistieke prestaties
prestaties vvan
het WesWesartistieke
an het
ten, maar
maar wil men
men weten
weten wat
wat de
de z.g.
z.g.
ten,
kunst voor
voor schatten
schattenbergt,
bergt,
eXQtische kunst
exotische
dan moet
moet men
men grijpen
-grijpen naar
naar speciale
speciale
dan
studies over
Qver dit
ditonderwerp.
Qnderwerp. SprinSprinstudies
ger'sgroQt
handboek der
der kunstgekunstgeger's
groot handboek
schiedenis b.v.
rept met
met geen
geen enkel
enkel
schiedenis
b.v. rept
woord over
Qve~ dit
dit thema,
thema, en
en het
het isisniet
niet
woord
het enige
enige handboek
handbQek dat
dat deze
deze kunst
kunst
het
stilzwijgend voorbijgaat.
voorbijgaat. K.
K. WoerWoerstilzwijgend
mann had
had als
alsbijzonderheid
bijzonderheid in
in zijn
zijn
mann
.

92
92

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING

werk, dat
dat hij
hij de
dekunst
kunstvare
van alle
alle
groot werk,
la.nden en
en volken
volkenbehandel
behandelde.
Deze
de. Deze
landen
opzet
te juichen,
juichen, al
al viel
viel de
de
opzet was
was toe te
uitwerking ook
ook tegen.
tegen. Bovendien
Bovendlien is
lis
uitwerking
dit ·boek momenteel vrij moeilijk teditboekmnlvrjikte
krijgen.
krijgen.
En nu
als zesde
zesde en laatlaatEn
nu wordt
wordtons
Ø als
deel van
van de
deAlgemene
A1gemeneKunstgeKunstgeste deel
schiedenis
een uitstekend
uitstekend verzorgd
'Verzorgd
schiedenis een
aangeboden, dat uitsluitend
uitsluitend gegewerk aangeboden,
wijd is
lis aan
aan de
de exotische
exotlische kunst.
kunst. Dit is
is
op zich
zich reeds
reeds een
een grote
gl"oteverdienste
verdll.enste
op
dezeprachtige
prachtigeNederlandse
Nederlandse
van deze
'kunstgeschiedenis, die nog zoveel
zoveelankunstgeschiedenis,
andere goede
,goede eigenschappen
eigenschappen bezit.
bezit.
dere
Wanneer men
nader kennis
kennis maakt
maakt
Wanneer
men nader
met
de kunst
l,{,unst die
d1iein
dit laatste
laatstedeel
deel
met de
in dit
'behandeld
pas
behandeld,wordt,
wordt, bemerikt
bemerkt men
men pas
Igoed wat men mist, als
als in de beschougoed
wdngen over
over de
de kunst,
kunst, de
deverrichtin'Verrichtinwingen
gen van de niet-europese
niet-europese volken
volken worworvool'lbijgezien.
den voorbijgezien.
De laatste
laatste tientallen
t4entaJlen jaren
jaren is de
de
De
kunst van China
China. en Japan
Japan ons
ons zeker
zeker
tentoonstellingen en
en publicaties
publica:ties
door tentoonstellingen
enwij
wij hebben
hebbende
de
meer nabij gekomen, en
weel"galooetechniek
op kunstgebied
kunstgebied
weergaloze
techniek op
van deze
deze volken
volkenleren
lerenbewonderen,
bewonderen,
al bleef
bleef de
de geest
geest die
die dit
dit werk
werk bezielbezielde
nog vaak
vaakvoor
voorons
ons
'Verborgen.
de nog
'verborgen.
Maar
hoeveel gebieden
gebieden zijn
zijn er niet,
niet,
Maar hoeveel
!Wij practisch
practisOO nog
nog helemaal
helemaal
waarvan wij

niets weten.
Hoeweinig
weten. Hoe
welnlig is ons,
ons, in
in 't
't
algemeen
bekend IVan
van de oude
algemeen .bekend
oude kunst
kunst
van
'Van Peru,
Peru, Mexico,
Mexico, Achter-Indië
Achter-I.ndàë en
en
noot.
Tibet.
Dat
Dat de
de kunst
kunst der
der niet-europese
niet-europese volvolken aangrijpend,
a.a.ngl"ijpend, ja, zelfs
zelfsoverweldioverweldd.ieder toetoegend-mooi kan
gend-mooi
kan zijn,
zijn, zal
zal ieder
geven,
ge\Ven, die
dieooit
ooitininZuid-Spanje
Zutd-Spanjede
deheerheerlijke bouwwerken
zag die
bouwwerken a.g
die dateren
dateren uit
utt
het
het tijdperk
tijdperk van
van de
de Moorse
Moorse overheeroverheersing, en die nu
nu nog
nog aan
aan dit
ditland
landzijn
zijn
fantastisch, exotisch
exotisohen
·enkleur-rijk
kleur-rijk asas..
poot geven.
geven.
pect
Over
Over al
·al deze
deze artistieke
artistiekewonderen
wonderen
worden
wij in dit boek
worden wij
boek uitstekend
uitsteikend iningehiOOt, terwijl
tel'lWijl goed
goed foto-materiaal
foto-materiaal
gelicht,
een behoorlijke,
behoorlijke, zij
uit de
de
ons een
zij het ook uit
aard
aard der
der zaak
zaak onvolledige,
OJlIVolledige, indruk
indruk.
geeft van
van deze
dezeschone
schonevreemde
vreemde
geeft
wereld.
is dit
dit grote
grotewerk,
werk, in
inzes
zesdelen,
delen,
Nu is
voltooid.
voltooid. Onze kunst-literatuur is
is een
een
prachtig en
en belangrijk
belangrijk oeuv
oeuvre
rijker
prachtig
re rijker
.geworden,
andere landen
landen ons
ons
geworden, d8lt
dat de andere
kunnen
Het laatste
kunnen benijden.
benijden. Het
laatste deel,
deel,
dat een
een zelfstandige
zelfstandtge plaats
plaats inneemt
bmeemt
in deze
deze grote
.grotekunstgeschiedenis
kunstgeschiedenis is
is
ook afzonderlijk
ook
afzonderlijk te krijgen
krijgen onder
onder de
de
titel: Exotische
titel:
Exotische Kunst.
Kunst. De
De uitgever
uitge\Ver
is aldus
aldus de
deliefhebber
liefhebber van
vanvreemde
vreemde
culturen wel
wel zeer tegemoet
culturen
tegemoet gekomen.
gekomen.
C. de Groot
C.deGroot

WETENSCHAP
TENSCØ
WETENSCIIA.P
industriëel onderzoek
is het
F. E.
E. SIMON,
SIMON, 111e
Negleet of
of ScienSelen- industriäel
het zuiver
zuiver
onderzoek is
Øe Neglect
wetenschappelijk onderzoek,
onderzoek., zonder
zonder
ce.
Essays adressed
'adressed to
toLaymen.
Laymen. wetenschappelijk
ce. Essays
-'Blackwell,Oxford,
Oxford, 1951,
1951, hetwelk
hetwelk het eerste
eerste niet
niet eens
eens zou
zou bebe-- B.B.Blackwell,
staan. Bij gebrek
gebrek aan
aan onbaatzuchtige
onbaatzuchtige
138
pp., sh.
sh. 8/6.
138 pp.,
navorsingen naar
naar een
een juister
navorsingen
juister inzicht
inzicht
zou er
In een
een reeks
reeks vlot
vlot geschreven
gesohre\Ven artiarti- in de
denatuurverschijnselen
natuurverschijnselen zou
er
an, geen
scheikunde besta
bestaan,
geen eleceleckelen voor de
kelen
de „Financial
"Financial Times"
Times" onon- geen scheikunde
tronica, geen mode
rne geneeskunde.
derzoekt
enige vragen
Vl'BIgen die
die tronica,
moderne
geneeskunde.
derzoekt de
de auteur enige
gesteld warden
worden door
door de
de interferentie
interferentie Had
Had Einstein
Einstein het
het ,,,nutteloos"
,.,nutteloos" geacht
geacht
lange en
enpijnlijke
pijnlijkespeculatieve
speculatieve
na lange
van de
de wetenschap
wetenschap met het
het sociaal
sociaal na
overwegingen zijn
leven.
paar Essays over de overwegingen
zijn „Relativiteitstheo"Relativiteitstheoleven. Naast een paar
stellen
atoomrie" op
op te ste
llen , dan zou de atoomatoomenergie,
de reuzenrekenmachireuzenrekenmachi- rie"
atoomenergie, de
ne
en het
het efficiënte
efficiënte gebruik
gebruik van
van de
de energie ons nog
nog steeds
steeds onbekend
onbekend zijn.
zijn.
ne en
Ongelukkigisishet
het zo,
zo, dat
dat de inenergiebronnen,
het bebeOngelukkig
inenergiebronnen, bespreekt
bespreekt hij
hij het
lang van
van het
hetwetenschappelijk
wetenschappelijk onderonder- dustrieslechts
met tegenzin
tegenzin haar
haar
dustrie slechts met
credieten aan het
zoek voor de
de industriële
industriële vooruitgang.
vooruitgang. credieten
het onbaatzuchtig
onbaatzuchtig ononderzoek verleent,
verleent, en moedwillig
moedwillig ver'VerIn duidelijke
duidelijke termen
da.t derzoek.
termen toont hij
hij aan dat
dat de
de resultaten
result81ten ervan
ervan voor
voor
geet dat
wetenschappelijk onderzoek
onderzoek op
op de
de geet
haar van meer
an de
meer belang
belang zijn
zijn ddan
de
fabriek
degelijke technische
technische gege- haar
fabriek degelijke
grondstoffen of de
dekrachtbronnen,
krachtbronnen,
schooldheid
succesvolle ontwikkeontwikke- grondstoffen
schooldheid de
de succesvolle
de geestelijke
geestelijke drijfkracht
drijfkracht
omdat aan de
ling
Duitse en
en Amerikaanse
Amerikaanse inin- omdat
ling der Duitse
de grenzeloze
grenzeloze vindingrijkheid
vindingrijkheid der
der
dustrie
het en de
dustrie mogelijk
mogelijk maakten,
maakten, en
en dat het
zuivere wetenschap
gemis
daaraan de
de hoofdreden
hoofdreden is
is zuivere
wetenschap de industrie
industrie niet
niet
gemis daaraan
alleen haar
alleen
haar gigantische
gigantische en
en winstgewinstgewaarom
Engelse industriëlen
induatriälen zoz0waarom de
de Engelse
vende ontplooiing
dankt maar
ontplooiing dankt
maar zelfs
zelfs
veel moeite hebben
hebben om met
met hun
hun waar vende
geheel haar bestaan.
bestaan.
de
vreemde markten
markten te
teveroveren.
veroveren. geheel
de vreemde
Dooh
belangrijker d
dan
het technisch
technisch
Fr. Elliott
an het
Doch belangrijker
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A. Franklin ,SHULL, Evolution
(McGraw-Hill Pub lications in
the zoological Sciences) . —
McGraw Hill Book Cy, Londen,
1951, 322 pp., rijk geïll., sh. 44/-.
Het wenk van Shull over de evolutieleer is eerst en vooral bestemd
voor studenten die nog maar weinig
of zelfs volstrekt geen biologie studeerden. Kort en bondig geschreven
kan het ook gelezen worden door
iedereen die kennis wil maken met
de theorie v an het ontstaan der soorten. Een reeks hoofdstukken, die ongeveer de helft van het werk beslaan,
andelen de historiek der evolutie- beh
leer en de algemene gegevens uit de
dierengeographie, de palaedntologie,
de systematiek en de vergelijkende
anatomie, die de juistheid van het
„feit" der evolutie moeten staven.
Daarna gaat de auteur verder met
het onderzoek v an de genetische mechanismen die toelaten dit feit ,,,weteappelijk te verklaren", zoals de
variatie, de recombinatie, de selectie,
de isolatie. De uiteenzetting wordt
geïllustreerd door een goed gekozen
feitenmateriaal, gehaald uit de meest
verschillende takken der biologie, en
ten behoeve van de niet ingewijde
lezer sterk geschematiseerd. V an een
handboek voor beginnelingen als dit,
moet men niet vragen wat het niet
geven kan: een exhaustieve en grondige studie van het vraagstuk; doch
enkel wat het zijn wil, en trouwens
ook goed realiseert: een goede inleiding verschaffen op het zo lastige
probleem van het ontstaan der soorten door evolutie. Zoals alle handboeken van deze uitgever is dit werk op
glanzend papier gedrukt en stevig ingebonden. Fr. Elliott
Edmond BLANC et Loon DELHOU-

ME, La vie émouvante et noble
de Gay-Lussac. — Gauthier-Villars, Parijs, 1950, 278 pp., geïll.
Deze overvloedig gedocumenteerde
biographie van de befaamde franse
scheikundige tracht de zeer gevarieerde aspecten van zijn persoonlijkheid weer te geven. De verschillende onderzoekingen van de man der
wetenschap: werken over kalium, jodium, chloor en boor, ontdekking van
cyaanwaterstofzuur en derivaten, de
studie van het isomorphisme, van de
uitzetting der gassen door warmte
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en van de gistingsverschijnselen tonen
duidelijk aan hoe hij vooral een natuurkundige was. Voor hem was de
scheikunde een tak der natuurwetenschap en bestonden haar enge grenzen enkel in de abstracte definities
der handboeken.
Gay-Lussac was ook een kranige
en markante persoonlijkheid. Hij was
het die met een waterstof-ballon tot
een hoogte van 7000 m. opsteeg voor
wetenschappelijke observaties, en bij
die gelegenheid een hoogterecord
sloeg. Zijn zin voor de burgerplichten
en voor sociale noden deden hem tot
volksvertegenwoordiger kiezen en
later tot pair de Fr ance benoemen.
In die tijd van spontaan politiek enthousiasme gebeurde het meer dat
men wetenschapsmensen uitnodigde
openbare verantwoordelijkheid op
zich te nemen.
Door vele citaten en uittreksels
tracht het boek een objectief karakter na te streven, doch die accumulatie van ruwmateriaal schaadt aan de
gebondenheid en de a antrekkelijkheid
van het anders zo leerrijk geheel.
Fr. Elliott
Karl von FRISCH, Bees. Their
vision, chemical senses, and
language. — Cornell University
Press, Ithaca N.Y., 1950, XIV120 pp., $ 3,00.
Karl von Frisch, de bekende professor van zoologie aan de universiteit te Munchen, hield bij gelegenheid
van een rondreis door de Verenigde
Staten enige lezingen over de meest
merkwaardige uitslagen van zijn navorsingen omtrent de zintuigorganen
der bijen. Een zeer ver zorgde en
smaakvolle uitgave van de Cornell
University Press bracht deze voordrachten in 't bereik van het ruime
publiek.
De meeste imkers die wat wetenschappelijks over bijen lazen hebben
ongetwijfeld von Frisch reeds leren
kennen en zullen zich ongetwijfeld
ook voor deze laatste publicatie interesseren. Doch dit werkje is voor

iedereen bestemd en kan zowel gewone natuurliefhebbers als specialisten in de
natuurwetenschappen
boeien. De eersten zullen er veel in
vernemen over de zeer ontwikkelde
en fijngevoelige smaak- en waarnemingsorganen der bijen en vooral
over de wondere conversatie die in
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gonzende volkje
volkje gehouden
gehouden wordt.
wordt.
dat gonzende
Von Frisch
Frisoh ontdekte
ontdekte dat
dat de
de bijen
bijen
Von
voortdurend met
contact hebhebvoortdurend
met elkaar contact
ben door
door duidelijke
duidelijke tekens
en dank
dank
ben
tekens en
zij dit spraakvermogen
spraakvermogen de efficiëntie
efficiëntie
zij
'Van hun
hun sterk
sterkgeorganiseerd
georganiseerd leven
leven
van
verzekeren.
kunnen verzekeren.
Ook voor wetenschapsmensen
wetenschapsmensen blijft
Iblijft
de lectuur
lectuur een
een genot,
genot, door
door de
de ingeingede
nieuze eenvoud
~nvoud en
en de
dedoeltreffenddoeltreffendnieuze
waarmee de
de proeven
proeven werden
werdenuituitheid waarmee
gedacht, die
toelieten de aard
-aard en
en de
de
gedacht,
die toelieten
het sensitief
sensitief leven
leven dier
dier
subtiliteit van het
sociale insecten
insecten te
,te ontwarren.
ontwarren. Niet
Niet
sociale

minder merkwaardig is
is de
de technische
technische
de experimentator
experimentator
bekwaamheid vvan
an de
die aantoonde
aantoonde dat de
de bijen
bijen de
de polaripolarisatierichting vvan
hetdiffuus
diffuus zonzonsatierichting
an het
licht kunnen
kunnen waarnemen,
waarnemen, en
zo in
in
licht
en zo
staat
staart zijn
zijn de stand
stand der
der zon
zon te
te kenkennen, zelfs
zelfs wanneer
wanneer de
de bewolking
bewolking
nen,
maar een klein
klein deeltje
deeltje van
van de
de blauwe
blauwe
hemel
hemel laat zien.
zien. Dit
Ditlevenswerk
levenswerk van
van
de
de Duitse
Duitse zooloog
zoöloog schijnt
schijnt wel
wel het
het
mooiste
mooiste te zijn
zijn wat in
in de
de eerste
eerste helft
helft
van deze
deze eeuw
eeuw op
op het
'het gebied
gebied der
der ininsectenpsychologie
sectenpsychologie gepresteerd
,gepresteerd werd.
werd.
Fr. Elliott
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HELMAN. De laaiende Stilte.
Stllte.
Albert HELMAN.
- N.V.
N.V. Amsterdamse
Amsterdamse BoekBoek- en
en
—
Courantmaatschappij, Em.
QueCourantmaatschappij,
Em. Querido, Amsterdam,
Amsterdam, 1952,
1952, 299
299 pp.,
pp.,
rido,
18,50.
8,50.
laaiende Stilte
Stilte grijpt
grijpt HelHelMet De laaiende
Met
op een
een thema
thema dat
dathij
hij reeds
reeds
man terug op
in De stille Plantage
Planta.ge verwerkte.
verwerkte. Hier
Hier
hij de
de vorm
vorm van
van een
eendagboek,
da.gboek,
kiest hij
waarin een door
door Lodewijk
Lodewijk de
de XIV
XIV
waarin
verdreven Hugenootse
Hugenootse vertelt,
vertelt, hoe
hoe
verdreven
in Suriname
Suriname op een pl
planan
haar familie in
tage belandt
en daar
daar een
eenallerdroeallerdroe--tagebel
andt en
vigste mislukking
mislukkinig beleeft.
beleeft. Hefman
Helman
vigste
mist de
de gave
gave der
derGestaltung,
Gestaltung:, zodat
zOOM;
mist
het echte
echte leven
leven aan
aanzijn
zijn verhaal
verhaal ontontbreekt.
te weinig
weinig echt,
echt, te
te weiweibreekt. Het
Het is te
nig doorleefd
doorleefd wat
wathier
hiergeboden
gebodenwordt.
wordt.
In zeer
zeer zuiver
zuiver proza
proza wordt
wordt hier
hier een
een
vervelend
weinig aansprekend
aansprekend of
of
vervelend en weinig
ovel'tuigend
geschreven. Men
Men
overtuigend verhaal geschreven.
voelt dat
dat alles
allesverzonnen,
verzonnen, gecompogecomponeerd
het leeft
leeftniet.
niet.Vestdijk,
Vestdijk, die
die
neerd ds;
is; het
een
verhaal over
over Jamaica
Jamaica schreef,
schreef,
een verhaal
zou
gedaan hebben.
hebben. Op0panders gedaan
zou het anders
gelucht
men na lezing
lezing dit
diIt weiweigelucht sluit
sluit men
nig boeiende
-boeiende relaas.
J.v.H.
J. v. H.
Sheila Mac
Mac Kay RUSSELL, Houdt
Houdt de
lamp brandende.
brandende. -— Met illustraties
van Je
Jean
McConnell. Vert.
Vert.
ties van
an McConnell.
door Clara Eggink.
Eggink. —
- J.J.M.
M. MeuMeulennoff,
1952, 195
195
lenhoff, Amsterdam, 1952,
pp.,
pp., f16,90.
6,90.
De
inhoud van
boek is
het
De inhoud
van dit
dit boek
is het
relaas der drie
drie opleidingsjaren
opleidingsjaren die de
de
leerling-verpleegster
haar
leerling-verpleegster Suzan
Suzan met haar
j8.8J'lgenoten
doormaakt. Levendig
Levendig en
en
jaargenoten doormaakt.
niet
zonder humor
humor geschreven.
geschreven.
niet zonder
Vriendschappen,
prdblemen
Vriendschappen, emoties, problemen
waarvoor
de aspirant-verpleegsters
aspirant-verpleegsters
waarvoor de
komen
staan, zijn
'zijn eenvoudig
eenvoudig en op
op
komen te staan,
vlotte,
aangename wijze
wijze weergegeweergegevlotte, aangename

ven. Evenwel
Evenwel zou
zou met
met name
name over
over
ven.
enige ernstige
ernstige problemen
problemen een
een kathokatholiek
liek auteur
auteur anders
anders spreken.
spreken. Iedere
Iedere
lezer kan
'kan uit
uit dit
dit oprecht
oprecht verslag
verslag op0pmaken
dat vaak de taak
maken dat
taak van
van de
de ververan
pleegster
zwaar k
pleegster onmenselijk
onmenselijk zwaar
kan
zijn. Ontspanningslectuur, als menzijn.Otspaglecur,mn
wil, doch
doch dan
dan van
van een
een goed
goed gehalte.
gehalte.
wil,
Joh. Heesterbeek
Heesterbeek
an.
H. C.
C. BRANNER. De
De Ruiter.
Ruiter. Rom
Roman.
Vert. G.
Vert.
G. Baars-Jelgersma.
Baars-Jelgersma. —
- H.
H.
P. Leopold,
Leopold, Den Haag,
Haag, 1952,
1952, 161
161
pp.,/6,90.
pp.,
f 6,90.
an een zeer
De Ruiter
Ruiter is het werk
wel"k vvan
zeer
roman die gebekwaam schrijver, een roman
tuigt
grote schrijfkunst,
schrijfkunst, mensmenstuigt van grote
kundigheid en
en inzicht.
kundigheid
inzicht. Freud
Freud kon
kon
hem geïnspireerd
geïnspireerd en D.
D. H.
H. Lawrence
Lawrence
geschreven hebben.
hebben. Maar
Maar het
het is een
geschreven
een
morbiede, overgecultiveerde
morbiede,
overgecultiveerde en doordoorzieke wereld,
die zulk een
zieke
wereld, die
een boek
boek momogelijk maakt.
maakt. Het is
gelijk
is de
de animale
animale eros,
eros,
an dit
die het hoofdmotief
hoofdmotief uitmaakt vvan
is de
werk. De
De centrale
centrale figuur
figuur is
de gegeliefde 'Van
arts, die
die nog
noggebonden
gebonden
van een arts,
is aan haar vroegere minnaar,
minnaar, een pipd.queur, omgekomen
omgekomen :bij
;bijde
de val
val van een
queur,
paard. De
De bevrijding
van deze
paard.
bevrijding van
deze binbinding,
een zeer
zeer Freudiaans
Freudiaans geval,
geval,
ding, een
wordt
meesterlijke wijze
wijze beschrebeschrewordt op meesterlijke
ven. Doch
Doch alles
alles speelt
ven.
speelt zich
zich af in
in een
een
volstrekt menselijke,
volstrekt
menselij-ke, animale
animale sfeer.
sfeer.
Van enige Christelijke
of ook
Van
Christelijke of
ook maar
maar
geestelijke
opvatting omtrent
omtrent liefde
liefde
geestelijke opvatting
of huwe
huwelijk
is geen
geensprake.
sprake. Daarom
Daarom
lijk is
voorbehouden voor
voor rijpe,
vool'!behouden
rijpe, wetende
wetende
lezers. J. v. J.
H.
lezers.
v. H.

Jan van DORP,
DORP, Vlaming hou zee!
Jan
zee! —
De Vlijt,
1951, 443
De
Vlijt. Antwerpen,
Antwerpen, 1951,
443
pp., geb. Fr. 135.
Dit is de Nederlandse vertaling van
„Flamand des
"Flamand
des vagues",
vagues", door een
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schrijver van
van VlaamVlaamFranssprekende schrijver
se afkomst
afkomst geschreven;
geschreven; een
een boek
boek dat
dat
groot succes kende
kende in
in het
hetbuitenland,
buitenland,
en
reeds in
in Duitse
Duitse en
enAmerikaanse
Amerikaanse
en reeds
vertalingen
verscheen. Opnieuw
Opnieuw bebevertalingen verscheen.
leeft
de Vlaming
Vlaming het
met een
een tikje
tikje
leeft de
het met
pijn
hoe een
pijn hoe
een man
man uit
uit eigen
eigen volk
volk in
in
een vreemde
vreemde taal de
de Vlaamse
Vlaamse ziel
ziel opoproept en graag beluisterd
roept
terbeluisterd wordt, terwijl onze
onze inheemse
inheemse literatuur
literatuur zozeer
zozeer
wijl
vergeten
,blijft. Deze
Deze historische
historische rorovergeten blijft.
man speelt
speelt tussen
tussen de
de jaren
jaren 1676
1676 en
en
man
1750,
einde meebrachten
meebrachten vvan
1750, die
die het einde
an
de Spaanse
overheersing en het
het begin
begindeSpa
anse overheersing
van de
de Oostenrijkse.
Oostenrijkse. Marinus
Marinus de
de
van
Boer, zoon
kaper en
en kapitein
kapitein
Boer,
zoon van een kaper
van
van de
deberuchte
beruchte„Haringmaats",
"Haringmaats",
droeg sinds zijn
zijn jeugd
jeugd het
het onvolvoeronvolvoerdroeg
de
verlangen in
zich naar
naar Indië
Indië te
te
de verlangen
in zich
varen.
zouden zijn
zijn drie
drie zonen,
zonen,
varen. Later zouden
die zijn
zijn vader
vader opvolgde
opvoIgde als kakaJohan die
pitein, Corneel
Corneel de
de cargadoor,
carqadoor, en
en
pitein,
Pieter, de
de Minderbroeder,
Minderbroeder, tot
eerPieter,
tot de eerste Indiërs
Indiërs behoren
behoren die
die de
de Oost-ComOost-Compagnie van Oostende
Oostende oprichtten.
oprichtten. TenTenslotte
werd onder
onder de
druk vvan
de
slotte werd
de druk
an de
Europese mogendheden
mogendheden de
de CompagCompagEuropese
nie opgeheven.
opgeheven. De
De kolonisten
kolonisten werden
werden
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verslagen;
van Rinus'
Rinus' zonen
zonen
verslagen; twee
twee van
om. Het
Het boek
boek is
is opgeopgekwamen er om.
bouwd
drie delen:
delen: Marinus
Marinus de
de
bouwd in
in drie
Boer,
Maria van
van Lisseweghe,
Lisseweghe, de
de
Boer, Maria
zonen.
groot en
en tragisch
tragisch gebeugebeuzonen. Eén
Eén groot
ren,
waar een
een heel
heel volk
voIk haast
haast deel
deel
ren, waar
aan
heeft, ontvouwt
ontvouwt zich hier
hier in
in een
een
aan heeft,
menigvuldigheid
tonelen, herhermenigvuldigheidvan
van tonelen,
bergscènes, zeegevechten
zeegevechtenen
enhuiselijke
huiselijke
zijn minst
minst verrasverras,gesprekken,
gesprekken, die
die op zijn
sen door
door hun
hun onafgebroken
onafgebroken frisheid
frisheid
en
keurige afwerking,
afwerking, door
door de
de typetypeen keurige
ring
ook van
van de
de overtalrijke
overtalrijke figuren
figuren
ring ook
en
vooral door
door de
de rijke
rijkenatuurbenatuurbeen vooral
schrijving:
Vlaamse ogen gezien
gezien
schrijving: met
met Vlaamse
en met
met een
een Vlaams
Vlaams hart
hart geschreven.
geschreven.
De tragiek
tragiek isis sober,
sober, getemperd
getemperd door
door
de humor
humor van
het leven,
leven, soms
soms wel
wel
de
van het
wat nuchter.
nuchter. Ondanks
Ondanks hun
rake tytyhun rake
pering, missen
missen V
Van
Dorp's personapersonapering,
an Dorp's
ges echter
echter de
de diepgang
diepgang van
van gemoed
gemoed
die blijvend
:blijvend ontroert en
en waardoor
waardoor een
een
epos
dierbaar wordt
aan de
de generageneraepos dierbaar
wordt aan
ties.
De vertaling
vertaling isisgoed
goedverzorgd,
verzorgd,
ties. De
ook die van
van de
de zeevaarttermen.
zeevaarttermen. Des
Des
ook
te
erger storen
storen de
de vele
veledrukfouten
drukfouten
te erger
genot van
van dit
ditwaardevolle
waardevolle boek.
boek.
het genot
L. Verbeeck

VARIA
Enkele geselecteerde
geselecteerde teksten
de
Enkele
teksten uit de
P. Longinus de MUNTER,
MUNTER, Het gelaat
gelaat
de aanaander oude
Franciscus- foto-Literatuur,
foto-literatuur, samen
samen met
met de
der
oude jaren. -— St. Franciscusduidingen onder
platen, doen
doen de
de
duidingen
onder de
de platen,
uitgeverij, Mechelen,
Mechelen, 1951,
1951, 44
44 pp.,
pp.,
kijkende
of leerling-vakleerling-vakkijkende collega
collega -— of
foto's, 35 X 30
30 cm,
cm, Fr.
Fr. 150.
150.
48 foto's,
48
man nadenken.
nadenken. Dit
fotoboek geeft
geeft
man
Dit fotoboek
Deze fraaie
fraaie opnamen
opnamen op
op glanzend
glanzend
Deze
aan de
de kunstenaar-fotograaf
kunstenaar-fotograaf menige
menige
papier getuigen
getuigen van
van zorgvuldige
zorgvuldige
papier
raad.
nuttige raad.
techniek, van
schrandere en estheesthetechniek,
van schrandere
A. Van
Van Laere
Laere
tische opmerkingsgave,
opmerkingsgave, van eerbied
eerbied
tische
zowel voor
voor de
de poserende
poserende mens
mens als
als
zowel
Andor FOLDES,
FOLDES, Hoekstenen
het
Hoekstenen van het
voor het
het gebruikte
gebruikte materiaal
materiaal en
en Andor
voor
KIavierspel. —
- Bo
Bom
Assen,
Slavierspel.
rn N.V., Assen,
vooral
een oprechte,
oprechte, gulle
gulle liefde
liefde
vooral van een
2,90.
1951,
1951, 99
99 pp.,
pp., f 2,90.
voor het
volk, dat
dat ddan
ook, in
in de
de
an ook,
voor
het volk,
gelaatstrekken van
goed gegegelaatstrekken
van deze
deze goed
Andor Foldes is een
een vermaard
vermaard piapiaAndor
kozen
oudjes, zeer
zeer levend
levend vóór
vóór ons
ons nist.
kozen oudjes,
nist. Aan
Aan de
de gedrukte
gedrukte adviezen
adviezen op
op
verschijnt. Ernstig, vroom,
vroom,sterk,
in- muziek-paedagogisch
sterk, inverschijnt.
van
muziek-paedagogisch terrein
terrein van
nemend, weemoedig
eventjes zulk een
nemend,
weemoedig en soms eventjes
eenberoemd
beroemd podium-artist
podium-artist wordt
wordt
ondeugend
telkens ,gewoonlijk
ondeugendof
of koppig,
koppig, het
het is telkens
waarde gehecht.
gehecht.
gewoonlijk grote
grote waarde
een
echt gelaat,
gelaat, niet
niet dat
dat van
van een
een Toch
een echt
kunnen die
die papieren
papieren adviezen
adviezen
Toch kunnen
toneelspeler. Dezelfde
Dezelfde spontaneïteit
spontaneïteit wel
toneelspeler.
wel eens
eens mager
mager uitvallen
uitvallen zoals
zoals b.v.
b.v.
en
gemoedelijkheid vindt
men ook
ook blijkt
en gemoedelijkheid
vindt men
uit Andor
Andor Foldes'
Foldes' beantwoorbeantwoorblijkt uit
terug in
in de
de inleidende
inleidende bladzijden,
bladzijden, ja
ja ding van
terug
van de
de vraag:
vraag: „Hoe
"Hoe kunnen
kunnen wij
wij
zelfs dr,
dáár,
waar
wordtgehandeld
gehandeld
zelfs
waar
wordt
de snaren van
piamo doen
doen zingen?"
zingen '?"
van de
de piano
over
meer technische
technische aangelegenaangelegenover meer
blz. 86)
(blz.
86)..
(
heden
(die alleen
alleen voor
vooringewijden
ingewijden
heden (die
Over
van de
de cantabilecantabileOver de
de techniek van
bestemd,
door de
de goedgestemde
goedgestemde
bestemd, toch door
aanslag wordt
womt namelijk
namelijk niets
niets verteld.
verteld.
lezer
voor lief
lief zullen
zullen genomen
genomen
lezer zeker voor
Niettemin behandelt
behandelt de
auteur ook
ook
Niettemin
de auteur
worden)
meer iemand
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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 katholiek
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 0.P.:
Schaepxnan

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,
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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 zogenaam de
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positieve werkelijkheid.
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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.
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De invloed der vriimetselarU
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kerkelijke gebeurtenissen der 19de eeuw. Die invloed was veel groter don

men veelal meent.
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Z.H. de Paus
over de medische beroepsethiek
door A. SNOECK S.J.

ET is opvallend dat Z. H. de Paus, sinds geruime tijd meer
bijzonder spreekt over problemen van de individuele- en van de
beroepsmoraal. In de eerste jaren van zijn pontificaat waren het voornamelijk zijn kerstboodschappen en zijn grote dogmatische encyclieken
over het mystieke Lichaam en de heilige liturgie, die de aandacht hebben getrokken. In de eerste zag de gelovige en ongelovige wereld op
magistrale wijze de grondslagen uiteengezet voor een vredevolle samenleving der volkeren, in de andere kon de gelovige zich sterken en de
wereld opzien naar het heil in Christus.
Wel heeft zijne Heiligheid in de loop van zijn merkwaardig pontificaat met zijn befaamde welsprekendheid ontelbare toespraken gehouden
tot telkens afwisselende toehoorders, en tot de beoefenaars van alle
mogelijke beroepen, maar het is toch vooral sinds 1949 dat hij in deze
toespraken met nadruk, op systematische en vrij didactische wijze over
morele problemen heeft gehandeld. Wij denken hier al aanstonds aan
de bondige uiteenzetting over kunstmatige inseminatie, de uitvoerige
verhandeling over de vruchtbaarheidsproblemen in het huwelijk, de
diepe beschouwingen omtrent de ernstige vorming van een objectief
gericht geweten.
Ook zijn toespraak van 16 September 1.1. tot de congresserende
histopathologen van het zenuwstelsel is een diepgaande les over de
zedelijke grenzen van het wetenschappelijk onderzoek en de geneeskundige behandeling. Zoals zijn Heiligheid schier altijd doet, richt hij
zich ook hier niet uitsluitend tot zijn onmiddellijke toehoorders. In dit
geval waren het specialisten, die na het aanhoren van zeer wetenschappelijke referaten op hun congres, wel vol bewondering moeten geluisterd hebben naar die helder doordachte en stevig gebouwde les in deontologie welke op hun verzoek, maar veel breder uitgewerkt dan zij
mochten verwachten, door de hoogste gezagsdrager op aarde zo meesterlijk werd voorgedragen. Niet alleen medici, maar ook sociologen,
meesters van de techniek, leidende persoonlijkheden en allen die begaan
zijn met de beginselen van hun zedelijk leven hebben hier iets te leren.
Heel deze belangrijke uiteenzetting ademt eerbied voor de wetenschap en vertrouwen in het medisch geweten, al handelt zij voorname-
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lijk over de grenzen van het toelaatbare. De wetenschappelijke speurzin
drijft er toe aan om te durven en pas ontdekte wegen in te slaan, om
die wegen door te trekken, nieuwe ontdekkingstochten te beginnen en
bestaande methoden te vernieuwen. De ernstige en bekwame arts zal
dikwijls door een soort spontane intuïtie weten wat zedelijk geoorloofd
is en hij zal handelen volgens zijn geweten. Hij zal het spoor niet bijster
worden, ook niet bij de ingewikkelde uitoefening van zijn wetenschap,
als hij maar juist is ingelicht omtrent de essentiële princiepen van de
menselijke handeling. „De toepassingen in bijzondere gevallen zult gij
zelf als artsen moeten doen, omdat dikwijls alleen de dokter ten volle
het medisch gegeven op zichzelf en in zijn gevolgen kan beoordelen, en
omdat men zonder een nauwkeurige kennis van het geneeskundig feit
onmogelijk kan vaststellen welk zedelijk beginsel op de behandeling
van toepassing is".
Er worden echter grenzen gesteld aan het durven en doen van de
arts. Noch de vooruitgang van de geneeskundige wetenschap, noch de
gezondheid van de enkeling, noch het belang van de gemeenschap, —
het „bonum commune" —, kunnen laatste maatstaf zijn van zedelijkheid, noch bij het wetenschappelijk onderzoek noch bij de geneeskundige behandeling. Er zijn immers hogere zedelijke normen. De vooruitgang van de geneeskundige wetenschap is niet de laatste maatstaf
„omdat de wetenschap niet de hoogste waarde is, waaraan alle andere
orden van waarden --- of in dezelfde orde alle bijzondere waarden
ondergeschikt zijn .... De vertrouwelijke betrekking tussen dokter en
patiënt, het persoonlijk recht van de patiënt op het physieke en geestelijke leven, en zijn psychische of morele onschendbaarheid, ziedaar,
onder vele andere, waarden die boven het wetenschappelijke belang
verheven zijn".
De gezondheid van de enkeling is al evenmin het uiteindelijk criterium voor de moraliteit van een onderzoek of van een behandeling.
Want de arts mag zijn vakkundigheid slechts in zoverre ten dienste
stellen van zijn patiënt, als deze zelf gewettigd is te verlangen dat de
techniek in zijn geval zal worden aangewend. De patiënt is immers, als
mens, gehouden aan het vijfde gebod. Hij bezit zo maar niet het
absolute en willekeurige beschikkingsrecht over eigen leven en lichaam.
„De patiënt is gebonden aan de immanente door de natuur vastgelegde
teleologie. Hij bezit het recht van gebruik, dat beperkt is door de
natuurlijke finaliteit van de vermogens en de krachten van zijn menselijke natuur. Omdat hij vruchtgebruiker is en geen eigenaar, heeft hij
geen onbeperkte macht om handelingen te stellen van vernietiging of
van verminking van anatomische of functionele aard". Zonder twijfel
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zijn deze beschouwingen over teleologie en finaliteit, deze noties van
gebruiksrecht en eigendom van wijsgerige aard en behoren ze eerst en
vooral thuis in de physieke en economische orde. In de contekst echter
zijn zij projecties van een zedelijke eis tot grondige eerbied voor het
lichaam waarin de geestelijke persoon zich wegens zijn substantiële
eenheid uitdrukt. Het spreekt dan vanzelf dat men deze beginselen
analogisch dient toe te passen op het zedelijk leven. Hetzelfde geldt
voor het dadelijk daarna ingeroepen „princiep van de totaliteit", waardoor uitgedrukt wordt dat in het organisme de ledematen aan het
geheel zijn ondergeschikt. Dit princiep van de totaliteit beheerst heel
het zedekundig oordeel omtrent de mutilerende ingrepen der geneeskunde .,,Het princiep van de totaliteit zelf zegt alleen dit: daar waar de
betrekking van geheel tot deel is gegeven, en in de juiste mate dat ze
gegeven is, is het deel ondergeschikt aan het geheel en mag dit geheel
in eigen belang beschikken over het deel". En daarom mag de mens dit
mutilerend ingrijpen slechts toelaten „wanneer en in de mate dat dit
noodzakelijk is voor het welzijn van geheel zijn wezen, om zijn bestaan
te verzekeren, ofwel om grote en duurzame nadelen te vermijden, en
natuurlijk ook om deze te herstellen, wanneer deze niet op een andere
wijze vermeden of hersteld kunnen worden".
Het probleem van het zich lenen tot vernielende, verminkende, verwondende of levensgevaarlijke experimenten wordt in een enkel zinnetje van de hand gewezen, al zal uit het slot van de uiteenzetting blijken
dat experimentatie niet helemaal is uitgesloten. „De patiënt heeft dus
niet het recht zijn physiek of psychisch geheel te onderwerpen aan
experimenten of geneeskundige proefnemingen, wanneer deze proeven
vernieling, verminkingen, verwondingen of ernstige gevaren met zich
meebrengen of ten gevolge hebben".
Het schijnt veel belangrijker te benadrukken dat men, bij de toepassing van het voormelde princiep van de totaliteit, de hierarchie van de
waarden binnen het geheel dient te eerbiedigen. Daarom wordt een
behandeling afgewezen die lichamelijke of psychische beterschap zou
brengen ten koste van: „een blijvende opheffing, of een aanzienlijke en
duurzame vermindering van de vrijheid, d.w.z., van de menselijke persoonlijkheid in haar typische en kenmerkende functie". Hier worden
vermoedelijk bepaalde psycho-chirurgische behandelingen bedoeld, zoals sommige vormen van lobotomie, die weliswaar naar het oordeel van
bevoegde moralisten, niet altijd ongeoorloofd zijn.
Behandelingen ten koste van het zedelijk leven van de patiënt zijn
evenzeer van de hand te wijzen. Dit is het tweede voorbeeld dat door
Z. H. wordt aangehaald. Hier staat de passage die door sommige
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uiteindelijk aan het individu ten goede komt. Degenen die verantwoordelijk waren voor de onmenselijke experimenten in de concentratiekampen hebben precies zo gesproken. De medische literatuur over
hedendaagse experimenten spreekt niet anders.
Daarom is het zo belangrijk de ondergeschiktheid van het individu
aan de gemeenschap nauwkeurig te bepalen. Feitelijk is de mens in zijn
persoonlijk wezen niet ondergeschikt aan het nut van de gemeenschap.
De gemeenschap is er integendeel voor de mens. De fout van bovenvermelde mening ligt hierin dat men de gemeenschap als een lichaam
gaat beschouwen. Doch de gemeenschap is niet organisch gebouwd
zoals het lichaam, met ledematen die geen andere finaliteit hebben dan
geïntegreerde delen te zijn van de persoon. De gemeenschap is geen
persoon. Inderdaad, „het is geheel anders in de morele gemeenschap en
in elk organisme met een zuiver moreel karakter. Het geheel heeft hier
geen eenheid, welke op zichzelf bestaat, maar een eenvoudige eenheid
van finaliteit en actie. In de gemeenschap zijn de individuen slechts
medewerkers en instrumenten voor de verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel".
Het gaat dan ook niet op, het hogervermelde princiep van de totaliteit eenvoudigweg toe te passen en daaruit te concluderen, dat degene
die de gemeenschap beheert, de ledematen aan het geheel mag opoffer
ren. Vooraleer het princiep toe te passen moet men telkens zorgvuldig
de verhouding van deel tot geheel onderzoeken. Z. H. bepaalt nochtans
niet verder welke precies, en in het détail, deze verhouding van deel tot
geheel in de gemeenschap is. Doch zij is niet gelijk aan de verhouding
van de ledematen tot de gehele persoonlijkheid van de enkeling; en
daarom mag het gezag ook niet beschikken over het leven of het
lichaam van de leden van de gemeenschap, zelfs niet van iemand die
ter dood veroordeeld is en door zijn wangedrag het recht op zijn leven
heeft verbeurd.
Wordt dan door deze zedelijke afbakening de pas afgesneden aan
alle medische vooruitgang? Zeker niet. Zelfs experimentatie op de
levende mens en experimentatie met risico, is nog niet helemaal uitgesloten, wanneer zij tenminste blijft binnen de perken van de moraal.
„Het is een vaste wet in uw tak van wetenschap, dat de toepassing van
nieuwe methoden op de levende mens moet worden voorafgegaan door
onderzoek op het lijk of op het studiemodel en door proefnemingen op
het dier. Soms echter blijkt dat dit procédé onmogelijk, onvoldoende of
practisch onuitvoerbaar is. In dat geval zal de medische wetenschap
toch trachten zich te oefenen op haar onmiddellijk object, op de levende
mens, in het belang van de wetenschap, van de patiënt, van de gemeen-
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schap. Dat kan niet zonder meer worden verworpen; maar men moet
ophouden bij de grenzen die door de zedelijke beginselen, welke wij
hebben uiteengezet, worden gesteld .... In twijfelachtige gevallen,
wanneer de bekende middelen tekort schieten, kan het gebeuren dat
een nieuwe methode die nog op onvoldoende wijze werd beproefd,
naast zeer gevaarlijke elementen ook aanzienlijke kansen op succes
biedt. Wanneer dan de patiënt zijn toestemming geeft; dan is de toepassing van het procédé in kwestie geoorloofd. Maar deze manier van
doen kan niet tot algemene gedragslijn voor normale gevallen worden
verheven".
Eens te meer heeft men in deze meesterlijke les van de Paus kunnen
zien hoe de morele beginselen, wanneer zij in hun gaafheid worden
bewaard, aan het menselijk handelen een zekerheid schenken, waardoor
de toch zo kortzichtige mens voor de misdaden wordt behoed die een
waanzinnige opvatting van het algemeen welzijn hem wellicht zou laten
begaan; en hoe zij aan de wetenschap een veerkracht geven die haar
nuttig en vruchtbaar maakt. „Ogenschijnlijk zijn de eisen van de moraal
een rem. In feite, zegt de Paus, dragen zij bij; tot het beste en het
schoonste wat de mens heeft geleverd ten bate van wetenschap, enkeling en gemeenschap".
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schap, die met geen philosophie vermengd is. Natuurlijk is u van
mening, dat philosophie geen natuurwetenschap is. Vandaar dat elke
vermenging-met-philosophie de natuurwetenschap ónzuiver maakt. En
als nu zou blijken, dat enige vermenging met philosophie onvermijdelijk
is bij het beoefenen der natuurwetenschap, dan is zuivere natuurwetenschap een illusie.
Misschien is nog een andere formulering van deze zelfde stelling
denkbaar, die bij menigeen op minder tegenstand zal stuiten, nl. „elke
natuurwetenschap treedt noodzakelijk en onafwendbaar buiten de
grenzen van het vak". Deze stelling geldt overigens niet enkel voor de
natuurwetenschap maar voor elke wetenschap. Maar de beoefenaren
van de geesteswetenschappen weten dit wel, terwijl de beoefenaren van
de positieve, exacte wetenschappen niet zelden in de waan verkeren,
dat zij het stellen kunnen zonder dé geesteswetenschap-par-excellence,
die philosophie heet.
Om deze stelling waar te maken, doe ik liever geen beroep op de
geijkte term „natuurphilosophische faculteit". Dit is ten slotte maar een
woord. Ook zal ik niet de physici en de mathematici te hulp roepen, in
wier appreciatie deze stelling een open deur intrapt. Als het geponeerde
nl. waar is, dan moet het uit de biologie zelf blijken en dan moet het
dus ook te vinden in de „Inleiding tot de biologie".
Ik doe enkele grepen.
Op blz. 70 staat: „Het is in het voorgaande uiteengezet, dat
de biologie materialistisch en mechanistisch georiënteerd is
en moét zijn, maar dat men zich daarbij bewust moet zijn,
dat het natuurwetenschappelijk beeld slechts relatieve betekenis heeft en niet met de werkelijkheid overeenkomt".
Deze laatste zin hoort geheel thuis in de kenleer, die een onderdeel
vormt van de philosophie, terwijl materialisme en mechanisme philosophische bedenksels zijn, voortgekomen uit de menselijke geest en niet
gefundeerd op experimentele en exacte gronden.
Op blz. 16: „Hieraan wordt niets veranderd door het feit,
dat er vooralsnog voor het leven geen causale verklaring
gegeven kan worden en het lijkt niet te pessimistisch te
voorspellen, dat dit ook nimmer het geval zal zijn".
Dit pessimisme is een erfstuk van de positivistische philosophie van
Auguste Comte (1798-1857). Bewust of onbewust is dit de philosophie,
waartoe de biologen door het middelbaar en hoger onderwijs worden
opgeleid.
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Althans niet de contemporaine biologie, zoals zij nu de facto be oef end wordt.
Moet dit zo blijven? Of moeten wij een zuiveringsactie beginnen en
van de biologie een zuivere natuurwetenschap gaan maken?
Geen van beide lijkt mij juist. Wat wij moeten doen is: ons veel meer
bewust worden ( dan dit voorheen het geval was) , dat hetgeen ons als
zuiver biologische begippen wordt aangeboden, in werkelijkheid met
philosophische bijvoegsels doortrokken is. Wij moeten deze bijmengsels
niet afscheiden, maar wij moeten ze wel onderscheiden; wij moeten ze
niet langer onbewust binnensmokkelen. Wij hebben nodig een grotere
intellectuele hygiëne in het onderscheiden van het feit en de hypothese.
Wij behoeven meer scholing in het reflexe inzicht omtrent de samenhang tussen inductie en deductie. Wij moeten ons meer realiseren, dat
zelfs in het constateren van feiten interpretaties liggen opgesloten, en
dat het nodig is deze interpretaties als zodanig te onderkennen.
De biologie zou een zuivere natuurwetenschap zijn, als zij bestond
uit zuivere feiten, d.i. als zij niets anders was dan feiten, zonder interpretaties, zonder verbindende samenhangen.
Maar door aan deze eis te voldoen, zou de biologie ophouden een
wetenschap te zijn.
Wél staan de werkelijke feiten met elkaar in werkelijk verband en
wél is dit existentieel verband philosophie-vrij. Maar ons begrip van die
verbanden is niet zonder philosophie en als wij ons van deze philosophie zouden willen ontdoen, zouden wij ophouden er iets van te
begrijpen.
Ik ben bang, dat de een of ander hier de vaste grond onder de
voeten kwijtraakt. Mag ik daarom een poging wagen om de situatie
in tekening te brengen.
evolutieleer .

i

biologie
philosophie

inductief .-- deductief
deductief — inductief

theologie

inductief — deductief

Bedoeling is tot uitdrukking te brengen, dat biologie en philosophie
een breed raakvlak hebben. Hoe? Door het geestesproces der inductie.
Inductie is een activiteit van de geest, die verbanden construeert
tussen de existentiële gegevens, voorzover deze de geest binnendringen.
In het ontwerpen van deze betrekkingen tussen de feitelijke gegevens
speelt niet alleen de feitenkennis, maar de gehele geestesbagage een
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rol. Daardoor wordt de inductie tot een open poort, waarlangs de
philosophie in de biologie intreedt.
Zijn eenmaal enige verbanden tot stand gekomen, dan kan men
ofwel terugkeren tot de feiten en door voortdurende confrontatie met
de werkelijkheid het geïnduceerde verband consolideren tot een goedgefundeerde theorie; ofwel men kan voorwaarts grijpen naar nieuwe
verbanden met nieuwe feiten. Dat doet de hypothese, die gededuceerd
wordt uit de reeds gevonden samenhangen.
al werkt de natuurwetenschap.
En zo werkt ook de theologie. Ook hier is sprake van feitelijke gegevens, b.v. de menswording, de zondeval en de sacramenten. De theologie heeft tot taak het verband tussen deze openbaringsgegevens te
ontdekken. Ook hier wordt de inductie gebruikt, waardoor weer langs
deze zelfde weg de philosophie in de theologie treedt. Theorie en
hypothese nemen er dezelfde plaats in als b.v. in de natuurwetenschap.
Biologische en theologische feiten komen nooit met elkaar in conflict.
Wel kunnen de interpretaties dezer feiten, d.i. de geïnduceerde samenhang, een bron van wrijving zijn. Uiteindelijk zijn deze wrijvingspunten
te herleiden tot de philosophie van de bioloog en van de theoloog.
De philosophie staat geheel apart onder de menselijke wetenschappen, omdat zij enerzijds geen eigen feiten bezit, en anderzijds onontbeerlijk is voor het inzicht in de samenhang van alle feiten.
* **
De weg is nu vrij voor ons eigenlijk onderwerp: de evolutieleer. Dit
is niet een goedgefundeerde en geverificeerde theorie, zoals velen
menen, maar een hypothese, die deductief vooruitgrijpt op verbanden,
die nog niet door observatie bevestigd konden worden.
Deze hypothese is opgesteld ter verklaring van de oorsprong der
soorten. Daarom lijkt het mij methodisch fout om eerst over evolutie te
handelen en daarna te zeggen wat soorten zijn.
Dit werkt vertroebelend op het „clean" onderscheid tussen feit en
hypothese. Lotsy zegt hierover volkomen terecht:
„He who ventures to write on the origin of species, ought
to define what a species is. One has, before one proposes
any theory of evolution, to define the terms which one is
going to use".
Nu lijkt het geven van een soortdefinitie een verschrikkelijke
opgave. De Candolle vond het „pour un naturaliste l'épreuve la plus
redoutable de toutes".
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Maar tegenwoordig valt dit nog al mee.
Sinds men onder invloed van de genetici van het monotypisch soortbegrip is afgestapt, is over het polytypisch soortbegrip in fundamentele
trekken eenstemmigheid gekomen.
Een soort is dan: een natuurlijke groep, door voortplantingsisolatie
van andere groepen afgegrensd.
De soortgrens is een natuurl ij ke grens, omdat deze getrokken wordt
door een natuurproces: de voortplanting. Ook is er momenteel practisch
eenstemmigheid aangaande het hypothetische karakter van de evolutiegedachte. Enkele decennia geleden was het gebruikelijk om deze hypothese als een feit te beschouwen, maar ook deze mode is weer voorbij
en ieder, die deze zaken enigermate serieus heeft bestudeerd, weet nu
wel, dat de overgang van soort A naar soort B nooit door directe
observatie vastgesteld is kunnen worden.
Waar men echter --- naar mijn mening
nog veel te weinig aandacht aan besteedt, is: onze constante ervaring, dat wij voortdurend
iets anders observeren dan hetgeen de evolutieleer wil. Als wij ons zo
strikt mogelijk houden aan de observatie der biologische werkelijkheid,
dan constateren wij dat soort A altijd soort A voortbrengt erf soort B
altijd een individu van soort B. De talloze mutaties van Drosophila
melanogaster zijn altijd melanogaster gebleven. Ondanks al hun erfelijke wijzigingen hebben zij steeds angstvallig de soortgrens gerespecteerd.
altijd een nieuw individu
Voortplanting geeft
soms een nieuw ras
l nooit een nieuwe soort
Er zit iets heel eigenaardigs in de gedachte, dat het natuurproces, dat
wij kennen als het proces voor reproductie van de soort, aansprakelijk
gesteld wordt voor de productie van een nieuwe soort. Hetzij plotseling, hetzij geleidelijk, dit komt in wezen op hetzelfde neer.
Er moeten wel zeer sterke aanwijzingen bestaan, die de bespiegeling
aanvaardbaar maken dat de voortplanting, die de soorten isoleert en
afgrenst, deze soorten op een bepaald tijdstip gaat verbinden. Want
dan gaat de voortplanting iets Anders doen dan zij tot nu toe volgens
nuchtere observatie deed. In ieder geval: wie zich strikt tot zuivere
feiten wil beperken, kan zich niet het genoegen veroorloven om evolutionist te zijn. Maar, ik heb reeds betoogd, dat het zeer onverstandig
is zich aan de zuivere feiten te houden, want dan begeeft men zich in
de illusie van de zuivere wetenschap.
Het is dus zeer terecht, en volkomen in overeenstemming met het
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natuurwetenschappelijk denken, dat de evolutietheorie een verband
construeert tussen de bestaande soorten, mits zij bereid blijft deze
projectie van de geest te toetsen en te wijzigen, c.q. op te geven, indien
mocht blijken dat de werkelijkheid in onderdelen of in zijn geheel niet
met deze constructie klopt. Want dit is het geestesmerk van de natuuronderzoeker: zich niet dictatoriaal aan de werkelijkheid op te leggen,
maar de beslissing over zijn geestesproducten nederig over te laten aan
de uitspraken van de natuur. Het is een spel van vraag en antwoord,
waarbij niet w ij de zaak uitmaken, maar de decisie overlaten aan het
werk der schepping.
De evolutietheorie is het model van een grootse natuurwetenschappelijke inductie, waarin, zoals bij elke inductie, de geest vooruitloopt op
de werkelijkheid en de grenzen van de natuurlijke ervaring overschrijdt.
Deze inductie is niet alleen aan te prijzen, omdat het wetboek van
strafvordering dit procédé erkent, of omdat de schrijvers van detectivestory's het óók gebruiken, maar op de eerste plaats omdat de natuurwetenschap zelve de inductie vordert en wettigt. De verwijzing naar de
beoefening van de historie, rechtswetenschap en theologie is alleen
nuttig, om de beoefenaars van de natuurwetenschap uit de waan te
helpen, alsof zij het monopolie der inductie bezaten.
Wanneer echter tegen de aard van de bewijsvoering in zake de
evolutieleer geen bezwaar is te maken, dan is daarmee toch nog niet de
gehele leer onaanvechtbaar geworden. Het is immers ook mogelijk dat
een procédé, dat op zichzelf zonder bedenken is, op een verkeerde wijze
wordt gehanteerd en toegepast. De bedenkingen nu tegen deze bepaalde inductie, die de evolutieleer is, nemen — naar het mij voorkomt
eerder toe dan af. Er is bij velen een zekere koelheid en reserve ontstaan. Het ligt niet op mijn weg deze avond om de biologische critiek
op de evolutiegedachte in` extenso te volvoeren. Eén facet van deze
critiek slechts zal ik aanroeren.
De evolutie-hypothese stamt uit het morphologisch tijdperk der biologie. Haar traditioneel bewijsmateriaal zijn vormen en, gelijkenissen
van vormen. Zij worden toegelicht aan de hand van plaatjes en tekeningen, hier en daar soms aangevuld door reconstructies van fossielen,
waarvan slechts fragmentarische resten over zijn. Deze tekeningen zijn
niet altijd van phantasie en artisticiteit ontbloot. Dit alles is niet ontoelaatbaar, mits men blijft doorzien, wat gegeven is en wat aanvulling.
Wij moeten blijven beseffen, dat de evolutietheorie op morphologische gronden induceert tot een physiologisch proces: de voortplanting.
Immers, het verband, dat de evolutieleer induceert tussen alle soorten
of als men bescheidener is, tussen groepen van soorten — is een
.--
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verband van bloedverwantschap, d.i. een physiologische functie.
De gedachtengang van de evolutionist komt in het kort hierop neer:
hij inspireert zich eerst op twee gegevens, die aan zijn hypothese
voorafgaan en indiscutabel zijn:
1. Er is overeenkomst en verschil tussen ouders en kinderen; dit verschil en deze overeenkomst vinden hun physiologische verklaring in de
bloedverwantschap.
2. Bloedverwantschap is ook de causale verklaring van de gelijkheid
tussen de leden van de soort, die zich immers door voortplantingsisolatie van andere soorten hebben afgegrensd.
De evolutionist zet nu nog .een derde stap en brengt ook de gelijkenissen tussen de soorten op rekening van de afstamming. Terwijl volgens de waarneming de levende voortplanting zich steeds beperkt tot
de leden van de soort, besluit men hoofdzakelijk op morphologische
gronden tot een physiologische band tussen de soorten. Het problematische gelegen in deze overstap van vorm naar functie, is door menig
evolutionist onderschat.
Wat er ook van deze en dergelijke bezwaren moge zijn, zij wijzen in
ieder geval op het hypothetische karakter van deze leer, die wij nu
moeten gaan confronteren met de leer van de Katholieke Kerk. Wellicht kan dit het geschiktst gebeuren aan de hand van de evolutie, die
de evolutieleer zelve heeft doorgemaakt en die tot gevolg heeft gehad
dat ook de houding der Kerk in deze zich heeft geëvolueerd.
De belangstelling voor het evolutievraagstuk in de vorige en deze
eeuw heeft zich niet gehandhaafd op een constant niveau, maar is
wisselend geweest en als ik deze ups en downs zou mogen beschrijven
in de termen van een graphiek, dan noteer ik een kleine piek rond 1809,
verschijningsjaar van de Philosophie zoologique van Lamarck, een
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tweede hogere piek in 1830, bij gelegenheid van het beroemde debat
voor de Académie des Sciences tussen Cuvier en Geof f roy St. Hilaire;
en een derde maximum, waarvan het opgaande gedeelte der belangstellings-curve begint in 1859, bij het verschijnen van Darwin's On the
Origin of Species, stijgend gedurende 40 jaar tot de eeuwwisseling,
waarna de belangstelling weer gaat tanen, hand in hand met de opkomst van de genetica, physiologie en biochemie. Rond 1940 tenslotte
begint de lijn opnieuw te stijgen en als belangrijkste symptoom van een
nieuwe opleving, van een nieuwe periode, die de evolutiegedachte
tegemoet schijnt te gaan, noem ik Goldschmidt's Material Basis of
Evolution, kort te voren voorafgegaan door de Modern Synthesis van
Huxley, een boek dat representatief is voor de afsluiting van de voorbije periode en dat met het genoemde werk van Goldschmidt scherp
contrasteert.
Kortheidshalve wordt hier verder gesproken over de „1 e, 2e en 3e
periode", om de drie bovengenoemde phases aan te duiden.
Het onderscheid tussen de stijgende belangstelling in de eerste en
derde periode is vooral hierin gelegen, dat de toenemende belangstelling in de eerste periode tweeërlei wortel heeft, nl. een biologische en
een levensbeschouwelijke, terwijl de opleving in de derde periode
slechts één wortel heeft, nl. een biologische. Hoewel de andere wortel
nooit geheel afwezig is, reikt zij momenteel niet diep. Vandaar dat ons
onderwerp zich vooral concentreert op phase 1 en 2.
Achtereenvolgens zullen hier de volgende antinomieën besproken
worden:
1. Evolutiegedachte versus scheppingsgedachte.
2. De vermenging van evolutie en wereldbeschouwing.
3. Evolutie en bijbelverklaring.
4. Evolutie en het onderscheid tussen mens en dier.
1. Evolutieleer versus scheppingsgedachte.
Vanaf het verschijnen van T he Origin of Species doet de eerste
periode zich voor als een verward handgemeen tussen darwinisten, die
zich gingen bewegen op theologisch terrein, en theologen, die zich
waagden aan palaeontologie, anatomie en systematiek. Daar voor-,
noch tegenstanders de grenzen van hun competentie respecteerden,
werd de verwarring onbeschrijfelijk. Men wrijft zijn ogen uit als men
bij Huxley leest:
„In mij eyes one of the greatest merits [of the evolution
theory] is the position of complete and irreconcilable antagonism wich it occupies tot the Church".
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Mijn verbazing was niet geringer, toen ik in 1949 in het Franse tijdschrift Etudes las, in een artikel geschreven door een Frans Kardinaal:
„L'évolution est un fait".
Zoals wij Huxley niet nodig hebben om een theologische kwestie uit
te maken, zo is het ook niet de taak van een Kardinaal om een biologisch vraagstuk uit te maken. Zij hebben beiden de wijsheid gemist van
de schoenmaker, die bij zijn leest blijft.
Wat echter in 1949 zeer uitzonderlijk is, was in de eerste periode
een routine-bezigheid. De opwinding was zo groot, omdat door de
nieuwe leer een dierbaar christelijk erfgoed, nl. de scheppingsgedachte
in gevaar werd gebracht. Van darwinistische zijde werd de zaak zo
voorgesteld, alsof men te kiezen had tussen evolutie of schepping. Het
kost ons thans moeite om te begrijpen, hoe dit pseudo-dilemma ooit
beklemmend heeft kunnen werken. Als de soorten zich uit elkaar kunnen ontwikkelen, dan kunnen zij dit slechts — zo zeggen wij nu
omdat zij zo geschapen zijn mét dit evolutief vermogen. Als er evolutie
te vinden is in de natuur, dan is ook dit — zoals de gehele natuur
een schepping Gods. Evolutie veronderstelt en impliceert schepping, in
plaats van deze overbodig te maken.
De controverse tussen schepping en evolutie is op deze zo juist
geformuleerde synthese uitgelopen. Voor de Katholiek heeft deze oplossing zijn beslag gekregen in de tweede periode. In de eerste periode
echter was er ook van katholieke zijde — nog veel tegenstand om
dit te aanvaarden. Wat hen tegenhield was: hoofdstuk 1 van Genesis.
Want als men dit letterlijk moet nemen, dan staat er, dat elke soort
apart door God geschapen is. De katholieke exegese heeft de letterlijke
interpretatie van de „special creations" nu geheel verlaten. Er was
nooit een bindende uitspraak geweest van het authentiek kerkelijk
gezag, dat dit letterlijk verstaan moest worden. Het was alleen de
gangbare opvatting van alle christenen, theologen zowel als niet-theologen, van protestanten zowel als van katholieken. Zij allen hadden
een gegeven, dat zij uit de bijbel lazen, overgebracht naar het terrein
der biologie. Het hoort daar echter niet thuis.
De katholieke scheppingsleer is uit deze strijd gelouterd te voorschijn
gekomen in de loop der tweede periode. Door deze biologische toepassing van de scheppingsgedachte op te geven, heeft zij haar geloof
gezuiverd in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
en haar geloof in Jesus Christus, door Wie alles gemaakt is.
De darwinisten der eerste periode hebben deze zaken geheel anders
getaxeerd. Zij hadden zeer succesvol de scheppingsgedachte vervangen
door de evolutiegedachte op het terrein der biologie. Maar met dit
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succes waren zij niet tevreden. Zij meenden ook buiten de biologie de
scheppingsgedachte te moeten en te kunnen aanvallen. Hadden zij zich
er toe beperkt om te betogen, dat niet elke soort apart geschapen was,
dan hadden zij zeer sterk gestaan. Maar zij lieten zich verleiden om te
gaan betogen, dat er niets geschapen was. Hierover kan ik kort zijn,
daar het nu wel ieder duidelijk is, dat het de biologen niet gegeven is
alles te verklaren, met name dat zij volstrekt niets te bieden hebben
omtrent de verklaring van de oorsprong van het leven.
2. Wat betreft de vermenging van evolutieleer en levensbeschouwing zijn periode 1 en 2 ook zeer karakteristiek onderscheiden. Door
het wegvallen van de scheppingsgedachte als biologische verklaringsgrond was nl. een lacune in het biologisch denken ontstaan. De darwinisten van de eerste periode begingen nu in principe dezelfde fout, die
zij aan de prae-evolutionistische christenen verweten: zij gingen nu hun
eigen onchristelijke levensbeschouwing in de biologie opnemen. Deze
hoort daar echter evenmin thuis als de christelijke theologie. Levensbeschouwing en biologie hebben inderdaad contactpunten, zoals aan
het begin van deze avond is uiteengezet, maar dat hebben een heipaal
en een gevelsteen ook. De paal moet in de grond blijven zitten, daar is
hij op zijn plaats. Zo ook horen de levensbeschouwelijke beginselen
thuis aan de basis van de biologie en niet in haar gevel. Of om het
zonder beeldspraak te zeggen: geen enkel levensbeschouwelijk principe
mag fungeren als constitutief element van een natuurwetenschappelijke
theorie.
De darwinisten der eerste periode echter hebben de lacunes, ontstaan
door het verdwijnen der theologische speculaties, opgevuld met theophobische bespiegelingen. Darwin zelf heeft in deze geen enkele fout
gemaakt, maar zijn epigonen des te meer, zodat na 40 jaar darwinisme
een kluwen was ontstaan tussen evolutieleer en onchristelijke levensbeschouwing, waar zelfs Ariadne voor gepast zou hebben. De ontmenging van deze heterogene bestanddelen heeft zich echter in de 40 jaar
van de tweede periode geheel of nagenoeg geheel voltrokken.
3. Ook de bijbelverklaring van Genesis 1, 1-2, 4a volgde de evolutie
van de evolutieleer in de eerste en tweede periode. Voor de eerste
periode is het resultaat zeer mager en nog slechts negatief. Dit resultaat
komt neer op het inzicht, dat de bijbel ons niet gegeven is als een
natuurhistorisch leerboek. In de loop van de tweede periode echter is de
Katholieke exegese tot een positieve uitleg gekomen in de vorm van de
theorie der „litteraire inkleding", die nu practisch algemeen aanvaard
wordt. Volgens deze theorie heeft de geïnspireerde schrijver de inhoud,
die hij wilde mededelen, aanschouwelijk uitgewerkt in de beperkte
8
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evolutie-vraagstuk was voorheen deels van natuurwetenschappelijke,
deels van levensbeschouwelijke aard. Sinds een tiental jaren is een
nieuwe belangstelling opkomend, waarbij de levensbeschouwing geheel
op de achtergrond blijft, zoals het in natuurwetenschappelijke vraagstukken past.
De nieuwe evolutie van de evolutieleer belooft zeer interessant te
worden. Als ik in enkele woorden het hoofdmoment der ontwikkeling
die ik meen te zien --- mag aangeven, dan concentreert zich alles om
een nieuw begrip, dat nu van zeer verschillende kanten aan de orde
wordt gesteld, nl. de macro-evolutie.
Linné had een scherp inzicht in de discontinuïteit tussen de soorten.
Lamarck en Darwin hebben dit vervaagd en enkel gedacht in de categorie van langzame, vloeiende overgangen. Hugo de Vries heeft de
discontinuïteit weer in ere hersteld, maar nog slechts op kleine schaal.
Zijn mutaties zijn nog slechts de micromutaties binnen de soort. De
macromutatie als de sprong over de soortgrens heen, komt nu pas voor
het eerst aan de orde. Want Darwin heeft het vraagstuk van de
oorsprong der soorten, in de titel van zijn boek vermeld, in de inhoud
van zijn boek eigenlijk niet aangeraakt. Hij heeft gehandeld over de
oorsprong van de rassen en niet over de oorsprong der soorten. Darwin
meende echter dat dit hetzelfde was. Zijn beginselen, als migratie,
isolatie en selectie zijn van toepassing gebleken op de vorming van
geographische rassen, waardoor volgens Goldschmidt de soort die
vormen produceert, die aangepast zijn aan het gegeven milieu. Maar de
rassen zijn geen „incipient species '' , geen wordende soorten gebleken,
omdat zij steeds blijven binnen de soortgrens.
Ook Hugo de Vries is niet geslaagd. Zijn mutatie-theorie heeft ons
de Mendelistische genetica gebracht; het is een theorie, die de wording
van nieuwe rassen binnen de soort langs de weg van micromutatie
opheldert, maar faalt in de verklaring waarom die rassen de soortgrens
zo respecteren.
Voor de huidige biologen ligt een nieuw terrein braak, dat nauwelijks
betreden is: de natuurwetenschappelijke, physiogenetische verklaring
van de oorsprong der soorten. De evolutie van de evolutieleer staat in
wetenschappelijk opzicht nog slechts aan haar eerste schuchtere begin.
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dunque, Padre Roothaan, di timore salutare, en als mijn woorden
thans, ofschoon ze voortkomen uit een oprecht gevoel van liefde voor
U, U onbescheiden en bitter lijken, zo zal er wellicht een dag komen
waarop Gij, ze U herinnerend, mij er dankbaar voor zult zijn". Gioberti
wilde, zo schreef hij aan zijn vrienden, de Jezuïeten verpletteren en
haatte hen als Hannibal de Romeinen.
Uit dergelijke boutaden blijkt hoe verhit de gemoederen waren en
dat een priester ze neerschreef, bewijst dat het niet enkel Antichristen
waren die Roothaan als de vijand beschouwden. In die uiterst woelige
jaren, waarin zich het proces der eenwording van Italië afspeelde, gistte
en koortste de politiek in alle hoofden en stichtte tweedracht en verwarring niet slechts in de staten, maar ook in families en gezinnen. In
haast alle landen van Europa brak als laatste kramp der Franse revolutie in 1848 een verzet los tegen wat er nog aan feodaals in Europa
overbleef; gewettigde vrijheidsdrang vermengde zich met al de troebele
instincten, die op dergelijke ogenblikken de massa plegen op te zwepen.
Zo heeft Pater Roothaan de instorting en radicale vernietiging van,
laten we het noemen, het feodale Europa beleefd. In 1785, zijn geboortejaar, heersten in Holland nog de Regentenfamilies en elders de
absolute dynastieën; in 1853, het jaar van zijn dood, was dit alles vrijwel van de kaart verdwenen. In 1814 was de opgeheven Sociëteit van
Jezus officieel en algemeen hersteld; twintig, dertig jaar later werd zij
weer uit vele landen verdreven en was haar bestaan zo hachelijk als
zelden tevoren. De vloedgolf van liberalisme, die over Europa sloeg,
dreigde de Jezuïeten, die als conservatief en monarchistisch doorgingen
en het in hun hart ook wel waren, wederom weg te vagen. Dit liberalisme was niet geheel en al uit den boze; machtige tijdsstromingen zijn
dit nooit. Zij zetten zich door met de noodzaak van natuurwetten en
gewoonlijk voeren zij zulk een aanslibsel van goed en kwaad, van recht
en onrecht met zich mee, dat de tijdgenoot ze onvermijdelijk eenzijdig
ziet en zich onvoorwaardelijk pro of contra verklaart.
Zulk een natuurlijke en niet te remmen stroming was ook de eenwording van Italië. Hier was de grote moeilijkheid de onafhankelijkheid
van de Paus. Avignon en onlangs nog Napoleon hadden getoond welke
heilloze rampen de politieke afhankelijkheid van het hoofd der Kerk ten
gevolge kon hebben, en met het ene koninkrijk Italië scheen deze
afhankelijkheid onafwendbaar. Vandaar het hardnekkig vasthouden
van Paus en Curie aan de pauselijke staat. Zelfs een zo verlichte en
helder ziende geest als Leo XIII gaf niets prijs van wat men als hoogste
en meest strikte recht en tevens als de noodzakelijke levensconditie der
Kerk beschouwde. Het moest in een lang tijdsverloop duidelijk worden
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dat het teruggedrongen en gevangen Pausdom een ongewoon sterke
morele macht in het nieuwe Europa betekende, eer Pius XI in 1929 zijn
vergelijk sloot met de Italiaanse regering.
Wel was er een groep gematigden die een Italiaanse eenheid wensten
onder leiding van de Paus, maar deze hersenschim was zonder veel
rechtsverkrachting en politieke conflicten niet te verwezenlijken, zodat
de Pausen er afwijzend tegenover stonden.
Pater Roothaan leefde te Rome in de jaren toen de politieke hartstochten het kookpunt bereikten. De economische en maatschappelijke
verhoudingen waren er weinig benijdenswaardig en de kerkelijke staat
was een toevluchtsoord voor allerlei obscure en woelige elementen, die
geen ander doel kenden dan het bestaande omver te werpen. De intelligenten en gematigden die ordelijk en geleidelijk het einddoel te bereiken
trachtten, waren de toestand niet meester en zo kon het gebeuren dat
Pius IX in het revolutiejaar 1848 Pater Roothaan liet weten, dat hij
niet kon instaan voor een langere veiligheid van de Jezuïeten en hun
Generaal. Pater Roothaan verliet Rome in het geheim. Gekleed als
wereldgeestelijke stapte hij in het rijtuig van een Engels edelman dat
hem naar het Sint Pietersplein reed, waar een pauselijke postkoets
gereed stond om hem naar Civita Vecchia te brengen, van waar hij
scheep ging naar Frankrijk. Enige tijd later moest ook Pius IX naar
Gaëta in het Napelse vluchten. De milde en menslievende Paus die zich
aanvankelijk op de liberale golfslag had laten meedrijven, en allerlei
concessies aan de radicalen gedaan had, werd nu door bittere ervaring
conservatief en vasthoudend tot het uiterste.
* * *
Er is nauwelijks een grotere tegenstelling denkbaar dan aanleg en
karakter van deze Amsterdamse chirurgijnszoon, Jan Philip Roothaan,
en de intriges en verwikkelingen die hem in zijn later leven dreigden te
verstrikken. Van jongs af was hij een model van evenwicht en gelijkmoedigheid, van argeloze heldere eenvoud. Ofschoon hij leefde in de
tijd der volle romantiek en levenslang de schone letteren lief had, is er
geen spoor van romantiek in zijn wezen. Zijn instelling op de letteren
was, overeenkomstig zijn opleiding aan het Amsterdams Athenaeum en
de tijdgeest in Holland, volkomen die van de philoloog die uit de
antieken vóór alles vrucht en wijsheid voor het leven vergaren wil. Als
student te Amsterdam was hij volgens het getuigenis van David van
Lennep, zijn bewonderde leermeester, „een jongeman van wie grote
dingen kunnen verwacht worden. In de Griekse en de Latijnse talen is
hij volkomen doorgedrongen; geen schrijver die hij niet door en door
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verstaat .... Een jongmens met een hogere mate van plichtsbesef,
rechtschapenheid, beschaving en vriendelijkheid heb ik niet alleen nooit
gezien, maar kan ik mij zelfs niet voorstellen". Roothaan is geheel en al
het type van de classieke mens, onromantisch, evenwichtig, van een
natuurlijke voornaamheid, beheerst en eenvoudig, helder en gevoelig,
plichtbewust tot in het heroieke. Dit alles kan nog tamelijk heidens
klinken, maar de vrome jongen uit een zeer katholiek gezin had zich
reeds vroeg aan gebed en ascese gewend en studeerde als-het-ware zijn
Griekse en Latijnse auteurs bij het licht ener gewijde kaars. Zijn
religieuze bezieling die zeer intens was, leed niet in het minst van de
omgang met antieke heidenen; zijn verbeelding en gevoel, zijn mensenen wereldkennis werden er rijkelijk door gevoed.
Wij horen niets van andere lectuur, hetzij Nederlandse of buitenlandse. Vondel, Shakespeare, de Franse classieken schijnen voor hem
als student niets betekend te hebben. Er moet wel een verstokt Classicisme aan het Athenaeum geheerst hebben. Ook Hebreeuws heeft
Roothaan er goed geleerd. In later tijd corresponderen van Lennep en
Roothaan in het Latijn en dan is het vir clarissimus en het litterae tuae
gratissimae niet van de lucht. Vanuit deze hoek gezien wordt het meer
dan begrijpelijk, dat Roothaan later met ijver de classieken verdedigde
tegen de Franse Abbé Gaume en zijn school, waaronder Louis Veuillot,
die de heidense schrijvers uit de katholieke scholen wilden bannen om
er de kerkvaders en de Christelijke auteurs voor in de plaats te stellen.
In een boek dat hij Ver Rongeur des Sociétés modernes noemde,
trachtte Gaume te bewijzen, dat de Christelijke maatschappij der Middeleeuwen te danken was aan het uitbannen der heidense schrijvers,
terwijl de Renaissance dezen weer ingevoerd en daardoor de samenleving verheidenst had. Roothaan verwijst voor zijn stelling naar een
homilie van de H. Basilius die Homerus aanbeveelt, naar een dialoog
van Alcuïnus, de leider der; scholen onder Karel de Grote, naar de
Annalen der Benedictijnen, naar schrifturen van Mabillon en Theiner.
Toen Keizer Juliaan de lezing der heidense auteurs aan de Christenen
verbood, betreurde dit de Kerk en beschouwde het als een maatregel
van vervolging. Zo heeft Roothaan hier gemakkelijk spel in het weerleggen van Gaume's overdreven eenzijdigheden. „Men moet het Latijn
leren van hen die het kenden", zei Pius IX later.
Dit type van de classieke mens in een romantische tijd is wellicht
onder de clerus nog het sterkst vertegenwoordigd, zoals de clerus
trouwens dit mensentype steeds talrijk heeft opgeleverd. Ook Newman
is er een gunstig specimen van, alsook Dom Guéranger en Abbé, later
Monseigneur Dupanloup. Naast dezen staan Abbé de Lamennais,
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Gioberti en Pater Lacordaire, volop kinderen der romantiek, de twee
eersten zo verwoed en onbeheerst dat zij zich door de tijdsstroom op
noodlottige wijze lieten meesleuren.

***
De geestelijke verfijning die een intelligente en intense classieke
vorming kan uitwerken, heeft haar stempel gedrukt op Pater Roothaan.
Allen die met hem in aanraking kwamen en getuigenis over hem
nalieten, spreken over de hoofsheid en beminnelijkheid zijner manieren,
over zijn eenvoud en bescheidenheid, zijn heldere, doordringende oogopslag en zijn volmaakte beheerstheid. „Hij is een der eerbiedwaardigste en beminnelijkste mensen die ik ooit gekend heb", schreef Montalembert en Pius IX zei van hem: „Telkens als ik Roothaan zie, meen ik
een heilige te zien. Een eerbied verenigd met zoveel geloof heb ik nog
nooit in iemand waargenomen. Als hij met mij spreekt, is zijn woord in
alles zo juist, dat men er niets zou kunnen bijvoegen of afnemen". „Les
deux traits caractéristiques qui frappaient dans la conversation du Père
Roothaan", meende Léon Aubineau, de rechterhand van Louis Veuillot
aan l'Llnivers, „étaient: une pénétration d'aigle et une mesure rare
d'expression, accompagnées d'une suavité exquise". „De man bevalt mij
bijzonder zowel door zijn eenvoudig uiterlijk als door zijn gesprekken",
schreef de oud-minister Falck aan van Lennep, toen hij Roothaan te
Rome bezocht had.
Minder gunstig was Cobet, de roemruchte Graecus van Leiden, over
hem te spreken. Geprikkeld en ongeduldig over het niet opengaan der
Vaticaanse bibliotheek wegens vacantie, bezocht hij de Generaal die
hem, misschien een beetje malitieus, aanraadde tot tijdverdrijf een
stichtelijk boek te lezen. „De Paus hale hem! schreef Cobet..... Een
bejaard man sans la moindre distinction in manieren, voorkomen, taal,
kleding, in een eenvoudige cel van het op een gevangenis lijkende
jezuïetenklooster!" Cobet die niet zonder pedanterie en hooghartigheid
was, was niet de man om Roothaan te waarderen.
Het beste en meest juiste oordeel over Roothaan is, geloof ik, dat
van Pater de Leissègues Rozaven, een Bretonner en een zeer critisch,
voorzichtig man, die bij de Generaalskeuze van Roothaan in 1829 na
Roothaan de meeste stemmen kreeg. „Vijf maanden van innige omgang
hebben mij Pater Roothaan leren waarderen", zo schreef hij. „Hij is een
man van tedere, maar degelijke godsvrucht die niets kleins heeft. Hij
leeft in voortdurende vereniging met God en heeft al zijn neigingen
onder bedwang. Terwijl hij door zijn zachtmoedige goedheid en vriendelijkheid alle harten verovert, toont hij toch, wanneer het nodig is, een
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onwrikbare vastheid van karakter". Dit bezonnen getuigenis van een
veel ervarene over de rijpe Roothaan is de vervulling der belofte die we
lezen in een uitlating van een medenovice, Pater Guillemaint. Hij
schrijft in 1806, ruim twee jaar na Roothaans aankomst in Rusland: „Ik
ben overtuigd dat (Roothaans) naam binnen weinige jaren beroemd zal
worden om zijn buitengewone deugd en volmaakte heiligheid, ofschoon
hij eerst een en twintig jaren telt. Hij bezit de schitterendste talenten
en kent behalve zijn moedertaal Frans, Latijn, Grieks etc. Hij heeft in
onze kerk reeds kunnen preken in het Pools. Wilt ge hem meer in
bijzonderheden kennen, lees dan het leven van Jan Berchmans. Hij is
geboortig uit Amsterdam en heet Jan Roothaan". Deze uitbundige lof
van de medenovice vinden we verstild en bezonnen, geconsolideerd en
verstevigd terug in de waardevolle afgewogen woorden van Rozaven.
Pater Roothaan was niet in eerste instantie een man van actie en
bedrijvigheid, een leider en hanteerder van mensen, zoals bijvoorbeeld
Ignatius dit was, of om nog verder terug te gaan, Sint Paulus. Dergelijke leidersnaturen imponeren onmiddellijk door woord en blik en
optreden, door de ingeboren zielskracht die van hen uitstraalt. Zij
hebben geen bijzondere gaven, geen bijzondere kennis of geleerdheid
nodig buiten de veroverende kracht hunner persoonlijkheid. Zij hebben
de intuïtie der daad, het spontane inzicht tot onmiddellijk handelen en
een mysterieuze overmacht over anderen. Pater Roothaan heeft meer
van de innerlijke structuur van Augustinus; hij was evenals deze een
kwetsbare, op het beschouwende en intellectuele afgestemde natuur, te
gevoelig van ziel om allereerst een daadmens te zijn. Voor zulke naturen die hun kwetsbaarheid altijd met zich omdragen, is elke daad een
inspanning, een offer, een uit de eigenste sfeer treden, wat volstrekt
niet zeggen wil, dat zij uit deugd en hoger besef niet zeer practische
daadmensen kunnen worden. Zowel Augustinus als Roothaan bewijzen
dit overvloedig. Ongetwijfeld was Roothaan ten volle berekend voor de
moeilijke taak waartoe de Voorzienigheid hem riep, maar toch zouden
aanleg en neiging, aan zich zelf overgelaten, hem in andere richting
gedreven hebben. Hij was een der zeer gevoeligen en had aldoor te
strijden met twijfel aan eigen vermogen; elke functie, hoe eervol ook,
beschouwde hij als een zware last, doch aanvaardde in voorbeeldige
ootmoed en volgzaamheid en grote plichtsbetrachting alles wat hem van
hogerhand werd opgelegd, hoewel hij zich overgelukkig voelde zodra
hem vergund werd in de schaduw terug te treden. Dit laatste werd hem
zelden toegestaan. Zijn hoge uitzonderlijke deugd en zijn rijke begaafdheid maakten hem té kostbaar. Zijn helder verstand, zijn grote vasthoudendheid, zijn ongewone wijsheid en voorzichtigheid, zijn tact en
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menslievendheid, gepaard aan een heilige ijver voor Gods eer, waarborgden een leider en voorganger die trouw en met liefde gevolgd
werd.
„Ik, Generaal der Sociëteit", zo noteerde hij voor zich zelf in 1840,
„de laatste in de rij der Generaals, maar ook in verdiensten. Wat voor
goeds is er in mij om mij te kunnen confronteren met mijn voorgangers,
mannen van zulk een sterkte en grootheid. Zij, voorzien van uitstekende
natuurlijke en bovennatuurlijke gaven, en ik, zonder kennis en wetenschap, zonder deugd, zonder bestuurstalent, zonder gebedsgeest, zonder
kracht en grootmoedigheid, ik nietswaardige en onwetende mens. Ontbrak het mij tenminste maar niet aan ootmoed! Arme Sociëteit, tot
welke ontzettende ellende zijt ge vervallen met een Generaal van dit
formaat. Ook dit is een bewijs van de uiterste miserie, armoede en
onwaardigheid van deze tijd. Een Generaal van de Sociëteit als ik".
Bijzonder revelerend voor Roothaans gevoelig en rijkbesnaard gemoedsleven, voor wat ik zijn „kwetsbaarheid" noemde, een kwetsbaarheid die hem het leven dikwijls zwaar deed vallen, is hetgeen hij voor
zich zelf optekende in zijn religieuze jeugd, vier jaar na zijn vlucht uit
Amsterdam: „Ik dank U o God — dat Gij mij vele inwendige kruisen
hebt opgelegd, die ik trouwens verdiende door mijn zonden, — dat Gij
mij als ik door eigen schuld bedroefd en verlaten was, juist als het
ondragelijk scheen te worden, te hulp zijt gekomen en mij dikwijls
ogenblikkelijk de moed hebt hergeven, — dat Gij bij een of ander
succes, als anderen vonden dat ik het goed gedaan had, mij vaak een
innerlijke droefheid deed gevoelen of een vreemde leegte in mijn hart,
die het mij onmogelijk maakte voldoening te vinden in mijn succes, ,--dat Gij mij van mijn kinderjaren af altijd een zekere angst en zorg liet
hebben over mijn werkzaamheden en verplichtingen, waardoor ik
begreep geheel van U af te hangen om ze goed te kunnen doen, dat
Gij mij dit zelfde ook later bij mijn preken en optreden deedt ondervinden en mij dan zo alleen liet in mijn hulpeloosheid dat ik voelde zelf
niets te kunnen, — dat Gij mij voortdurend mijn machteloosheid en
tekort aan talenten liet beseffen, opdat ik toch maar mijn enige hoop
zou stellen op U". Wij raken hier aan de gevoelige membranen der
ziel, aan bekentenissen die vers uit een vaak gekrenkt, maar grootmoedig hart vloeien, een hart dat zich voor goed op God gericht heeft.
Deze litanie zijner erbarmelijkheden laat ons zien hoe woestijnachtig en
eenzaam het dikwijls in dit zeer gevoelige hart moet geweest zijn.
Men denke niet dat wij Pater Roothaan als een bleke dromer, een
liefst contemplerende, weinig actieve figuur willen voorstellen. Geenszins! Hij had zoals we reeds zeiden, niets romantisch over zich en was
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geheel naar den aard der „moderne devotie", naar den aard ook der
Exercitia van Ignatius, die hij levenslang als een bij een bloem uitpuurde. Van mystieke ervaringen vinden we zo goed als niets in zijn
leven, van wonderbare verschijnselen verrassend weinig. Het verrassende in hem is zijn ootmoed, zijn liefde, zijn wijsheid en geloofskracht.
Daardoor werd hij in Rome, wat een min of meer obscure orde-generaal
daar niet zo gemakkelijk wordt, een soort orakel.
De meeste Kardinalen wisten de weg naar zijn kamer. Op enkele
Pausen was zijn invloed „onweerstaanbaar". Wie te Rome iets bereiken
wilde wendde zich tot Roothaan. Zijn invloed evenaarde ,zijn integriteit.
Menig Kardinaal verwonderde zich dat een zo heilig man geen wonderen deed. Maar wonderen zouden in dit zo eenvoudige, reële, bijna
verbeeldingsarme leven, dat wars van alle vertoon zuiver naar God
streefde, nauwelijks gepast hebben.
In de morgen van acht Mei, 1853, na een zeer pijnlijke ziekte van
enkele maanden, is Pater Roothaan gestorven.
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in hun vroegere keur bij het opmaken van hun grondwet 5 Wat de
Governor betreft, bepaalden zij dat hij zou gekozen worden, voor
betrekkelijk korte tijd (meestal 2 jaren) , en de Staat besturen ongeveer
zoals de koloniale Governor het deed. Hieruit volgde o.m. dat hij voor
de toepassing der wetten zorgde zonder dat hijzelf of zijn ondergeschikte gezagvoerders in het vervullen van die taak, verantwoording
verschuldigd waren aan het Parlement (m.a.w. zonder politieke verantwoordelijkheid ) . De koloniale Governor weigerde meermalen de wettelijke bepalingen van het Parlement goed te keuren; de Governor van de
Staat behield deze bevoegdheid, waarvan hij, tot heden toe, veelvuldig
gebruik maakt. De laatste toevlucht tegen onrecht en machtsmisbruik
was, onder* het koloniaal regiem, de Koning van Engeland en zijn
Privé-Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Engeland. Toen de
band met Londen verbroken werd, ging dezelfde bevoegdheid naar de
rechterlijke macht, en met name naar de hoogste gerechtshoven, over:
deze spreken recht steunende op de wettelijkheid, dat is niet in de eerste plaats op de wetten maar op de wet van de wetgever: de grondwet.
Heeft iemand een wet overtreden die, naar het oordeel van de rechters,
tegen de grondwet indruist, dan wordt hij vrijgesproken. Deze vrijspraak raakt rechtstreeks slechts één daad: die van de aangeklaagde.
Ze ontzenuwt evenwel feitelijk de dwingende kracht van de wet, én
omdat bij nieuwe overtredingen vrijspraken mogen verwacht worden,
én vooral omdat het gebruik geldt dat op de naleving van een wettelijke
bepaling, die eenmaal door het hoogste gerecht afgekeurd is, niet langer
aangedrongen wordt.
De Federatie der Verenigde Staten kreeg haar definitieve vorm pas
door de grondwet van 1787, derhalve elf jaar na de bevrijding, die van
de 13 kolonies de oorspronkelijke Staten dier federatie maakte. Al deze
Staten hadden zichzelf heel spoedig een grondwet gegeven. Geen
wonder dat die grondwetten de grondleggers der Federatie inspireerden. Die invloed valt vooral op in de inrichting van de uitvoerende
macht. Na lange beraadslagingen, besloot men aan het hoofd van de
Federatie een sterk gezag te stellen en dit niet aan een college maar
aan één man toe te vertrouwen, die „President" genoemd werd.
Hij zou zijn gezag enkel gedurende een beperkte tijd uitoefenen,
deze werd, zoals wij zagen, op vier jaar bepaald. Zijn verkiezing moest
geschieden op een wijze die de meeste waarborgen bood. Wij hebben
in ons eerste deel aangetoond wat hiervan geworden is: zij geschiedt nu
feitelijk zoals die van een Governor van een Staat.
) .

Zijn bestuursmacht en bevoegdheid mogen wij ook met die van een
Governor vergelijken. De Grondwet is er zeer kort over:
De uitvoerende macht zal aan een President der Verenigde Staten van Amerika
verleend worden.
5 ) Geschreven keuren waarborgden de rechten der kolonie tegenover het gezag
van het moederland. Hieruit volgde heel natuurlijk dat ze, eens onafhankelijk geworden, schriftelijk de macht en de bevoegdheden van hunne gezagvoerders bepaalden.
Hieruit volgt dat de onafhankelijk geworden kolonies de eerste Staten waren die zich
een grondwet gaven, in de moderne zin van dat woord.
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Vooraleer zijn ambt te bekleden zal hij de volgende eed (of verklaring) afleggen:
„Ik zweer (beloof) plechtig getrouw het ambt van President van de Verenigde
Staten te vervullen en naar best vermogen de grondwet van de Verenigde Staten te
handhaven, te beschermen en te verdedigen"
Hij zal aan de Senaat voorstellen en op diens advies en goedkeuring benoemen: de
ambassadeurs en andere diplomaten en de consuls, de rechters van het Hoogste
Gerechtshof en alle andere ambtenaren van de Verenigde Staten waarvan de benoeming niet krachtens de Grondwet op een andere wijze moet geschieden
... .

... .

Deze bepalingen werden steeds getrouw nageleefd. Kwam er enige
evolutie, dan ging ze in de richting van een verdere bevestiging en
uitbreiding van de macht en vooral van de invloed van de President.
Wie de Grondwet der Verenigde Staten met die der democratische
Europese Staten vergelijkt zal onmiddellijk opmerken dat ze niets zegt
over de macht, de bevoegdheid en cie verantwoordelijkheid van de
ministers. Evenals in Europa wordt het Amerikaanse staatshoofd bijgestaan door departementen van bestuur met aan hun hoofd een hogere
ambtenaar. Maar deze is verantwoordelijk uitsluitend tegenover de
President; de President van zijn kant is voor zijn bestuur geen rekenschap verschuldigd aan het Parlement. Enkel indien hij daarin zwaar
misdoet kan hij, door een omslachtige procedure, rechterlijk vervolgd
worden. Zulk een vervolging werd nooit tegen een President ingesteld.
Bij benoemingen is de President van de Senaat afhankelijk. Die
afhankelijkheid kan soms voor hem hinderlijk zijn. De Senaat maakt
evenwel geen gebruik van zijn macht om bij de benoeming van de
hoofden der staatsdepartementen in te grijpen en op die manier onrechtstreeks politieke verantwoordelijkheid in te voeren.
De President deelt ook, evenals de Governors der Staten, in de
wetgevende macht. De Grondwet bepaalt:
De President zal het Congres bij wijlen inlichten over de toestand van de Unie en
zijn aandacht vestigen op de maatregelen die hij nodig of wenselijk acht.
Elk wetsvoorstel door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en door de Senaat
aanvaard zal, vooraleer kracht van wet te bekomen, aan de President moeten worden
voorgelegd. Keurt deze het goed, dan zal hij het ondertekenen. Anders zal hij het,
met zijn bezwaren, terugsturen naar de Kamer waar het zijn oorsprong had. Deze zal
die bezwaren in extenso in haar' dagboek opnemen en aan een nieuw onderzoek
onderwerpen. Indien, na dat onderzoek, het wetsvoorstel twee derde van de stemmen
der leden van de Kamer behaalt, zal het samen met de bezwaren er tegen geopperd,
aan de andere Kamer doorgegeven worden en, indien daar twee derde van de leden
het goedkeuren, zal het kracht van wet bekomen.

De Presidenten, en vooral de laatste, hebben van dat zogenaamde
veelvuldig gebruik gemaakt 6 ). Het is voor
hen een machtig wapen, vooral wanneer de meerderheid in een Kamer
van een andere partij is dan zij. Het kan echter een gevaarlijk wapen
zijn, nl. wanneer de Kamers het veto met twee-derde der stemmen
overwinnen, hetgeen wel eens gebeurt: zelfs de partijgenoten van de
President schikken zich niet altijd naar zijn wensen!
„presidentieel vetorecht"

6 ) Washington (1789-1797) wendde het slechts 2 maal aan, de op hem volgende
Presidenten eveneens zelden: ten hoogste een tiental keren, tot aan Johnson (18651869) die er 21 maal en Grant (1869-1877) die er 42 maal gebruik van maakten. Hun
opvolgers volgden hun voorbeeld en Fr. D. Rooseveld (1933-1945) deed het 371
maal, Tr uman eindelijk tot einde 1950 126 maal.

9

130

DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN

De President kan zijn bevoegdheid te buiten gaan. De Kamers kunnen hem dan noch rechtstreeks treffen, noch onrechtstreeks in de
persoon van de hoofden van de staatsdepartementen zoals in Europa
gebeurt — door de ministers tot ontslag te dwingen. Bestaat er geen
tegenwicht tegen mogelijk machtsmisbruik? Dit bestaat, zoals er ook in
de Staten een bestaat tegen willekeurig optreden van de Governor: de
rechterlijke macht kan hier ingrijpen, wanneer ze oordeelt dat óf de
uitvoerende macht óf de wetgevende macht tegen de grondwet gehandeld heeft. Dezelfde regels gelden hier voor de Federale rechterlijke
macht als voor die der Staten — wij spraken er reeds boven over.
De rechterlijke macht, en in de eerste plaats het Hoger Federaal
Gerechtshof, lieten hun macht én tegen de wetgever, én tegen de
President niet ongebruikt. Vooral het hevig conflict van het Hoger
Gerechtshof met Roosevelt naar aanleiding van de volmacht die hij
zich door de Kamers liet toekennen om de New Deal door te voeren, is
bekend. De President, die meermalen door het Hoogste Gerechtshof in
zijn sociaal streven gedwarsboomd werd, trachtte de macht der rechters
te breken maar tevergeefs: de openbare mening verplichtte hem het
Hoogste Gerechtshof te ontzien.

***

De uitzonderlijke belangstelling van elke Amerikaanse burger voor
de presidentiële verkiezing heeft ons bij de luidruchtige kiescampagne
van dit jaar, opnieuw verwonderd. Wij hebben getracht in deze bijdrage de reden ervan uiteen te zetten, en tevens aan te tonen hoe de
geheel eigenaardige staatkundige instelling van het Noord--Amerikaans
Presidentschap enkel uit het verleden der Verenigde Staten kan begrepen warden.

Mensen op der Kerke drempel
Nieuwe vraagstukken in oude katholieke landen
door DR J. VAN DER STAP

ieder ogenblik van haar bestaan heeft de Kerk moeilijkheden
O gekend
en opgelost die modern genoemd werden. Sommige van
p

deze vraagstukken deden zich uitsluitend voor bij haar vestiging en
uitbreiding in missielanden; andere alleen bij haar voortbestaan in
gebieden waar zij reeds lang gevestigd was.
Tot deze laatste categorie behoren de problemen waarmee het oude
katholieke Frankrijk van heden te worstelen heeft; problemen die, als
wij de Nederlandse statistieken aangaande mishoren op Zondag, paasplicht, toenadering tot de Sacramenten, gemengde huwelijken enz.
mogen vertrouwen, binnen afzienbare tijd, helaas, ook in ons land aan
de orde van de dag zullen komen. Vandaar de vérstrekkende betekenis
en het belang van de stellingname van de Franse bisschoppen t.a.v. de
kwestie der zogenaamde „Drempelkatholieken". De in deze kwestie
genomen besluiten zijn zó belangrijk, dat de woordvoerder van het
Franse Episcopaat de stellingname beschouwt als een soort godsdienstige „Marneslag", toen de legerleiders verklaarden dat niet verder
teruggeweken zou worden en dat de herovering van de bezette gebieden
zou beginnen vanaf deze uiterste verdedigingslinie.

Codex en drempelkatholieken
De Codex, het officiële kerkelijke wetboek, geeft nauwkeurige regels
aan voor de houding door de katholieken aan te nemen tegenover hun
medegelovigen, tegenover scheurmakers, ketters, afvalligen en publieke
zondaren. Maar de canonieke wet zwijgt over de houding tegenover
„niet-practiserenden". De Codex bevat geen artikel of paragraaf over
deze categorie van mensen die het Geloof nog wel bezitten, maar „er
verder niets meer aan doen". (Je suis catholique mais je ne pratique
pas) . Het zou zeker te ver gaan deze mensen als afvalligen te behandelen, want men wordt pas apostaat door een formele geloofsafzwering,
In Frankrijk noemen wij zulke mensen „drempelkatholieken": zij
bevinden zich niet meer geheel en al in de Kerk; zij hebben de Kerk
evenmin geheel en al verlaten: zij bevinden zich juist op de drempel.
Zij zijn de zwarte schaapjes van de parochie. Drempelkatholieken zijn
dus zij, die slechts katholiek zijn uit routine, uit gewoonte, uit sociaal
conformisme, uit familie-overwegingen, uit menselijk opzicht. Op grond
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mene normen aan- en toe te passen op de bijzondere situaties, mentaliteiten en gewoonten die ieder diocees eigen zijn en die dikwijls zeer ver
uiteenlopen. Men is bijna geneigd te schrijven dat het Franse Episcopaat een legislatieve arbeid heeft verricht welke men veeleer uit Rome
mocht verwachten.
Wij zullen hier niet in die details treden die allereerst de priesters
betreffen bij de pastorale der Sacramenten. Zij zijn vervat in een
Directorium van 79 artikelen en 3 annexen. De basis van dit directorium
echter wordt gevormd door de onderscheiding van drempelkatholieken
in 5 groepen:
1. Drempelkatholieken die bij het verlangen van een Sacrament verklaren een van de wezenlijke voorwaarden der geldigheid niet te aanvaarden (b.v. de onontbindbaarheid van het huwelijk) .
2. Drempelkatholieken die niet tot de Sacramenten kunnen naderen
omdat zij zich in een ongeoorloofde situatie bevinden (b.v. gescheiden
en hertrouwde man of vrouw) .
3. Drempelkatholieken die hun kinderen ten Doop aanbieden of voor
hen de Eerste H. Communie verlangen.
4. Drempelkatholieken die een kerkelijk huwelijk wensen te sluiten.
5. Drempelkatholieken die feitelijk alleen met Pasen die drempel naar
binnen overschrijden.
Voor de vraagstukken, die bij deze vijf groepen optreden, doen de
bisschoppen een oplossing aan de hand die „het juiste midden houdt
tussen een categorische weigering van de Sacramenten en een aanvaarding zonder garanties". De bisschoppen van Frankrijk hebben,
„bijgestaan door de H. Geest en in een nauwe eenheid van gedachte en
van leer met de Opperpriester te Rome '' , de controverse in Frankrijk
over de drempelkatholieken op een schitterende wijze opgelost.
Maar zien wij eerst door welke discussies tussen priesters en ook
leken de weg werd gebaand tot deze beslissing van het Episcopaat.
Gestrengheid

inschikkelijkheid

Sinds lang kent men in Frankrijk twee groepen: de aanhangers der
gestrengheid en die der inschikkelijkheid. Dat hier sprake kon zijn van
twee groepen, zelfs van twee elkaar bestrijdende partijen die meenden,
elk voor zich, de orthodoxie te bezitten, is alleszins begrijpelijk indien
men zich herinnert, dat de Codex geen drempelkatholieken kent.
De aanhangers der gestrengheid waren van oordeel dat, om tot
herchristianisering van uitgestrekte gebieden met drempelkatholieken
(b.v. het departement Creuse) te komen, men de Sacramenten moest
revaloriseren, d.w.z. de waarde der Sacramenten zo hoog moest stellen,
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dat alleen de goede, met ziel en lichaam practiserende katholieken
zouden toegelaten worden. Alleen een herwaardering zou een einde
kunnen maken aan sleur en conformisme. Het is niet mogelijk, zeiden
de „strengen", de Sacramenten toe te dienen of te laten toedienen aan
mensen, die slechts gedreven worden door menselijk opzicht, familieoverwegingen enz. Zulke mensen beschouwen de Sacramenten als een
zinloos en inhoudsloos ritueel waaraan men zo'n beetje moet deelnemen
omdat 't zo hoort, vanwege de „standing" enz. Zonder een strenge
selectie vervalt Frankrijk van een reeds verregaande ontkerstening tot
een volkomen verheidensing. Bovendien, aldus de strengen, is het voor
het hart van de priester die zijn plicht getrouw wil zijn, een pijnlijke
er waarvan
llieden
beklemming, de Sacramenten te moeten toedienen aan ^..,^^__
hij, moreel genomen, overtuigd mag zijn dat zij morgen deserteurs der
Kerk zullen worden.
De aanhangers der inschikkelijkheid kwamen tegen deze strenge
opvatting op met een even sterke overtuiging en even soliede argumenten. „Je moet de lont niet doven zolang hij nog rookt", zeiden zij.
De zielenherder die een Doopsel weigert of een huwelijksinzegening,
laadt een zware verantwoordelijkheid op zich. Hij jaagt dikwijls een
hele familie voor lange jaren tegen de Kerk in het harnas. Waarom de
goede wil van die drempelkatholieken die nog vasthouden aan de grote
godsdienstige daden van het leven, veronachtzamen of minimiseren? Er
is dikwijls heel veel moed, zo niet een werkelijk heroïsme, nodig om
zich aan de druk van een bepaald milieu te onttrekken. Bovendien kan
juist die druk, uitgeoefend door b.v. communistische of socialistische
mede-arbeiders, de persoonlijke verantwoordelijkheid van de drempelkatholieken sterk verminderen.
Zoals 't vaak gebeurt bij dergelijke strijdvragen verloor men ook in
deze controverse de eigenlijke hoofdzaak uit het oog. Het debat werd,
vooral toen leken der Katholieke Actie er zich in gingen mengen, een
dispuut over psychologische gesteldheden. En dit gebeurde „niet zonder gevaar van verwarringen en willekeurige toepassingen, onderworpen aan de neigingen, temperament en humeur van eenieder", aldus de
kerkelijke woordvoerder.
Gemeenschap en individu
Toen befaamde godgeleerden het dispuut ( over de toelating der
drempelkatholieken tot de Sacramenten) uit het moeras der psychologie
op het hoger niveau der theologie hadden teruggetrokken, volgde nog
een moeizame lijdensweg tengevolge van wrijvingen tussen hen die het
Recht van de gemeenschap verdedigden en hen die opkwamen voor het
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Recht van het individu. De eerst genoemde verdedigers zeiden: Practisch is Frankrijk missieland geworden. Wij moeten dus de apostolaatsmethoden van de missionarissen gebruiken, d.w.z. eerst kleine, soliede,
vurige gemeenschapskernen stichten en hoge eisen stellen om nieuwe
individuen tot de kerkelijke gemeenschap en tot de Sacramenten toe te
laten. We moeten helemaal opnieuw beginnen. Willen de drempelkatholieken tot zekere Sacramenten naderen, dan moeten zij eerst door
hun gedrag tonen dat zij inderdaad volwaardige katholieken willen zijn.
Hun tegenstanders verklaarden: Het recht van het individu om het
Doopsel te ontvangen staat in de Codex geschreven. Wat een verantwoordelijkheid laadt de priester op zich door dit Doopsel te weigeren in
de veronderstelling of zelfs morele overtuiging, dat de dopeling nooit
een practiserend katholiek zal worden omdat zijn ouders (eventueel
peter en meter) drempelkatholieken zijn! De kerkelijke huwelijkszegening en het getuigenis van pastoor en twee getuigen weigeren aan een
paartje, van wie men slechts meent te mogen veronderstellen dat zij de
onontbindbaarheid van hun huwelijk niet aanvaarden, is een zeer
ernstige aangelegenheid, want alleen de formeel uitgedrukte weigering
der onontbindbaarheid is een huwelijksbeletsel.

Evangelisering en liturgie
Met de argumenten vóór en tégen gemeenschap en individu bleek de
kwestie geenszins uitgeput. Een nieuw en soms heftig debat ontstond
over de toelating van de drempelkatholieken tot de Sacramenten toen
sommigen beweerden: Wij kunnen nimmer tot een vuriger parochiegemeenschap komen door een strengere reglementering van de toelating
tot de Sacramenten of door deze toenadering te forceren. Laten wij
toch oppassen voor het z.g. sacramentalisme: wij zouden van de drop in
de regen terecht komen. Wat wij voor alles nodig hebben is de evange
lisering van Frankrijk door de Katholieke Actie en door een intensieve
missioneringsarbeid. Het sociaal conformistisch katholicisme kan slechts
verdwijnen door de nadruk te leggen op de beoefening van de naastenliefde en het theologale deugdleven.
Hiertegen kwamen de liturgisten in verzet. Zij zeiden: de vruchtbaarste en meest welsprekende evangelisering van Frankrijk geschiedt
niet door de Katholieke Actie, maar door het getuigenis van een vurige
gemeenschap die nauw geschaard staat rond de H. Eucharistie, Bron
der Liefde en Centrum der sacramentele orde. Alleen door de liturgie
te verlevendigen kunnen wij de drempelkatholieken naar binnen trekken. Niet de leken van de Katholieke Actie hebben het in hun hand een
einde te maken aan het nominale katholicisme maar de priesters.
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En zo verliepen deze debatten over de mensen op der Kerke drempel
tussen priesters en lekenapostelen en kenden diverse vormen. Maar
vóór- en tegenstanders van elk dier vormen kwamen tenminste hierin
overeen, dat zij eenstemmig van oordeel waren dat alléén de Kerkelijke
Hierarchie de juiste weg kon aanwijzen. En dit is nu gebeurd.
De bisschoppen spreken
Het Franse Episcopaat aanvaardt noch de tegenstelling strengheidinschikkelijkheid, noch de tegenstelling die sommigen wilden zien
tussen de rechten der gemeenschap en de rechten van de individuen,
noch de tegenstelling tussen evangelisering en een uitsluitende of
overdreven toevlucht tot de liturgie en de Sacramenten. De Franse
bisschoppen staan verre van al deze tegenstellingen, overschrijden ze
en geven richtlijnen aan die wij zouden kunnen samenvatten onder deze
titel: een grote beweging tot sacramentele evangelisering.
Het Franse Episcopaat is inderdaad van mening, dat het probleem
der drempelkatholieken slechts definitief kan opgelost worden door het
ontketenen van een grote beweging tot sacramentele en liturgische
evangelisering waaraan zowel de priesters als de katholieke leken
dienen deel te nemen. Het geeft daarvoor drie vormen aan die tegelijkertijd gevolgd kunnen en moeten worden. De beide eerste vormen van
deze beweging betreffen de priesters, n.l. het onderricht van de gelovigen dat gegeven moet worden bij het verrichten van de liturgische
functie waardoor de priester de Sacramenten toedient. Vervolgens de
opvoeding van het katholieke bewustzijn, als reactie tegen het formalisme, de routine, het pharizeïsme, de bijgelovige neigingen en de zin
voor uitsluitend uiterlijke riten.
De derde vorm betreft niet alleen de priesters, maar vooral de leken.
En omdat de bisschoppen bij monde van hun officiële woordvoerder en
in een rapport, door allen goedgekeurd, daarbij enige hartige woorden
te zeggen hadden aan de leden van de Katholieke Actie in Frankrijk,
zullen wij deze vorm van sacramentele evangelisering, vooral dus
bestemd voor de leken, uitvoeriger bespreken.

Balans der Katholieke Actie
De bisschoppen verlangen van de katholieke leken een bezieling der
katholieke gemeenschap. Alle gelovigen moeten de hand in eigen
boezem steken, zich opwekken, zich dieper bewust worden en ernstiger
rekenschap geven van persoonl ij ke verantwoordelijkheid tegenover hun
broeders op der Kerke drempel. Een onderzoek in de parochie heeft
uitgewezen, dat de katholieken minder vaak biechten en minder vaak
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ter H. Tafel naderen dan voor enkele jaren. De oorzaken hiervan,
aldus de kerkelijke woordvoerder, zijn zowel van moreel-godsdienstige
als van sociale aard. Maar er is nog een andere oorzaak.
„Ofschoon het ongetwijfeld waar is, verklaren de bisschoppen, dat
prachtige apostelen van de Katholieke Actie de grootheid ontdekt en
de vruchtbaarheid ondervonden hebben van het Eucharistisch Mysterie,
moeten Wij niettemin erkennen, dat in het algemeen de bewegingen
en groepen der Katholieke Actie hun leden veel meer georiënteerd
hebben op de kerstening van het profane leven dan op een sacramenteel
leven. Dit is trouwens begrijpelijk, want het uitdragen van de christelijke liefde in het wereldse milieu en het profane leven was hun eigen
doel en object. Zij hebben veel christenen geleerd om niet tevreden te
zijn met het stellen van de godsdienstige daden van de cultus, maar de
liefde voor Christus in hun menselijk leven te doen doordringen. Deze
vooruitgang moet als een blijvende verovering en winst der Katholieke
Actie geconsolideerd worden".
Toch zijn de bisschoppen van mening, „dat men zich hier bevindt op
een gevaarlijk keerpunt, vol consequenties voor de toekomst van het
christelijk leven in Frankrijk. Door hun reactie op het illogisme, op de
rituele routine en op het conformisme van hen die zij de „practiserende"
katholieken noemen, alsmede door de noodzaak de nadruk te leggen op
de naastenliefde in het profane leven, zijn nu de leden van de Katholieke
Actie er menigmaal toe gekomen om het sacramentele leven te vergeten, te minimiseren of te verwaarlozen". Het is zeker erg als een lid
der Katholieke Actie geen tijd heeft om tot de Sacramenten te naderen
omdat zijn apostolische taak hem elders roept. Het is erger als een lid
van de Katholieke Actie meent, dat zijn activiteit in de profane wereld
belangrijker is dan een veelvuldig ontvangen der Sacramenten. Heeft
het H. Officie niet juist een dergelijke tendens in de Italiaanse Sociale
Actie afgekeurd?

Katholieke Actie zonder sacramenteel leven vervalt tot
naturalistisch activisme
Het zij ons toegestaan te constateren, dat de Franse bisschoppen in
hun bestudeerd rapport bevestigen hetgeen wij elders schreven 1 ) . De
analyse van zekere tendenzen in de Franse Katholieke Actie werd ons
in Nederland nogal kwalijk genomen door commentatoren, die blijkbaar
niet over het voordeel van onze gunstige observatiepost kunnen beschikken. De bisschoppen bevestigen nu, „dat de Katholieke Actie op
menige plaats en dikwijls geprobeerd heeft het culturele en het aposto1)

Progressiviteit en andere tendenzen, Foreholte 1950.
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lische aspect van het christelijk leven te scheiden en er zelfs een tegenstelling van te maken". Zij bevestigen, „dat men de smartelijke ondervinding heeft opgedaan van de waarheid, dat een apostolische Katho
lieke Actie die haar inspiratie niet put uit de bron der Sacramenten of
die, vroeg of laat, niet leidt tot het sacramentele leven, snel tot onmacht
vervalt en terecht komt in een naturalistisch activisme". Zij bevestigen,
„dat sommige leden van de Katholieke Actie menen dat een apostolische geest beter tot uitdrukking te brengen is door deelname aan het
leven van de profane massa, dan door de Sacramenten te ontvangen of
deel te nemen aan de uitingen van de katholieke cultus". De bisschoppen verklaren tenslotte, dat die tentlenzen in de Katholieke Actie „de
motieven waren op grond waarvan zekere pastoors geen Katholieke
Actie in hun parochie dulden. Waarom bewegingen aanmoedigen die
onze jongeren practisch van het parochiële leven verwijderen".
Sacramenten en Katholieke Actie
De Franse bisschoppen verlangen derhalve van alle gelovigen en op
de eerste plaats van de leden der Katholieke Actie een „terugkeer tot
de Sacramenten". Zij leggen een bijzondere nadruk op de verhouding
tussen deze terugkeer en de activiteit die door de Katholieke Actie
ontplooid wordt. Zij wensen geen herleving van het z.g. sacramentalisme, evenmin als een vermindering of een veronachtzaming van de
eigenlijke apostolische taak der Katholieke Actie in het profane leven.
Het inniger sacramenteel leven waartoe de bisschoppen oproepen moet
gepaard gaan met de missionering van Frankrijk. Een intensiever
sacramenteel leven komt niet in plaats van de Katholieke Actie, maar
voltooid deze actie en verzekert haar een diepere, meer bovennatuurlijke
daadwerkelijkheid.
Bij deze nieuwe oriëntatie van het apostolaat der leken geven de
bisschoppen enkele practische voorbeelden. De apostelen van de parochiële verenigingen en van de Vrouwen-liga zouden zich kunnen
belasten met het allereerste onderricht van hen, die in een bepaalde
buurt of stadswijk als drempelkatholieken een Sacrament wensen te
ontvangen. De vaders en moeders in de Katholieke Actie zouden de
kinderen van drempelkatholieke ouders uit hun straat of buurt rond
zich kunnen verzamelen om catechismusles te geven en de kinderen
voor te bereiden op hun eerste H. Communie. De jongens en meisjes
van de Kajottersbeweging zouden moderne catechisten kunnen zijn
voor hen, die op Zondag de H. Mis niet bijwonen of die niet tot de
Sacramenten kunnen naderen.
De bisschoppen stellen ook voor, dat de leden der Katholieke Actie
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zich bereid verklaren peter of meter in de ware zin der Kerk te zijn bij
het Doopsel van die kinderen wier ouders, peter of meter, drempelkatholieken zijn en dus slechts figuranten bij een doopplechtigheid. De
leden, die zich hiertoe bereid verklaren, zouden dus voor God verantwoordelijkheid dragen voor de katholieke opvoeding van genoemde
kinderen. Er dient een einde gemaakt, zeggen de bisschoppen, aan die
navrante gewoonte om, als er geen peter of meter aanwezig is, de hulp
van de koster of suisse voor die functie maar in te roepen.
Een gewaagde vergelijking
Met de leden van de Katholieke Actie zijn ook alle andere gelovigen
verantwoordelijk om de Evangelische Boodschap van Christus in een
vurig sacramenteel leven onder het Franse volk uit te dragen. Het uur
is gekomen, verklaren de Franse bisschoppen, dat iedere christen
getuigenis moet afleggen van de waarheid van Christus. Iedere katholiek moet zich maken tot boodschapper van de Waarheid, tot apostel
van de sacramentele evangelisering.
In de betreffende passage van hun rapport wagen de Franse bisschoppen — wel voor de eerste keer in de geschiedenis van de Oudste
Dochter der Kerk een stoute vergelijking met andere apostelen en
propagandisten.
„Protestanten, aanhangers van secten als de Getuigen van Jehcvah
en de leden van het Leger des Heils dragen met een indrukwekkende
overtuiging, zonder menselijk opzicht, hun leer uit in raadhuiszalen,
publieke gelegenheden en in bezoeken van huis tot huis. En zouden
onze katholieken dit niet doen? 2 ) . Zeker, Wij kunnen niet van allen
verlangen zó doorkneed te zijn in de leer, dat zij in staat zijn de katholieke leer voor te houden en met kennis van zaken te verdedigen. Maar
wat Wij van allen zouden moeten verkrijgen en vooral van de
vechtjassen der Katholieke Actie — dank zij een wel georganiseerde
sacramentaire catechese, dat is, dat allen in staat zijn rekenschap te
geven van die daden, waardoor zij in het publiek hun Geloof belijden,
bereid om aan anderen uit te leggen wat zij in het sacramentele leven
aan Licht, Kracht en Steun voor iedere dag ontvangen, ondanks alle
zwakheden ....".
Mensen op der Kerke drempel: een nieuw vraagstuk in een oud
katholiek land waaraan een moderne oplossing gegeven zal worden
dank zij beproefde middelen.
2 ) Ere wie ere toekomt. Vermelden wij dat de „Liga van het H. Evangelie" sinds
vele jaren reeds uiteenzettingen geeft van de katholieke leer in openbare gelegenheden
te Parijs, zoals café's, restaurants enz.
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het feitelijk bestaan van twee --- en van slechts twee blokken
elke
genuanceerde tussenpositie dan ook feitelijk opgeven?
Het belang van een oplossing voor dit dilemma, niet van een schematisch intellectuele, maar van een realiseerbare oplossing, reikt verder
dan het bestaan van Esprit. Ook onze christelijke sociale leer ligt gekneld in de midden-positie.
Wanneer Esprit een impasse blijkt, moet men dan van de christelijke
oplossing niet hetzelfde zeggen? Het is daarom geen nodeloze tijdverspilling een ogenblik de werkelijke stellingen van Esprit na te gaan, e n
er zo mogelijk lessen uit te trekken voor onze eigen leer.
.

Het staat vast dat er sinds het Marxisme iets gescheurd is in het
oude wereldbeeld, en dat nu meteen alles in versneld tempo op losse
schroeven komt te staan. De nieuwe wereldbeschouwing opent ongekende perspectieven, lokt veler idealisme en verplicht elk eerlijk denkend mens, om, oude tradities in een ander licht te beschouwen.
Sommigen zien het probleem niet, of weigeren het te zien uit vrees.
Voor hen schreef Mounier zijn meesterwerkje L'A[[rontement Chrétien, een pleidooi voor oprechtheid, moed en fierheid. Anderen durven
de arena binnen te treden, maar om ze weer vlug te verlaten. De aanhangers van een eschatologische levensbeschouwing schuwen de aarde
bij de eerste slijkspat. In hen herleeft het oude dualisme der Manichaeers; zij staan positief tegenover de hemel, maar pessimistisch tegenover
de aarde. Zij vinden een repliek in Mouniers La petite Peur du XXme
Siècle. Resten dan nog zij, die niettegenstaande alles de aarde goed
vinden: de Communisten, negatief tegenover de hemel en positief
tegenover de aarde; de „chrétiens progressistes", positief tegenover de
aarde, en in feite ^-- wat zij zelf ook mogen beweren neutraal tegenover de hemel; en tenslotte de stelling van Mounier, die in zijn programma althans, nauw aansluit bij de officiële leer van de Kerk: positief
zowel tegenover de aarde als tegenover de hemel. In Feu la Chrétienté
en in Liberté sous con d itions wast hij zich zelf rein van alle rode en
roze tendenzen.
Buiten deze zeer actuele „situatie" is het onmogelijk Mounier te
beoordelen. Men mag hem anderzijds weer niet te concreet benaderen
als politicus, als raadsman voor onmiddellijke oplossingen in de verwarde Franse staatszaken of in de opbouw van de internationale gemeenschap. Hij was vóór alles, christen en filosoof. Maar de kern zelf
van zijn filosofie ligt vastgeworteld in ons concreet historisch moment.
Er is geen kwestie van „évasion": gedachten als incarnatie, „engagement", historiciteit, zijn grondmotieven. Bewust groeit zo in deze
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losmaken van het geestelijke. Er mag dus geen christelijke politiek zijn,
evenmin als een marxistische. Wel zijn er christenen en marxisten,
maar zij bouwen aan dezelfde wereld met het technisch instrument van
een onschadelijke neutrale politiek.
Het eerste gevolg van dit louteringsproces is een verplicht antikapitalisme: „Het personalisme weet welbewust dat de kapitalistische
structuren zich tegenwoordig overal als een dam oprichten tegen de
bevrijding van de mens, en dat zij moeten vernietigd worden ten bate
van een socialistische organisatie van productie en verbruik". Dit betekent logisch de instorting van de burgerlijke democratie en van het
liberaal individualisme. „De burgerij is in de zestiende eeuw geboren,
buiten de christelijke geest om, uit de moraal der Nederlandse en
Florentijnse handelaars en bankiers. Zij heeft haar natuurlijke filosofie
gevonden bij Voltaire".
Een communist zou heel deze dialectiek van de geschiedenis en haar
conclusies zonder aarzelen onderschrijven: „ .... en dus, volledig collectivisme?" Hierop antwoordt Mounier: „En dus een communautaire
staat, een organische democratie, in plaats van een louter politieke
democratie".
Dit doel bereikt men door de „revolutie". Voor Mounier betekent
revolutie „een welbewust en doelgericht ingrijpen van de mens in de
ontwikkeling zelf van zijn politieke rijpheid". Hij onderscheidt haar
enerzijds van blind geweld en anderzijds van automatisch fatalisme
„Une révolution doit-elle se faire? Oui, elle est notre exigence spirituelle profonde".
De kracht van deze analyse ligt in haar heldere beknoptheid: iedere
katholiek en iedere marxist verstaat deze taal. Maar in deze bondigheid
schuilt eveneens haar zwakte; het ideaal is te weinig omschreven om
concreet te worden uitgebouwd. Mounier zoekt naar bevrijding uit de
rompslomp van de enggeestige Franse katholieke politiek; maar heeft
hij met dit programma, buiten het wekken van veel enthousiasme, meer
bereikt dan de formulering van een algemene deler, de constructie van
een gemeenschappelijk forum waar vooruitstrevende katholieken een
gesprek kunnen aanknopen met culturele communisten?
Naargelang de tweede wereldoorlog nadert wordt Mounier meer
gedwongen zich met de concrete politiek in te laten. Misschien verklaart dit de steeds nauwer wordende samenwerking met de communisten. De verdediging tegen nazisme en fascisme brengt, na de Spaanse
burgeroorlog, de Franse communisten en de anti-totalitaire katholieken
stilaan samen onder het motto van „Vive la France". Het is de naaste
voorbereiding van de sympathieke ontmoeting van „les petits abbés"
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met de roden in de formaties van de Maquis. Vergeten wij niet, dat
Mounier tegen Franco koos en tegen de lakse politiek van Daladier te
München. Hij zelf geraakt in de Maquis, wordt gevangen gezet en
krijgt maanden tijd tot bezinning. Uit deze periode van politieke werkloosheid stamt zijn grote Traité du Caractère.
De eerste jaren na de oorlog blijft Mounier vasthouden aan de
dialoog met de communisten. Herinneringen uit de Maquis, de eerste
Uno-conferenties, de wederopbouw van Frankrijk, de golf van hoop
die over de bevrijde gebieden terug slaat, verklaren deze optimistische
instelling. Maar vanaf 1947-1948 ziet hij in dat de Communistische
Partij Esprit en de oprechtheid van haar stichter wil uitbuiten als een
zeer doelmatig lokaas 2 ) . Na een poging van bijna vijftien jaren wordt
Mounier gedwongen om de neutrale samenwerking met de Communisten op te geven. Het wordt geen breuk, maar een aarzelende terughoudendheid, zoals blijkt uit zijn postuum uitgegeven Carnets de Route.
In zijn laatste hoofdartikel voor het Februari-nummer 1950 van Esprit
weigert hij nog even beslist als voorheen de wereld te verdelen in twee
kampen, de goede Westerlingen en de slechte Communisten 3 ) . Hetzelfde Februari-nummer werd gewij d aan de totalitaire revolutie van
Zuid-.Slavië: Esprit treedt hier in het krijt voor de vrijheid en tegen de
verdrukking.
Dit testament klinkt als een moedig gewetensonderzoek. „Onze
filosofie is haar gezondheid gedeeltelijk verschuldigd aan de zuivering
van het marxisme, maar zij werd er niet in gedoopt. En al is zij verrijkt
met veel concrete perspectieven uit het Marxisme, haar grondslagen
liggen elders; en dit wijzigt het geheel .... De eenheid in het Verzet
opende onverwachte mogelijkheden. Men moest daarom veel wagen".
Hij hoopte toen op een integratie van het Communisme in de oude
Franse democratische traditie. Maar weldra kwam de ontgoocheling.
„Steeds meer, in navolging van de buitenlandse communistische partijen, trok zich de Franse Communistische partij in zichzelf terug; zij
copieert Rusland, aanbidt blindelings al het Russische als toetssteen der
orthodoxie, zij leent zich geheel aan Leviathan. Omdat zij echter grotendeels de partij van het proletariaat blijft, zullen wij niet overgaan
naar het kamp van hen die haar met een gewapende oorlog bevechten.
Wij zullen ons houden aan een strijd voor de waarheid. Wij willen
haar beschermen, niet kwetsen, noch de bescherming ondermijnen, die
2) Onlangs verscheen in de Pravda een heftig artikel tegen de „reactionnaire
Amerikaanse imperialisten van ,Esprit' ".
3) Zijn opvolger als directeur van Esprit, A. Béguin, weigert eveneens deze keuze.
En terecht (zie de Pauselijke Kerstboodschap van 1951) .
10

146

TERUGBLIK OP HET WERK VAN EM. MOUNIER

zij biedt door het loutere feit van haar bestaan". Vandaar, „Pas de pro,
pas d'anti décidé une fois pour foutes: un discernement combatif ". In
alle geval moet men trachten de breuk tussen het Communisme en het
overige deel van de natie te vermijden. Hieruit volgt de plicht „het
proletariaat te helpen in de uitbouw van het positieve werk van de
Communistische Partij, en tevens in de zuivering van al de giften die
zij erin gemengd heeft". Hieraan zal Esprit zich wijden, in afwachting
van eens de oude samenwerking te kunnen voortzetten met een „communisme sorti de l'impasse''. Van een farizaëisch oordeel over een
mislukt Marxisme wil Mounier niet weten. „Le chrétien ne quitte pas
le pauvre''. Met deze wekroep begon Mouniers revolutie. Het is tevens
zijn laatste boodschap.
Twee factoren bepaalden dit blijvend zweven tussen communisme en
progressisme. Mounier was in wezen iemand die eerlijk kampte voor
rechtvaardigheid. Dit christelijk motief zocht echter naar een concrete
verwezenlijking, naar „l'ef f icacité". Vele oprechte zoekers naast hem
vonden deze beide elementen, recht en efficiency, aan de basis van het
marxisme. Vanzelfsprekend voor de concrete Franse conjunctuur ging
ook Mounier, ofschoon overtuigd katholiek, bij Marx te rade, eerder
dan bij de christelijke filosofen. De invloed van dit langdurig contact
met marxistische geschriften legde voor altijd de grondlijnen van zijn
denken vast. Sterk gegrepen door de marxistische analyse van de
geschiedenis stelde hij de vooruitgang-in-de-tijd al te zeer gelijk aan de
vooruitgang-op-zich.
Mounier was daarenboven een typische Fransman. De Franse toestanden misleidden hem bij het beoordelen van Europese problemen.
Esprit heeft weinig perspectieven geopend voor een Europese politiek
of voor de uitbouw van het wereldfederalisme. Mounier bleef steeds
volledig Fransman tegenover het specifieke Franse Communisme.
Deze tijdsgebondenheid was zijn kracht, maar tevens zijn zwakte.
Alles ging te vlug in de ontwikkeling van Mounier. Te apostolisch, te
gevoelig, te briljant tevens en meesterlijk mensenkenner, werd hij te
zeer gegrepen door de actie voordat hij de nodige rust had besteed aan
zijn filosofische bezinning. Dit onvoldoende inzicht tussen de verhouding van stof en geest bij de leider van Esprit bleef steeds een zware
hypotheek voor het tijdschrift. Maar de tijd drong, vroeg een onmiddellijk optreden, eiste de heldere stem van een zuiver geweten. En
Mounier trad op, al te licht gewapend voor zijn doel, maar toch sterker
dan al zijn tegenstrevers.
Dit gemis aan een filosofische basis werpt een licht op de hier
besproken politieke problematiek. Tussen collectivisme en individualis-
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me, kiest hij zijn „personnalisme communautaire". Hij vergeestelijkt in
christelijke zin de marxistische leer van revolutie en één gemeenschappelijk mensdom. Hier ligt zijn tragiek: hij zocht geheel zijn leven lang
naar een synthese tussen twee haast onverzoenlijke standpunten.
Enerzijds wilde hij dit personalisme zo zuiver mogelijk houden, en
anderzijds, wars van alle theoretische „Spielerei , trachtte hij het zeer
concreet te belichamen in „ef f icacité". Zolang hij zelf in leven was,
bleef ook deze innerlijke tegenspraak bestaan. Na hem echter zal men
moeten kiezen. En hier blijken de beginselen van Mounier onvoldoende
als criteria voor een efficiënt en tevens volledig christelijk blijvend
optreden.
Mouniers' levensvisie is tenslotte lineair, zoals de marxistische. En
zijn geloof, een prachtig geloof, is gericht naar het transcendente. De
wisselwerking tussen dit geloof en zijn klaar denken blijkt nooit zo
harmonisch dat men zijn politieke theorieën werkelijk een christelijke
staatsleer mag noemen 4 ) .
Als persoon blijft Mounier een der edelste figuren uit de eerste helft
dezer eeuw van uitersten. Als geestelijke leider mist hij theologische
diepgang in de doctrine. Dit is geen verwijt. Het stelt alleen een harde
eis aan de katholiek: de plicht om de werkelijke problemen van deze
tijd zoals Mounier, de eenzame, vaak onbegrepen voorman, moedig en
niet langer schoorvoetend aan te vatten. Wanneer Mounier te kort
schoot, dan ligt de schuld niet bij hem. Hij heeft tevergeefs uitgezien
naar een vaste en concreet bruikbare katholieke leer over politiek en
Christendom, over Kerk en Staat, over de verhoudingen tenslotte
tussen christelijk optimisme en christelijk pessimisme. In hem voelen
wij hoe arm wij nog staan tegenover de geweldige problemen van de
moderne wereld, en tevens hoezeer deze wereld behoefte heeft aan
onze enige rijkdom: de zuivere liefde geïncarneerd in een concrete
sociale actie.
''

4 ) J. M. Domenach merkt terecht op dat Péguy meer dan Marx de eigen persoonlijke en inwendige geestelijke groei van Mounier heeft beïnvloed. Dit verklaart dat
zijn „revolutie" essentieel een geestelijke „conversio" betekent, een inwendige heroriëntatie van alles naar de zuiver geestelijke waarden die ons zullen leiden tussen
het staatssocialisme en de gelddemocratie door. Aan de grond van zijn eisen voor
structuurhervorming van de maatschappij ligt rotsvast een voorafgaand inwendig
bekeringsproces. Dit christelijk-socratisch perspectief blijft Mounier altijd in het
goede spoor houden doorheen de wisselvalligheden van personen, intrigues en partijbelangen. Was een van zijn hoofdbeginselen niet: „ .... Rien ne ressemble plus au
Christ que l'innocence souffrante".
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Walen van de hoofdstad mede te rekenen. Het ware derhalve onzinnig, bij het opbouwen van een nieuwe Belgische staatsstructuur deze
al te kleine volksminderheid als substantieel gegeven te beschouwen
(hetgeen niet wil zeggen dat zij rechteloos is) . Bovendien bestaat het
Duits taalgebied in België uit drie gedeelten, die zowel geografisch als
economisch van elkaar te zeer zijn afgezonderd, om ze tot een houdbaar geheel te kunnen samensmelten. Het Groot-Hertogdom Luxemburg alleen kan eens wellicht — het bindteken worden van deze
verspreide gewesten.
Wanneer wij het bestaan van slechts twee volksgemeenschappen als
eisstelling poneren, dan . keren wij ons voornamelijk tegen het waandenkbeeld van een Brusselse volksgemeenschap als derde macht in
België. Het verslag Schreurs-Spanoghe, een der kostbaarste vruchten
van de werkzaamheden in het Harmelcentrum, heeft op dit punt baanbrekend werk verricht. Het complex Brussel werpt vanzelfsprekend
een reeks ingewikkelde vragen op bij het onderzoek van staatshervormingen. Wanneer men het evenwel eens is over deze grondregel, dat
een Brusselaar tot het Waalse of tot het Vlaamse volk behoort, en
niet een wezen apart uitmaakt, dan hoeft men slechts het statuut der
hoofdstad logisch af te leiden uit dat principe. De enige practische
hinderpaal zal nog zijn de Brusselaar zelf, omdat deze doorgaans
weigeren zal te kiezen tussen de Vlaamse en de Waalse gemeenschap.
Maar ook daaraan kan een mouw worden gepast.
Eén Belgisch Staatsverband
„Eén volk, één staat" is een natuurrechtelijk ideaal, dat men terecht
kan nastreven, maar dat nooit in de loop der tijden werd bereikt. Historische, geografische en economische omstandigheden hebben steeds,
in het belang van de betrokkene volkeren zelf, de verwezenlijking van
dat theoretisch doel verhinderd.
Wij betwijfelen niet dat zulks met België eveneens het geval is.
Het komt in onze geest niet op, de Belgische staat tot een eeuwige
waarde te verheffen. Maar wij oordelen hic et nunc, dat de Belgische
staat voor het welzijn van de Vlaamse volksgemeenschap onmisbaar is.
Een eeuwenoude lotsverbondenheid van de Vlaamse en Waalse
gouwen in de oude Nederlanden en een eeuw samenleven in België
zijn onloochenbare verworvenheden, die op Vlamingen en Walen hun
stempel hebben gedrukt, zodat men niet ten onrechte gewagen kan van
een Vlaams-Waalse cultuurgemeenschap. Het staat verder buiten kijf
dat Vlaanderen en Wallonië economisch op elkaar zijn afgestemd.
Een onafhankelijk Vlaanderen betekent o.m. een rampspoedige stijging der Vlaamse werkloosheid, door het verdwijnen of verminderen
van Vlaamse werkgelegenheid in de Waalse nijverheid, naast het geheel of gedeeltelijk verlies van Wallonië als afzetgebied van Vlaamse
land- en tuinbouwproducten en verbruiksartikelen. En een vereniging
van Vlaanderen met Nederland lijkt wel een mooie droom, maar zou
intussen — bijaldien de internationale verhoudingen en de Nederlanders zelf met die samensmelting zouden gediend zijn --- voor onze
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landbouw en gedeeltelijk ook voor onze nijverheid een ware katastrofe
betekenen. Tenslotte lijdt het geen twijfel dat het complex Brussel,
dat 1 miljoen inwoners omvat, een natuurlijke scheuring van België
eenvoudigweg verhindert. Tenzij Vlamingen of Walen het Brussels
territorium zouden prijsgeven; en hiervan zal wel nooit sprake zijn.
Daarom zoekt men naar oplossingen, die zowel de integriteit van
beide volksgemeenschappen, als het voortbestaan van de Belgische
staat verborgen. Het definitief afbakenen van de Vlaamse en Waalse
territoria, het onderwerpen van Brussel aan een bijzonder hoofdstedelijk statuut, en bovenal het losmaken van beide volksgemeenschappen
uit de knel der staatscentralisatie, zijn er de hoofdkernen van. Bij het
zoeken naar een concrete vorm, zullen wij geen vrede mogen nemen
met een theoretische leefbaarheid van de Belgische staat, maar de
meest harmonische verhouding moeten nastreven tussen de volksgemeenschappen en de staat die ze groepeert.
De Europese gemeenschap
Er is tenslotte een derde grondgegeven: de evolutie naar een Europese statenbond.
De begrenzing van de onbeperkte staatssouvereiniteit ten voordele
van een internationaal gezagslichaam kan niet anders, dan de decentralisatie binnen het eigen staatsverband vergemakkelijken. Daar de
noodzakelijke coördinatie van de overheidsactiviteiten meer en meer
zal worden waargenomen door een supranationaal lichaam, zal men
des te minder de noodzaak aanvoelen van centralisatie door de staat.
Het is opmerkenswaard, dat de eerste stappen op de weg naar een
federaal Europa precies gezet worden op gebieden, waarvan men
algemeen meende, dat zij niet vatbaar waren voor decentralisatie:
steenkool- en staalnijverheid en het leger. Nu België op deze gebieden
aan een hoger gezag in rechte of in feite is onderworpen, zal men
zonder veel bezwaar de rol, die de Belgische staat daarbij nog kan
spelen, geheel of gedeeltelijk kunnen afwentelen op ondergeschikte
organen.
Het centraliserend Europees federalisme biedt uitstekende kansen
voor het decentraliserend federalisme in de betrokken staten. Heel de
beweging der Europese federalisten steunt op die dubbele tendenz.
Kleine gemeenschappen, zoals de Friezen, de Bretoenen en de Basken,
die geen leefbare nationale staat kunnen vormen, kunnen echter, in
het raam van een Europese statenbond, met eigen gezagsorganen begiftigd worden. A fortiori is dit waar voor Vlamingen en Walen, die
geen taalminderheid vormen in de Belgische staat, maar er gezamenlijk
de substantie van vormen.
Federalisme
Wanneer wij uitgaan van die drie hoofdgegevens --- twee volksgemeenschappen, één staatsverband en de Europese gemeenschap
dan blijkt een federale inrichting van België de enige oplossing te zijn,
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die de bestaande en toekomstige moeilijkheden en wrijvingen tussen
Vlamingen en Walen kan uitschakelen.
Culturele autonomie van beide landsdelen is onvoldoende en niet te
verwezenlijken zonder een algemene decentralisatie. Zij is ontoereikend omdat de Vlaams-Waalse geschillen zich op alle terreinen voordoen, en zelfs meer en meer het cultureel plan verlaten. Zij is niet te
verwezenlijken zonder algemene decentralisatie, omdat een ware cultuurzorg van overheidswege niet een aparte activiteit is, maar haar
gehele politiek moet doordrenken.
Een verreikende deconcentratie? Zij zou niet anders doen, dan de
problemen geographisch verplaatsen en verspreiden, zonder ze op te
lossen.
Er blijft ons slechts een algemene decentralisatie over, of, anders
gezegd, een federale inrichting. Dit gezegd zijnde, beginnen pas de
moeilijkheden.
Het is een historisch waarneembaar feit, dat een federale staat niet
ontstaat uit een decentralisatie-tendenz, maar uit een drang naar eenheid. Wat meer is, de bondsstaat schijnt maar een mijlpaal te zijn in
de evolutie van verschillende onafhankelijk staten naar één eenheidsstaat, zie de V.S.A., Zwitserland, Duitsland vóór 1918 enz. Vanzelfsprekend mag men geen rekening houden met de federale staten die
hun inrichting danken aan een totalitair regime, zoals de Sovjet-Unie
en Tito-Zuidslavië: daar werd immers de natuurlijke gang van zaken
uitgeschakeld. Een federale staat, gegroeid uit een eenheidsstaat
schijnt nooit bestaan te hebben, Dit stemt tot nadenken.
De bezwaren worden onoverkomelijk, wanneer men met federalisme
in België een tweeledige federale staatsinrichting beoogt, zoals de
Waalse congressen en het Vlaamse comité voor federalisme doen. Een
tweeledige federale inrichting werd nog nergens verwezenlijkt: de ons
bekende voorbeelden betreffen steeds een meerledig federalisme. Wij
menen dat de uitleg van dit verschijnsel te vinden is in het gebrek aan
evenwicht in een tweeledige bondsstaat. Wanneer het steeds de twee
zelfde deelstaten zijn, die tegenover elkaar staan, met hun onvermijdelijk verschillende strevingen en reacties op vele gebieden, dan kan
slechts een derde macht die conflicten neutraliseren of tenminste afronden.
Toegepast op België zou een tweeledige federale inrichting ofwel
in de practijk vervormd worden tot een drieledige, waarin Brussel de
derde macht zou vormen en die de Vlamingen voorgoed naar de achtergrond zou verdringen, ofwel na een korte tijdspanne maar onontkoombaar de scheuring van België met zich brengen.

Provinciaal Federalisme
Uit wat voorafgaat volgt een dubbele stelregel, die men bij het uitwerken van een federale inrichting van de Belgische staat in acht zal
moeten nemen:
1. de decentralisatie zal moeten geschieden zoveel mogelijk langs
reeds bestaande instellingen, en liefst nog langs organen die met onze
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politieke traditie vergroeid zijn, opdat het experiment van ons decentraliserend federalisme zou kunnen steunen op het bestaande gezagsapparaat en desnoods geleidelijk zou kunnen doorgevoerd worden.
2. de Belgische bondslaat zal meer dan twee deelstaten moeten tellen.
Aan die dubbele eis beantwoordt alleen het provinciaal federalisme.
Wanneer Vlamingen spreken over de federale inrichting van België,
dan verwijzen zij gaarne naar het voorbeeld van Zwitserland. Dit is
inderdaad een uitstekend voorbeeld, maar het Zwitsers kantonnaal
federalisme pleit precies voor een Belgisch provinciaal federalisme.
Provinciaal federalisme vermijdt het eerste bezwaar, dat gepaard
gaat met het decentraliserend federalisme. De centrale staatsmacht
wordt afgewenteld niet op nog te creëren instellingen, maar op organen die essentieel behoren tot de Belgische staatsstructuur, namelijk
de provinciën. En zelfs sluiten wij aldus op een gelukkige wijze aan
bij de traditionele structuur der oude Nederlanden.
Provinciaal federalisme vermijdt bovenal de kwade gevolgen van het
tweeledig federalisme. Zoals Zwitserland vier volksgemeenschappen
groepeert in 22 kantons, zo België twee volksgemeenschappen in 9 of
10 of om het even hoeveel provinciën. Die indeling in provinciën beantwoordt aan een realiteit: de Limburgse noden verschillen van de
West- of Oostvlaamse, en de Luxemburger onderscheidt zich in vele
opzichten van de Henegouwer.
Met de huidige partijenverhoudingen zou een tweeledige bondsstaat het midden niet kunnen houden tussen een „rechts" Vlaanderen
en een „links" Wallonië. In de provinciale bondsstaat integendeel zouden de tegenstellingen Vlaanderen-Wallonië en rechts-links elkaar
niet geheel dekken. De Provincie Luxemburg zou een Waalse rechtse
provincie zijn en in de Provincie Antwerpen (beperkt tot nagenoeg het
arrondissement Antwerpen, cfr. infra) zou men een linkse meerderheid, of tenminste een zeer sterke minderheid tellen. Het is tenslotte
die verscheidenheid in de tegenstellingen, die de saamhorigheid der
Belgische provinciën in een bondsstaat zal verzekeren.
De huidige grenzen der provinciën dienen enigermate aangepast te
worden, maar dit is een detailpunt waarover wij vlug heenstappen.
Nochtans een paar opmerkingen.
Er is één gebied waarop wij het Zwitsers voorbeeld niet slaafs mogen navolgen, nl. de louter historische grondslag der grenzen van de
deelstaten. De Zwitserse kantongrenzen stemmen dikwijls overeen
met de confessionele grenzen, maar slechts zelden met de taalgrenzen.
De bestendige wrijvingen in het kanton Freiburg en de recente moeilijkheden, naar aanleiding van taaltoestanden in onderwijs en bestuur
in het Franstalig gedeelte van het kanton Bern, wijzen erop dat de
deelstaten beter een taalkundig-homogene bevolking groeperen. De
provinciegrenzen dienen in België derhalve te worden aangepast aan
de taalgrens, nadat deze definitief zal zijn vastgelegd. In België is dat
meer gewenst dan elders, omdat de federale inrichting er precies bedoelt de integriteit van elke volksgemeenschap en dus ook van haar
grondgebied te beveiligen, en omdat anderzijds onze huidige provinciegrenzen in hun vaak grillige en onverantwoorde loop, niet hun oor-
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sprong danken aan een aloude traditie of aan economische noodwendigheden, maar dikwijls aan loutere administratieve vergissingen en
willekeur.
Het getal inwoners van elke provincie heeft enkel belang, wanneer
men hun, zoals in Zwitserland aan elk kanton, een eventallige vertegenwoordiging wil toekennen in sommige bondsorganen. In België zou
o.i. de billijkheid dan een nagenoeg gelijk aantal inwoners in iedere
provincie voorschrijven. De Vlaamse gewesten met hun 4.577.315
inwoners (telling 1947) zouden in 6 provinciën moeten ingedeeld worden, en de Waalse gewesten met hun 2.978.951 inwoners in 4 provinciën. Deze opvatting zou dan ofwel grenswijzigingen vooropstellen
bij iedere belangrijke bevolkingsverschuiving, ofwel mettertijd leiden
tot een niet te verantwoorden „rotten boroughs"-stelsel met al de nadelen hieraan verbonden. Bovendien sluit zij de Belgische bondsstaat
definitief af voor toetreding van vreemde staten of staatsdelen (bijv.
het Groot-Hertogdom Luxemburg).
Daarom verkiezen wij veruit het behoud der huidige provinciën, alhoewel hun bevolkingscijfer merkelijk verschilt, met in de bondsorganen een vertegenwoordiging van elke provincie naar evenredigheid
van haar bevolking. De enige grondige wijzigingen, na de aanpassing
der grenzen aan de taalgrens, zouden dan betreffen: de oprichting van
een federatieve provincie Brussel, omvattend de Brusselse agglomeratie, de inperking van de provincie Antwerpen tot nagenoeg het huidig
arrondissement Antwerpen en de nieuwe begrenzing der provincie
Brabant, omvattend nl. het overige van de huidige provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant (Waals--Brabant zou deels aan Henegouwen,
deels aan Namen worden toegewezen) .
De Bondsorganen
Aan de centrale instellingen zou slechts een zo beperkt mogelijke
bevoegdheid mogen gelaten worden. De volgende gebieden schijnen
ons, voortgaande vnl. op het Zwitsers voorbeeld, integraal te moeten
behoren tot de federale bevoegdheid: 1. Buitenlandse zaken en buitenlandse handel, 2. Landsverdediging, 3. Muntwezen, 4. Economische
coördinatie, 5. P.T.T., 6. Spoorwegen, 7. Koloniën. Op andere gebieden zou een beperkte federale bevoegdheid zich uitstrekken, namelijk
justitie (voor wat betreft de federale wetgeving en het Hof van Cassatie ) , Openbare Werken (voor wat betreft zekere werken van federaal nut met inbegrip van het groot verkeerswezen) , Radio en Televisie (voor wat betreft de Rijkszendstations) . Die opsomming betekent
slechts een suggestie en wordt hier niet „ne varietur" vooropgesteld.
Het precies begrenzen van de federale bevoegdheden kan slechts verwacht worden van technici in administratieve aangelegenheden.
Binnen deze perken zouden bondsparlementen en -regering hun
gezag uitoefenen overeenkomstig de huidige grondwettelijke beginselen.
Zoals wij reeds zeiden, zou elke provincie recht hebben op een
aantal zetels in het bondsparlement in evenredigheid met haar bevol-
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kingscij f er. In dezelfde evenredige verhouding zou elke provincie moeten bijdragen tot de federale begroting. Op die wijze kan geheel het
belastingswezen overgedragen worden op de provinciale organen.
De federale administratie zou vrijwel geheel uit tweetaligen moeten
bestaan. De inkrimping van het aantal diensten en ambtenaren
direct gevolg van de decentralisatie op de provinciale organen --- zal
de verwezenlijking van deze regel vergemakkelijken. Eén tweetalige
administratie verdient ongetwijfeld de voorkeur boven een „dubbele"
administratie, zoals doorgaans van federalistische zijde wordt voorgestaan. Zij is de enige die van technisch standpunt uit eenvoudig en
doelmatig is, op voorwaarde dat zij alleen zaken van werkelijk algemeen belang zal te behandelen hebben. Zij heeft trouwens haar doelmatigheid in de Zwitserse bondstaat bewezen.
Hier kanten wij ons ten stelligste tegen het stelsel, verdedigd door
Prof. Lamberty, waarbij de centrale administratie met haar huidige
bevoegdheden behouden blijft, mits splitsing in een Nederlands- en
een Franstalig bestuur, doorgedreven tot aan de top van de administratie, nl. de Ministers zelf inbegrepen. Zulk een dubbele regering
en dito administratie maken het land eenvoudig onregeerbaar. De samenstelling van een regering hangt in de eerste plaats niet af van de
verhouding Vlamingen-Walen, maar van een parlementaire meerderheid. Wanneer men zich even inbeeldt hoe zulk een dubbele regering
er zou moeten uitzien met de thans bestaande partijverhoudingen, een
rechts Vlaanderen en een links Wallonië, dan beseft men onmiddellijk,
dat dit stelsel met de politieke realiteit geen rekening houdt. De grandfout in dit stelsel ligt in het samentrekken van alle gezag in de centrale organen, in plaats van de klip der Vlaams-Waalse wrijvingen
door een gedurfde decentralisatie te omzeilen.
De Bondsprovincie Brussel
Zoals Washington in de V.S.A. en Canberra in Australië zou de
Brusselse agglomeratie een 10e provincie worden met het speciaal
statuut van federaal gebied. Daar de Brusselse bevolking bestaat uit
Vlamingen en Walen, dient dit statuut de rechten van beide volksgroepen te verzekeren. Men ziet dan dadelijk in, dat, waar het taalregime in Vlaanderen en in Wallonië bepaald wordt door het jus soli,
er voor Brussel slechts een doelmatige regeling kan getroffen worden,
door de bewoners van het federaal territorium te bekleden met een
„subnationaal'' statuut.
Wij zetten elders reeds herhaalde malen uiteen, hoe essentieel dit
subnationaliteitsregime behoort tot de grondvesten van ieder ernstig
statuut voor de hoofdstad. 't Is echter evident dat dit regime onmisbaar
is in het kader van een federale staatsinrichting. De officieel vastgelegde indeling der Brusselaars in Vlamingen en Walen laat toe, de
bondsprovincie Brussel in te richten zonder onze democratische beginselen geweld aan te doen, en meteen zonder haar federaal karakter te
schenden. De organen van de bondsprovincie zouden dezelfde zijn als
die in de negen andere provinciën, maar hun samenstelling zal zo gereglementeerd moeten worden, dat Vlamingen en Walen er in zouden
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vertegenwoordigd zijn naar evenredigheid van het getal Vlamingen en
Walen, in de provincie Brussel woonachtig. Hoe kan men die evenredigheid in acht nemen, zonder aan iedere inwoner het statuut van
Vlaming of Waal te verlenen? Een „paritaire" stadsraad, voorgesteld
door vele Vlaamse federalisten, is wel een eenvoudige oplossing, die
echter geen rekening houdt noch met ons evenredig kiesstelsel noch
met de partijverhoudingen die in de eerste plaats de samenstelling van
een verkozen gezagslichaam dienen te bepalen. Ook in de vertegenwoordiging van de bondsprovincie in het bondsparlement moet een
evenredige verhouding tussen Vlaamse en Waalse afgevaardigden
bewaard blijven, wat wederom uitgesloten is wanneer men niet beschikt over het subnationaliteitsregime in de bondsprovincie.
Wanneer wij aannemen dat te Brussel Vlamingen en Walen welkom zijn en de vrije ontwikkeling van beide volksgemeenschappen op
alle gebied er dient gewaarborgd te worden, dan moet men ook aanvaarden, dat de bevoegdheid van de gezagsorganen der bondsprovincie beperkt worde, althans op één gebied, nl. taal en cultuur. Vergeten
wij niet, dat binnen die bondsprovincie de taalwetten onmisbaar zullen
blijven, en dat men zal moeten waken op een eerlijke toepassing ervan.
Vergeten wij evenmin, dat Brussel als cultuurcentrum niet of slechts
in geringe mate zijn overwegende rol zal verliezen ten gevolge van
een federale inrichting van België. Die domeinen moeten in laatste
instantie aan het federaal gezag onderworpen zijn. Men kan ze eenvoudig onttrekken aan de bevoegdheid der Brusselse provinciale organen; men kan zich ook beperken tot het toekennen van een verbrekingsmacht in taal- en cultuuraangelegenheden aan de federale regering en het behoud van deze domeinen in de wetgevende bevoegdheid
van het bondsparlement. Men kan overwegen een Minister van Brusselse zaken in de bondsregering te voorzien, en hieraan eventueel de
functie van gouverneur der Bondsprovincie te koppelen.
De zorg voor de uitwerking van hogergeschetste beginselen, lieten
wij echter bewust buiten dit schematisch overzicht. Het is voldoende
hier de dubbele grondslag van de bondsprovincie vast te stellen: het
subnationaal statuut van de inwoners en de afhankelijkheid van het
federaal gezag in taal- en cultuuraangelegenheden.
De Provinciale organen
Bij de provinciën zou alle bevoegdheid berusten, behalve die welke
uitdrukkelijk aan de bondsorganen is voorbehouden.
Wij gaven boven een summiere opsomming van de federale bevoegdheden. Omgekeerd zou tot de provinciale bevoegdheid voornamelijk behoren alles wat wij thans begrijpen onder de departementen
van Onderwijs, Binnenlandse zaken, Volksgezondheid, Arbeid, Economische zaken en Landbouw, alsmede het belastingwezen, justitie,
Openbare Werken, Verkeer enz, op provinciaal plan.
Wat de economische departementen betreft, herinneren wij eraan,
dat in de federale regering een departement van Economische coördinatie onmisbaar is.
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Inzake onderwijs zal men enkel moeilijkheden ontmoeten voor de
organisatie van het Hoger Onderwijs. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ofwel centraliseert men het officieel Hoger Onderwijs te Gent
en te Luik, wat dan een interprovinciaal statuut van beide universiteiten vereist, ofwel wordt het Hoger Onderwijs, zoals in zoveel landen
per faculteit verspreid over de verschillende provinciën.
De rechterlijke macht zou worden uitgeoefend door magistraten, benoemd door de provinciale organen. Elke provincie zou derhalve moeten beschikken over een volledig gerechtsapparaat tot en met een Hof
van Beroep. Alleen het Hof van Cassatie zou bevoegd zijn over geheel
het land en wat inrichting en benoeming betreft, afhangen van het
federaal gezag.
Aan de bestaande instellingen wordt niet geraakt. Bij de provinciale
raad, samen met de gouverneur, zou de wetgevende macht berusten.
De Bestendige Deputatie (men zoeke liever een meer geschikte benaming) zou in naam van de Gouverneur de uitvoerende macht uitoefenen.
Tot besluit van dit overzicht, menen wij te mogen onderlijnen, dat
de door ons voorgestelde hervormingen zonder uitzondering steunen
op de hogergeschetste hoofdgegevens van het probleem der volksverhoudingen in België, en op de principes die er rechtstreeks uit voortvloeien. Zoals men ziet zijn gloednieuwe instellingen overbodig om
ons doel te bereiken. Het Belgisch traditioneel gezagsapparaat leent
zich uitstekend voor een decentralisatie van formaat. En daar alleen
komt het op aan.
Langs die hervormingen zullen de Vlaamse en Waalse aspiraties
naar het ruimst mogelijk zelfbestuur in vervulling gaan, tot betere verstandhouding tussen beide volksgemeenschappen in een hechter Belgisch staatsverband.

PHILOSOPHISCHE KRONIEK

Thomistische Literatuur IV
(vervolg)

door F. DE RAEDEMAEKER S.J.

III. Thomistische politieke philosophie
Sedert meer dan vijf en twintig jaar heeft J. Maritain in een lange
reeks geschriften een politieke philosophie op thomistische basis ontwikkeld. Deze philosophie wijkt in sommige fundamentele stellingen af
van hetgeen in het algemeen wordt aanvaard door de katholieke wijsgeren van de XIXe eeuw. Deze laatsten staan onder de invloed van de
strijd, die de katholieke Kerk gedwongen werd te voeren tegen regeringen, die zich democratisch noemden, maar die in feite de absolutistische
staatsopvattingen van de onttroonde vorsten hadden overgenomen en
nog verergerd door anti-godsdienstige tendenzen, die met de ware
democratie absoluut niets te maken hebben. In Amerika vond Maritain
een democratische staatsinstelling, die vrij van deze totalitaire en sectarische smetten, ongeveer verwezenlijkt hetgeen hij sedert lange jaren,
op grond van zijn studie van S. Thomas en de grote scholastieken, als
de ideale politieke philosophie was gaan beschouwen. In zijn nieuw
boek: Man and the State 9 ) heeft hij zijn opvattingen opnieuw op een
zeer heldere en met de hem eigen overtuigende philosophische kracht
uiteengezet.
Maritain maakt een zeer scherp onderscheid tussen het „politieke
lichaam", d.w.z. het volk verenigd in een geordende samenleving met
als doel het algemeen welzijn, en de staat. De staat is een deel, het
voornaamste deel van de politieke samenleving, maar toch slechts een
deel. De staat heeft als speciale taak in naam en in opdracht van het
politiek verenigd volk al de maatregelen te treffen, die het algemeen
welzijn moeten verzekeren. De grote dwaling van de moderne staatsphilosophie, van af Bodin, bestaat hierin, dat men de staat is gaan
beschouwen als „soeverein", d.w.z. als aan niemand onderworpen en
als heersend, gescheiden en van boven af, over het onderworpen volk.
Dit is de autoritaire, anti-democratische theorie van de staat, die vele
„democratische" theorieën en niet het minst die van J. J. Rousseau tot
in de grond bederft. Volgens Maritain is de staat met al zijn regeringsfuncties als opperste deel van de politieke gemeenschap de dienaar van
deze gemeenschap. Hieruit volgt vanzelf de stelling, dat de politieke
macht berust bij het volk als politiek geheel beschouwd, en dat de
gezagsdragers, wanneer het volk tot democratie in staat is, door het
volk worden gekozen en gecontroleerd. Een democratie is overigens
slechts leefbaar, wanneer zij is gebaseerd op het natuurrecht in klassiek,
thomistische zin van het woord en ten gevolge daarvan een absolute
9

) J. Maritain, Man and the State. The University of Chicago Press, 1951, 220 blz.
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S. Thomas, zoals blijkt uit zijn bekend boek: Introduction a l'ontologie
evenals Maritain is hij zich later gaan interesseren
voor de toepassing van de thomistische beginselen op de moderne
culturele problemen, voor de uitbouw van een thomistische sociologie
en een thomistische politiek. In 1940 schreef hij in die richting zijn
boek: Nature and Function of Authority. Evenals Maritain is ook hij
uitgeweken naar de Verenigde State n en hij oefent daar een grote
invloed uit door zijn onderwijs aan de universiteit van Chicago. Zijn
jongste boek is een philosophie van de democratische regering. In het
eerste hoofdstuk over de algemene theorie van de regeringsmacht vergelijkt de schrijver het vaderlijk gezag, dat door een bepaalde persoon
ten bate van zwakkeren wordt uitgeoefend zolang bij dezen de behoefte
aan hulp blijft voortbestaan, en het politiek gezag, dat vaderlijk kan
worden opgevat, maar ook democratisch. In dit laatste geval heeft men
te doen met de zelfregering van en door de politieke gemeenschap, die
beslist over de middelen, die zullen leiden tot het algemeen welzijn. In
het tweede hoofdstuk over de democratische vrijheid worden de technieken van de democratische regering uiteengezet: het (algemeen)
stemrecht, de macht van de meerderheid en de rol van de minderheid,
de partijen, de overreding en de dwang, de vrijheid van de Kerk, de
pers, de school, de syndicaten en de coöperatieven. Men kan bij S.
Thomas teksten vinden, die de mogelijkheid, zo al niet de wenselijkheid
van het democratisch gezag laten uitkomen. Dit wordt verdedigd in het
derde zeer belangrijke en lezenswaardige hoofdstuk over de soevereiniteit in de democratie. Deze veronderstelt, dat de politieke macht een
eigenschap is van het volk als volk; dat het volk zelf deze machten kan
uitoefenen, maar dat het deze machten ook kan en in de meeste gevallen zal moeten overdragen. In geval van overdracht aan een of meer
personen is het volk werkelijk verplicht tot gehoorzaamheid aan de
wetgever — er moet namelijk een échte overdracht plaats hebben —
nochtans blijft in het volk een hogere macht bestaan, die het kan
uitoefenen hetzij door regelmatige verkiezingen, hetzij in buitengewone
gevallen door het afzetten van de regeerder (s) . Het onderzoek naar de
juiste zin en de grenzen van de democratische gelijkheid vult het vierde
hoofdstuk. In de democratie bestaat er, evenals in elke andere regeringsvorm, een grote verscheidenheid van functies en ook al de natuurlijke verschillen van aanleg, karakter enz. blijven vanzelfsprekend be staan. Maar in een democratisch land stelt men als regel, dat de functies openstaan voor ieder, zodat de bekwaamheid zoveel mogelijk zal
moeten beslissen, welke personen de verschillende functies zullen waarnemen. Eveneens is het een eis van de democratische gelijkheid, dat
iedereen op gelijke wijze gevrijwaard wordt tegen uitbuiting, welke zou
kunnen ontstaan door discriminerende wetten of door een onevenredigheid in het uitwisselen van diensten.
Dit actueel en lezenswaardig boek besluit met enkele beschouwingen
over de democratie en de technologie. De ontwikkeling van de techniek
bedreigt de persoonlijkheid, werkt het gevoel van verlatenheid en
massalisering in de hand; het gevaar voor massa-suggestie en absolutisme is niet denkbeeldig. Misschien kan de spreiding van de industrie
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sophie, ook de thomistische, is nooit af en kan zich slechts ontwikkelen
door de vrije discussie met het levende, actuele denken. De volgende
aspecten van het thomisme werden dan met de hedendaagse philosophie geconfronteerd: de kenleer (inleiding van Prof. F. Morandini, van
de Gregoriaanse Universiteit te Rome) , de metaphysica ( Aimé Forest,
Montpellier) , de cosmologie (N. Luyten;; Freiburg) , de psychologie
(St. Strasser, Nijmegen) , de ethica (E. De Bruyne, Gent) . Van de
belangrijke mededeling van P. M. D. Chenu (Parijs) over de historische studie van het thomisme vindt men alleen een samenvatting.
Uit deze referaten en de daaropvolgende discussies menen we de
volgende conclusies te kunnen trekken. 1. De hedendaagse thomisten
bezitten een diepgaande en eerste-handskennis van de moderne wijsbegeerte in al haar vormen en van het existentialisme in het bijzonder.
2. Het nieuwe, dat in deze dikwijls' elkaar tegensprekende systemen
wordt aangetroffen is voor het thomisme noch verrassend noch ontredderend. 3. De thomisten treden het moderne denken tegemoet in
een geest van sympathie en met de bereidwilligheid, om al het waardevolle ervan te aanvaarden. 4. Zij menen, dat deze verrijking door de
ontdekkingen van het hedendaagse denken de fundamentele structuur
van het thomisme niet aantast doch veeleer bevestigt. 5. Ze gaan
accoord met de verklaring, dat het thomisme, niettegenstaande zijn
gekarakteriseerde structuur, niet af is, en dat het op zijn wijze kan
meewerken aan het hedendaags wijsgerig onderzoek.
De aandacht, die het moderne denken bij voorkeur vestigt op de
mens, die de natuur transcendeert als inwendige autonomie en geestelijke vrijheid, als bewust zichzelf zijn, is verre van vreemd aan de
thomistische wijsbegeerte, zodat Aimé Forest met recht kon verklaren:
„Wanneer men de huidige ontwikkeling nagaat van het thomisme in
zijn meest oorspronkelijke en zelfs vooruitstrevende vormen, dan zal
men er toe gebracht worden, te erkennen, dat het in vele opzichten
overeenstemt met de geest, waarin de moderne vorsing zich beweegt,
met deze steeds hernieuwde poging om te bepalen, wat het metaphysisch bewustzijn van zichzelf kan zijn" (blz. 672) .
Dat de confrontatie van het thomisme met het moderne denken aan
de orde is blijkt verder nog uit de twee volgende publicaties, die elkaar
in dit opzicht uitstekend aanvullen.
In zijn boek: Neo-thomisme en moderne wijsbegeerte 12 ) heeft H.
Robbers S.J., professor aan de universiteit van Nijmegen, de opvattingen neergeschreven die hem steeds in zijn philosophische arbeid
hebben geleid. Deze opvattingen zijn geïnspireerd door een geest van
verzoening, die geen tegenstellingen aanvaardt dan wanneer deze zich
met evidentie opdringen en die steeds het traditionele denken tracht te
verruimen en te verrijken met wat het moderne denken heeft voortgebracht. Het woordje „en" in de titel van het boek is dan ook een echt
koppelwoord: het betekent werkelijk „én"! In een eerste hoofdstuk
behandelt de schrijver het zeer moeilijk onderwerp, hoe verschillende
12 Uitg. in de Bibliotheek van Thomistische Wijsbegeerte. Het Spectrum, UtrechtBrussel, 1951, 168 blz.
)
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philosophische systemen, zich achtereenvolgens ontwikkelend in de tijd
en vaak elkaar tegensprekend, toch niet de mogelijkheid uitsluiten van
een blijvende, zich steeds nader expliciterende kern van waarheid. Hij
betoogt, dat elk denken noodzakelijkerwijze historisch gebonden is, en
zonder daarom de greep naar de menselijke waarheid, die zich in het
thomisme zo sterk laat gevoelen, prijs te geven, veroordeelt hij een
verstard thomisme, dat als een fossiel uit de vorige eeuwen alle actualiteit zou verloren hebben.
Wat de vergelijking van het thomisme met het moderne denken ten
zeerste bemoeilijkt, is de grote verscheidenheid, die onder de twee
termen schuilgaat. Er zijn vele en zeer uiteenlopende denkrichtingen
zowel in het neo-thomisme 13 ) als in de moderne wijsbegeerte: dit blijkt
uit de hoofdstukken twee en drie, waarin de verschillende stromingen
van het moderne denken zowel in de thomistische als in de niet-thomistische sector in 't kort maar zeer knap worden geschetst. In deze twee
hoofdstukken vindt elke ontwikkelde lezer een duidelijke beschrijving
van het hedendaagse denken in al zijn facetten. Wanneer dan in een
laatste hoofdstuk P. Robbers de balans gaat opmaken van „de overeenkomsten en tegenstellingen van het neo-thomisme en de moderne
wijsbegeerte", dan is het vooraf duidelijk, dat hij het accent zal leggen
op de overeenkomsten. Het ideale neo- thomisme zou voor hem zijn een
denken, dat vasthoudend aan enkele fundamentele inzichten, van S.
Thomas — men weet, dat voor de schrijver de participatieleer het
meest fundamentele van die inzichten is --• al de moderne philosophieën
als van binnen uit zou belichten en in een nieuwe synthese tot hun
eigen volmaaktheid zou opvoeren. Hoe hij zich dit bevruchtend contac t
van het thomisme met het moderne denken voorstelt, moge blijken uit
het volgende citaat: „De traditionele terminologie van het thomisme en
de daarin vervatte probleemstellingen worden .... geenszins overbodig
en dienen niet als oude, versleten plunje te worden weggeworpen.
Slechts terloops wijzen wij even op de terminologie en de stelling van:
anima intellectualis est forma corporis, de intellectueel kennende ziel is
wezensvorm van het lichaam. De uitwerking hiervan leidt er toe in
volle ernst te zien — evenals verscheidene moderne philosofen dat
doen hoe de mens pas langs een omweg tot zichzelf, tot geestelijk
zelfbezit en zelf-zijn komt, door een voortdurende uitwisseling met de
„stoffelijke wereld" en met „de ander", die als „de ander" ook pas in
de stoffelijke wereld optreedt. De existentialistische term van „engagement", van inzet zou mogen dienen om aan te duiden, hoe we ons
moeten verpanden aan het zijn, in zover het enigszins niet „ons-zelf" is,
om ons-zelf op te bouwen. De scholastieke geijkte termen: fieri aliud in
quantum aliud, het andere worden in zover het het andere is, kunnen
hier op een verrassend modern plan hun oude zin behouden of terugwinnen" (blz. 161 ) .
Terwijl Prof. Robbers het probleem, dat hier aan de orde is, zeer
algemeen behandelt, heeft Prof. Dondeyne, van de Leuvense universiteit, in zijn merkwaardig boek: Foi chrétienne et pensée contempo.

13 )

Cfr. K.C.T. Streven, 2 (1949) 1189-1196.
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raine 1 4 het thomisme meer speciaal met het existentialisme geconfronteerd. De schrijver heeft het existentialisme, vooral dat van MerleauPonty in zijn Phénoménologie de la Perception a.h.w. meegeleefd en
hij is vol waardering voor het menselijk, concreet-existentieel karakter
van deze philosophie. De grote verdienste van het existentialisme ziet
hij in zijn radicale critiek op het abstracte rationalisme ---- dat hier
n.o.m. wat te overhaastig wordt vereenzelvigd met het intellectualisme
en het idealisme. We menen, de zin en de strekking van dit boek
objectief weer te geven, wanneer we zeggen, dat naar de opvatting van
de schrijver, het existentialisme, vooral dat van Merleau-Ponty en van
Gabriël Marcel een gebrek heeft geopenbaard in het thomisme, zoals
het meestal in handboeken en in vele thomistische geschriften wordt
voorgesteld. Men heeft de leer van de Aquinaat gerationaliseerd,
gelogiciseerd; men heeft de klemtoon gelegd op de abstracte „eerste
beginselen", op de deductieve kracht van het syllogisme, dat tenslotte
toch maar een redeneringsvorm is. Wil het thomisme een antwoord
geven op de reële problemen, die door het existentialisme in het moderne bewustzijn werden opgeroepen, dan zal het moeten terugkeren
naar de authentieke metaphysica van S. Thomas, die de vraag stelt
naar het „zijnde", naar de meest reële werkelijkheid, naar alle mogelijke
realiteit. Door te verklaren, dat het object van het verstand het „esse",
het actueel zijn is in geheel zijn onmetelijke omvang heeft de Aquinaat
de grenzen doorbroken, waarin het moderne existentialisme nog gevangen is. De phenomenologie van Merleau-Ponty en van Gabriël
Marcel beschrijft ons de zijnswijzen van de mens in zijn betrekking tot
de wereld (être--au-monde) en zijn betrekking tot de anderen (noire
existence comme je-avec-autrui-au-monde) en deze beschrijvingen zijn
dikwijls voortreffelijk, maar zij missen de metaphysische diepte van de
zijnsmanifestatie, die de geest eigenlijk definieert. Het existentialisme is
niet vals, maar het is onvolledig; het thomisme is waar, maar het werd
verengd en gerationaliseerd.
We kunnen ons volledig verenigen met deze algemene stelling van
de schrijver, zoals? we menen, die te kunnen lezen in de schitterende
uiteenzettingen van dit boek. Welke kritiek we ook op een of ander
onderdeel zouden willen uitbrengen, het echte, eeuwige thomisme lijkt
ons eveneens een spiritualistisch realisme te zijn, dat zijn fundamentele
intuïtie heeft gevonden in de geestelijke zijnservaring, die in haar
concrete realiteitsbeleving de verschillende zijnswijzen omvat. We
moeten daarom de meer rationele analyses van de grote commentatoren
als Cajetanus en Johannes a Sancto Thoma zorgvuldig toetsen aan de
inzichten zelf van de H. Thomas. Maar deze grote denker geeft zijn
geheim alleen prijs aan wie hem geduldig leest en herleest.
Tot de werken, die het thomisme vergelijken met het moderne
denken, rekenen we ook die werken die Thomas vergelijken met Hegel.
De grote idealistische denker begint immers weer tot de actualiteit door
te dringen, daar hij op een of andere wijze vele stromingen van de
moderne wijsbegeerte heeft beïnvloed. Vooral Kierkegaard en Marx
hebben in hun kritiek op Hegel Hegel voor onze tijd bewaard.
)

14) Presses universitaires de Louvain, 1951, 224 blz.
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Een ernstige confrontatie van Thomas met Hegel is overigens een
der moeilijkste opdrachten, die een denker zich kan stellen. En daarom
werd deze poging dan ook zelden gewaagd. In 1939 verscheen Der
Thomismus als Identitatsystem van Gustav Siewerth, een diepgaand
boek, maar dat door de ingewikkelde zinsconstructie de toegang tot de
moeilijke gedachtengang vrijwel geheel verspert. Het werk van Joseph
Móller, Der Geist und das Absolute 15) dient zich aan als een kritiek
van de godsdienstphilosophie van Hegel door een „thomistisch georiënteerd denken". Maar Hegels godsdienstphilosophie kan moeilijk gescheiden worden van zijn philosophie tout court; voor de Berlijnse
professor hadden immers de philosophie en de godsdienst hetzelfde
voorwerp, nl. het absolute, alleen bezien vanuit een verschillend standpunt van de geest. Daarom is de objectieve uiteenzetting van Hegels
systeem, die veruit het grootste deel van dit boek inneemt, niet overbodig. We krijgen een schets te lezen van de Phánomenologie des
Geistes, van de Logik, van de Vorlesungen fiber die Philosophie der
Religion en van de Beierse vom Dasein Gottes. Wie enigszins met
Hegel vertrouwd is zal begrijpen, dat deze 150 bladzijden eigenlijk
geen „samenvatting" kunnen geven van zijn voornaamste werken, die
elk voor zich oneindige commentaren ter verduidelijking zouden vragen. We menen, dat dergelijke overzichten alleen maar verrijkend
kunnen zijn voor wie met het hegelianisme reeds tamelijk goed vertrouwd is. Ook dan alleen zal men de confrontatie met de thomistische
leer met vrucht kunnen lezen. Deze critische bladzijden lijken ons
overigens zeer juist. Met alle eerbied voor de genialiteit van de poging
van Hegel, spreekt toch de schr. de veroordeling uit: „Zijn poging
moest mislukken, daar hij de absolute, goddelijke zijnsvolheid vermenselijkte en de menselijke eindigheid vergoddelijkte en in de zich dif f erenciërende eenheid de geest meende te vinden" (212) . Hegel hield te
weinig rekening met de menselijke reële wijze van zijn; hij overdreef,
toen hij de zintuiglijke gegevens alleen ideëel in de geest liet voortbestaan, en de persoonlijkheid te veel aan de algemeenheid opofferde.
Met het eindige in het oneindige en het oneindige in het eindige te
laten overgaan zag hij het onderscheid tussen beiden te veel over het
hoofd. En nog erger) ging het worden, toen hij de dogma's van de
christelijke openbaring vervluchtigde tot een vooraf geworpen schaduw
van de zichzelfkennende geest. Het meest oorspronkelijke deel van dit
boek schijnt me de poging te zijn om een soort thomistische „Phenomer
nologie van de geest" parallel te beschouwen met die van Hegel, en
telkens aan te tonen, hoe de problematiek dezelfde is, maar het systematisch antwoord noodzakelijker wijze verschilt. Ook de laatste bladzijden over de rol en de grenzen van de godsdienstphilosophie t.o.v. de
christelijke openbaring zijn verhelderend.
V. Varia
In onze vorige Kroniek gaven we een kort overzicht van het tweede
deel der volledige werken van Edith Stein of Zuster Teresia Benedicta
a Cruce: Endliches und ewiges Sein. Van deze hoogstaande vrouw
15 )

Ferdinand Schdningh, Paderborn, 1951, 222 blz.
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werden interessante biographische gegevens verzameld en tot een zeer
lezenswaardig geheel verwerkt 16 ) . Alhoewel vooral bedoeld om de
persoonlijkheid van E. Stein te belichten, bevat dit boekje toch enkele
gegevens over haar philosophische loopbaan, die onmisbaar zullen
blijken voor een juiste kennis van de school van Husserl. Het is belangrijk, al was het maar omdat het artikel er in werd opgenomen, dat Peter
Wust in de Kólnische Zeitung schreef bij gelegenheid van haar inkleding in de Carmel van Keulen-Lindenthal (blz. 163 vlg.) .
De oorspronkelijke Duitse uitgave beleefde reeds haar vijfde druk,
en we hopen dat deze vertaling ook in alle Nederlands-sprekende
gewesten zal gelezen worden door allen, die zich enigszins voelen
aangetrokken door de hoogste toppen van het leven naar de geest.
Tenslotte signaleren we enkele nieuwe uitgaven van de werken van
S. Thomas.
In de uitgave van Marietti 17 ) verschenen twee commentaren. Het
eerste is de In libros Politicorum Aristotelis expositio. Zoals men weet,
heeft S. Thomas zijn commentaar op de Politiek van Aristoteles zelf
niet voleindigd. Van af de lectio 7 van het derde boek (er zijn acht
boeken in het geheel) werd zijn werk voortgezet door Petrus de
Alvernis. De uitgave werd verzorgd door R. M. Spiazzi O.P. en bevat
het volledige commentaar. Met S. Thomas als exegeet kan nu iedereen
gemakkelijk kennis maken dank zij de nieuwe uitgave van zijn commentaar op het Evangelie van Mattheus: Super Evangelium S. Matthei
lectura. Deze tekst is een „reportatio" d.w.z. niet door Thomas zelf
geschreven, maar door twee zijner leerlingen Petrus de Andria en
Magister Leodegarius Bissuntinus onder de lessen van de Meester
opgetekend. Deze uitgave werd verzorgd door R. Cai O.P.
De Dominicanen van Chambéry-Leysse (Savoie) hebben een Franse
vertaling ondernomen van de Summa contra Gentes 18) . Het derde
boek is verschenen en vormt een lijvig boekdeel van 822 blz. met de
franse tekst tegenover de latijnse. De vertaling van M. J. Gerlaud is
vlot en over het algemeen correct. We vinden hier een der monumentaalste brokken van Thomas' metaphysiek: over het laatste doel van de
mens, de Voorzienigheid en het menselijk streven naar dit doel onder
de leiding van de Voorzienigheid.
In een handig formaat en een uitstekende bladverdeling heeft Thomas Gilby een bloemlezing uitgegeven van in het Engels vertaalde
philosophische teksten van S. Thomas 19) . Hij volgt hierbij de orde van
de Summa theologiae, maar de teksten zijn gekozen uit heel het oeuvre
van de Aquinaat. Dit is een uitstekende samenvatting van heel de
thomistische philosophie: metaphysica, theodicee, psychologie, cosmologie en ethica.
16) Edith Stein. Een levensschets, samengesteld uit herinneringen en brieven door
Zuster Teresia Renata de Spiritu Sancto. H. Nelissen, Bilthoven - 't Groeit, Antwerpen, 1951, 262 blz.
17) Cfr. K.C.T. Streven 5 (1951) 45.
18) Saint Thomas d'Aquin, Contra gentiles. Livre troisième. Texte de l'Edition
léonine, Traduction de M. J. Gerlaud. --- P. Lethielleux, Paris, 1951, 822 blz.
19) St. Thomas Aquinas. Philosphical texts, selected and translated by Thomas
Gilby. Oxford University Press, London, 1951, 406 blz.
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reuzenschreden is de verwezenlijking van het plan-Schuman de vorming
van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal vooruitgegaan. Werd
op 10 Augustus de „Hoge Autoriteit" van deze Gemeenschap geinstalleerd, spoedig
daarop kwam de Raad van ministers der zes aangesloten landen bijeen en stelde in
de eerste helft van September aan de Raad van Europa te Straatsburg voor om een
commissie uit haar midden te benoemen. Tot de Raad van Europa behoort een
Assemblée van 132 parlementsleden uit de 15 aangesloten Europese landen. Sinds
Mei heeft deze Assemblée een commissie belast met de taak om na te gaan hoe een
politiek Gezagsorgaan voor Europa kan worden gevormd. De Europese Kolen.. en
Staalgemeenschap bezit ook een Assemblée van 78 afgevaardigden der 6 landen,
waarvan Spaak tot voorzitter is gekozen. Ook deze Assemblée benoemde een cornmissie van 26 leden en van 13 waarnemers uit de niet-aangesloten landen om te
komen tot de vorming van een Politieke Autoriteit. Men heeft hierin een tegenstelling
en een poging tot afscheiding willen zien van Klein-Europa ten opzichte van GrootEuropa en vooral Engeland heeft bij monde van Eden zijn bezorgdheid uitgesproken
over de ontwikkeling, die deze projecten konden nemen. De bedoeling des zes landen
is echter om langs de weg van Klein-Europa te komen tot inniger verbondenheid van
geheel Europa.
Een ernstig obstakel voor samenwerking, ook binnen het verband van de Kolenen Staalgemeenschap, is de Saarkwestie. Adenauer en Schuman hebben er ernstig
over geconfereerd zonder tot een definitief accoord te komen. Schumans voorstel om
het Saargebied te Europeaniseren door het tot zetel van de Europese Assemblée te
maken, zoals in de V. Staten het district Columbia, zonder zelfbestuur, de zetel is van
de hoofdstad Washington, kan in de ogen der Duitsers geen genade vinden. Zonder
de Saarbewoners in vrijheid gehoord te hebben, zeggen zij, warden hun mensenrechten, in strijd met de bepalingen van het Atlantisch Charter, overtreden. Daarom
blijven zij bij hun eis, dat de onderdrukking van de persvrijheid en van het partijwezen zal worden opgeheven en dat de Saarlanders, zoals trouwens reeds eerder
beloofd was, door een vrije stemming over hun eigen lot kunnen beslissen.
Terwijl de Sovjet-gedelegeerde Malik in de V.RJ voortgaat de voorstellen der
westerse mogendheden af te stemmen (zo verwierp hij het westers ontwapeningsplan
en bracht zijn veto uit tegen de opneming van Italië en Lybië in de V.N., tenzij ook
zijn satellietstaten en het communistisch China werden opgenomen) , hebben de Grote
Drie, met instemming van Adenauer, voor de zoveelste maal aan Moskou geantwoord,
dat in Duitsland vrije verkiezingen aan alle verdere maatregelen tot hereniging moeten voorafgaan. Moskou wilde echter de eenheidsgedachte bij de Duitsers warm
houden en stuurde een Oostduitse delegatie naar Bonn „om het wederzijds begrip" tot
stand te brengen. Hoewel Adenauer deze propaganda-tocht trachtte te verhinderen,
meende de voorzitter van de West-Duitse Bondsdag, Ehlers, dat er geen gevaar stak
in het opnemen van contact met de aanhangers van Pieck. Het contact was in ieder
geval niet intiem. Nuschke mocht een verklaring voorlezen, waarop niet geantwoord
werd. Wel kreeg hij te horen, dat het westen verlossing uit krijgsgevangenschap
wenst van duizenden gevangenen en dat de rechtsmethoden van het Oosten verontwaardiging wekten. Tevens werd de delegatie aangemaand binnen 48 uur het WestDuitse gebied te verlaten!
Ten opzichte van China heeft het Kremlin voorlopig zijn buit binnengehaald. De
Chinese deputatie, die sinds enige weken te Moskou onderhandelt om de vriendschap
tussen beide mogendheden sterker aan te halen, is voor Stalin gezwicht. Zij heeft
nederig verzocht, dat de Russen in Port Arthur blijven en het medegebruik der
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Mandsjoerijse spoorwegen blijven genieten tot beide regeringen met Japan vrede
hebben gesloten.
De communist Tito staat aan de kant der westerse mogendheden, maar de verhouding tot Italië blijft gespannen, omdat de oplossing van de kwestie-Triest een
intricaat geval is. Tito heeft zich zeer onwelwillend uitgelaten over de „overkant"
en zal „geen duimbreed van zijn grondgebied afstaan". De Gasperi reageerde fel op
diens geringschattende woorden. De Britse minister van buitenlandse zaken, Eden,
bracht, om olie op de golven te gieten, een bezoek aan Belgrado. De uitslag van zijn
bemoeiingen was een versteviging van de goede verhouding van Joego-Slavië tot
het westen, waarvan het aangekondigd bezoek van Tito aan Londen een bewijs kan
zijn. Het blijft echter te betreuren, dat deze politieke toenadering zich buiten de
banen houdt van de verwoede vervolging, waaraan in dat land de Kerk blootstaat.
Ook in Frankrijk moest de communistische partij gezuiverd worden. Overal waar
de communistische leiders hun geweten niet blootleggen en waar zij geen stomme
marionnetten in handen van de opperste Sovjet-leiding willen zijn, wacht hun het lot
van uitgestotenen. Zulks geschiedde thans met Marty en Tillon, die weliswaar op een
voor het communisme gunstige staat van dienst kunnen wijzen, maar, ook door
afgunst van hun collega's, het vertrouwen verloren hebben. In plaats van openlijk hun
„mea culpa" uit te spreken, zoals onder communisten te doen gebruikelijk is, weigeren
zij hun „ongelijk" te erkennen. Het zal de taak van Thorez zijn, die na een tweejarige gezondheidskuur in Rusland ondergaan te hebben, de leiding gaat hernemen, '-dit con fl ict zodanig op te lossen, dat de vele volgelingen van de beide beschuldigden
niet balsturig dit buitenlandse juk van zich afwerpen.
De presidentsverkiezingen in de V. Staten hebben een andere wending genomen
dan verwacht was. De beide candidaten, Eisenhower en Stevenson, hadden de strijd
op hoog niveau willen voeren, zonder verdachtmakingen, zonder persoonlijke aanvallen. Het is hun niet gelukt. Eisenhower vooral slaat niet zo'n best figuur. Taft
heeft hem tot zijn gevangene gemaakt, waardoor de candidaat-president een heel stuk
van zijn program is afgeweken. In zijn strijd tegen de corruptie te Washington kreeg
hij de stok tussen de benen, dat de democraten zijn candidaat-vice-president Nixon
zelf van corruptie beschuldigden. Eisenhower aarzelde aanvankelijk welke houding
hij in deze kwestie zou aannemen. Nixon wist zich echter, althans voor zijn partijgenoten, schoon te wassen en Eisenhower verklaarde, dat op Nixon geen smetje
kleefde, waarna zij elkaar onder tranen in de armen vielen. Van republikeinse zijde
viel de tegenbeschuldiging, dat ook de democratische candidaat, Stevenson, niet
vrijuit ging. Openhartig legde Stevenson verantwoording af over de sommen, die hij
had ontvangen en aan welke ambtenaren, die in het particuliere bedrijfsleven meer
hadden kunnen verdienen, deze giften zijn uitgedeeld. Hij beloofde tevens, dat hij ook
nog de aangifte van zijn inkomstenbelasting over de afgelopen tien jaren bekend zou
maken. Deze onverkwikkelijke historie zal het de neutrale middenstof, die zeer groot
is, niet makkelijk maken te beslissen op wie der beide candidaten zij hun stem zullen
uitbrengen. 4 November zal in ieder geval verrassend zijn!
In Egypte heeft generaal Naguib geleerd, dat het verrichten van een staatsgreep
makkelijker is dan haar consequenties in de practijk te brengen. Het ministerie-Maher
moest hij aan de kant zetten om zelf de teugels van het bewind in handen te nemen.
Hij ontbond alle partijen, die voor de vergunning om zich opnieuw te vormen, de
goedkeuring der regering op haar samenstelling nodig hebben. De Wafd-partij, wier
rijke leden het meest schade zullen lijden van de agrarische hervormingsplannen,
kwamen opnieuw voor de dag met de beruchte leider Moestafa Nahas. Tegen hem
had de regering het bezwaar, dat hij schuldig was aan omkoping van pers en
gerechtshoven, dat hij zijn bloedverwanten aan overheidsbetrekkingen had geholpen
en dat hij betrokken was in het wapenschandaal, waardoor het Egyptisch leger het
tegen Israel had moeten afleggen. De Wafd wilde zich bij deze feiten niet neerleggen
en maakte bekend, dat zij zich op 6 October niet als partij zal laten inschrijven, met
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het gevolg, dat zij als niet bestaande zal beschouwd worden. Wordt zij alsdan
illegaal, dan kan de regering haar fondsen in beslag nemen en haar hoofdkwartier
sluiten.
Het eerste antwoord van Mossadeq op de voorstellen van Churchill en Truman
beloofde weinig goeds. Enige weken later veranderde Mossadeq van standpunt en
verklaarde zich bereid het olie-geschil voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag. Deze concessie deed hij vergezeld gaan van enige „mitsen", o.a.
een voorschot van 49 millioen pond sterling op de definitieve afrekening. Deze
voorbarige „compensatieeis wordt in Londen onaanvaardbaar geacht wegens het
gevaar dat de Oil Company tenslotte met lege handen zou moeten afdruipen.
Ook in de kleine staat Libanon is opstand tegen corruptie uitgebroken. Na negen
jaar de achting en het vertrouwen van zijn volk te hebben genoten is de president
Bechara el-Khoury onder beschuldiging van corruptie afgezet. Te Beiroet kwam het
parlement bijeen en koos tot zijn opvolger de advocaat Camille Cramoun, die, zoals
het merendeel van zijn 600.000 onderdanen behoort tot de Maronitische christenen.
De nieuwe president somde een lange reeks van plannen op, die, als zij verwezenlijkt
worden, van Libanon een ideale staat zouden maken.
NEDERLAND
Zoals gebruikelijk is de Troonrede naargelang het standpunt der partijen op
verschillende wijzen beoordeeld. Voor de een was ze te vaag, voor de ander te
concreet en voor een derde dubbelzinnig. De belangrijkste punten waren: vooreerst,
dat de Nederlandse regering bereid is een nieuwe basis voor de betrekkingen met
Indonesië te leggen. Nieuw-Guinea wordt echter niet uit handen gegeven. De regering zal er de geestelijke en sociale ontwikkeling der bevolking en de economische
vooruitgang bevorderen. Wanneer op die wijze de bevolking op de duur in staat is
gesteld zelve over haar toekomst te beslissen, zal haar deze mogelijkheid, in overeenstemming met artikel 73 van het Handvest der V.N., gegeven worden. Vervolgens
zal gestreefd worden naar de doorvoering over de gehele linie en binnen redelijke
termijn van de P.B.O. Iets nieuws is, dat onderzocht zal worden of voor leerlingen
van de lagere school het schoolgeld ware af te schaffen.
Aan de politieke en economische verhoudingen met het buitenland werd ruim aandacht gewijd, waarbij ook gewezen is op de Nederlandse deelneming aan de Europese
Defensie-Gemeenschap, welk verdrag nog wacht op ratificering door de StatenGeneraal. Naar aanleiding van een gerucht, dat ingeval van een Russische agressie
de verdediging van Nederland niet zou vaststaan, heeft de voorzitter van de Katholieke Kamer-fractie, Romme, de regering nader ondervraagd. Minister-president Drees
ging, na enige weken uitstel, hierop niet al te duidelijk in. Hij gaf toe, dat aan de
Nederlandse defensie-inspanning de zekerheid van geallieerde hulp onverbrekelijk
verbonden behoorde te zijn. Hij gaf echter die zekerheid niet, maar beperkte zich tot
de woorden: „In het licht van hetgeen de regering bekend is, leidt dit standpunt tot

onverminderde voortzetting der Nederlandse defensie-inspanning". Totale geruststelling bracht dit antwoord niet. De Nederlandse afgevaardigde te Straatsburg, Fens,
tekende verzet aan tegen een strategie, die delen van Nederland en van de Bondsrepubliek als onverdedigbaar zou afschrijven, ofschoon zij gelijk op met de andere
leden hun financiële en economische lasten opbrachten.
Vrijwel unaniem werd een motie van Fens in deze geest door de Assemblée aanvaard. Bij zijn bezoek aan Nederland werd ook de opperbevelhebber van de Nator
landen, generaal Ridgway, over deze kwestie aan de tand gevoeld. Glimlachend
antwoordde hij: „Niemand kan thans voorspellen wat de agressor zal gaan doen.
Eerst als wij dat weten kunnen wij onze defensieve houding tot in de details bepalen .... Ik heb opdracht gekregen geheel West-Europa te verdedigen zonder enige
uitzondering van welk land ook".
K. J. D.
1-10-'52
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BELGIË
Na het ontslag van dhr Pholien als Minister van Justitie en zijn vervanging, in
het begin van September, door de Gentse senator Lagae, kon de regering Van Houtte
zonder verdere moeilijkheden haar taak voortzetten.
Wel heeft het „Comité voor Beroep op het land", dat meende het opstandig en
vaderlandslievend geweten van de natie te vertegenwoordigen, nadien nog getracht
op de regering een blijvende druk uit te oefenen. Doch bij het naderen van de
gemeenteverkiezingen hebben de leiders ervan wijselijk besloten hun actie voorlopig
stop te zetten.
Voordien hadden zij met de nieuwe Minister van Justitie herhaalde malen contact
ten einde sommige van hun methodes inzake repressie door de regering te doen
aanvaarden. Die contacten hebben in de Vlaamse opinie misnoegen gewekt en de
Vlaamse pers heeft haar ontstemming over de braafheid, waarmede de leiders van
het Comité door dhr Lagae werden bejegend, niet onder stoelen of banken geschoven.
Vooral gold dat misnoegen de eis van het Comité om de toepassing van de wet
Lejeune op de voorwaardelijke invrijheidsstelling te beperken. Men betreurt het dat
in 1952 een Minister van Justitie bereid wordt gevonden beperkende maatregelen te
nemen aangaande een wet die in 1888 als een vooruitgang werd beschouwd.
Dergelijke initiatieven, evenals ook het volslagen onbegrip voor de gevoelens van
de meeste Vlamingen, hebben het prestige van het Comité voor Beroep vrij spoedig
sterk aangetast. Overigens moest de activiteit van dit Comité wel onder verdenking
vallen, nu wij leven in een periode, waarin de oppositiepartijen, om electorale
motieven, alles wat de regering met betrekking tot de repressie doet in een vals
daglicht stellen. Evenmin werd het Comité gediend door de actie van een blad als
„Le Soir" dat niets naliet om de regering in verdenking te brengen en dat, door
zijn hooghartig afwijzen van elke Vlaamse uiting, haast stelselmatig in veel gemoederen bitterheid zaait.
Het heengaan van dhr Pholien heeft onbetwistbaar het prestige van de regering
Van Houtte niet versterkt en ook dhr Lagae heeft niet onmiddellijk de indruk gewekt
de krachtige persoonlijkheid te zijn, die men, gezien het gewicht der te nemen beslissingen, aan het Ministerie van Justitie had verwacht.
Wij schrijven deze kroniek enkele dagen voor de gemeenteverkiezingen van 12
October a.s.. Nooit voordezen is een kiesstrijd zo kalm verlopen als ditmaal. Minder
dan ooit voelt de gemiddelde burger voor de latente burgerstrijd, die een verkiezingsperiode kenmerkt, en hoe rustig de campagne ook verloopt, toch hunkeren velen naar
de 13 October, waarop ieder zijn buurman weer met fatsoen en redelijkheid kan
beoordelen en behandelen.
In 1946 legde de C.V.P., die toen in de oppositie was, de nadruk op de weerslag
die de gemeenteverkiezingen zouden hebben op het landsbestuur. Dhr Buset, voorzitter van de B.S.P., verklaarde toen in de Kamer dat het geen zin had aan gemeenteverkiezingen een betekenis te geven buiten de louter gemeentelijke belangen om.
Thans zijn de rollen omgekeerd. Heel de actie van socialisten en liberalen is gericht
tegen het regeringsbeleid en de verkiezingen moeten voor hen de ondergang betekenen van de homogene regering. Dhr Harmel, Minister van Openbaar Onderwijs,
verkondigt daarentegen overal, dat, na als voor de verkiezingen, de C.V.P. in de
Kamer nog altijd 108 leden van de 212 zal tellen, zodat door de uitslag de samenstelling der regering niet kan worden beïnvloed.
A. Vanhaverbeke

Forum
Cultuur en defensie
Welk is het verband tussen defensie en
cultuur? Verdragen Mars en Muzen
elkaar of zijn dit contradictoire godheden,
die elkaar per definitie uitsluiten? Deze
interessante vragen worden gesteld en
beantwoord door Prof. dr Fred. L. Polak
in een brochure, die bij H. E. Stenfert
Kroese N.V. te Leiden is verschenen.
Prof. Polak is juist de man, die een
dergelijk onderwerp tegelijk vlot en adaequaat kan behandelen. Na zijn erudiete
dissertatie uit 1948 1 ) ontpopte deze econoom
adjunct-directeur van het Centraal Planbureau
zich als een briljant
schrijver over cultuur-sociologische onderwerpen. In 1949 aanvaardde hij het
ambt van buitengewoon hoogleraar in de
sociologie aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, bij welke gelegenheid hij een geruchtmakende rede uitsprak 2 ) , die reeds een tweede druk verkreeg (!) . Laatstelijk bundelde hij zijn
verspreide cultuur-sociologische essays
onder de titel: „Om het behoud van ons
bestaan" 3) .
Deze laatste titel had hij ook als motto
kunnen meegeven aan zijn nieuwe verhandeling over Cultuur en Defensie.
Laten we Prof. Polak nu volgen op zijn
belangwekkende excursie.
De uitgaven voor culturele doeleinden,
zo betoogt de schrijver, heeft men steeds
beschouwd als zijnde op een prettige
wijze elastisch. De cultuur was steeds een
sluitpost van de Rijksbegroting, een post
dus, die het eerst voor vermindering in
aanmerking kwam teneinde de begroting

te doen sluiten. Ook thans, nu men vanwege de sterk gestegen defensie-lasten
allerwege het lied der versobering aanheft, dreigt de cultuur te worden beschouwd als een luxe-paardje, dat het
allereerst uit de vaderlandse stallen dient
te worden gezet. Men construeert een
onverbiddelijke keuze tussen defensie en
cultuur: of het een of het ander, waarbij men a priori een oncritische keuze
maakt ten gunste van het eerste. Prof.
Polak zegt daarover: „Wij vallen hier
ten offer aan een paradoxale misleiding.
Er is niet alleen geen absolute tegenstelling tussen defensie en cultuur, doch er is
onloochenbaar een nauw en zich vernauwend verband, een onverbrekelijke samenhang, óók en juist in de financiële
sfeer. Als er ooit sprake is van een zeer
positief én — én, dan hier. Zonder cultuur is defensie immers volmaakt zinneloos". En op een andere bladzijde: „De
defensie kan slechts gefundeerd zijn op
en ten dienste staan van onze cultuur. De
cultuur is tenslotte het enige goed, dat
verdedigd kan en moet worden".
De defensie staat dus
moet althans
staan
in dienst van de wil tot handhaving van het totale culturele volksbestaan. Onze natie heeft zich middels het
parlement uitgesproken vóór een dure
defensie, waarvoor het bereid is zich
grote offers te getroosten. De loslating
van onze vooroorlogse neutraliteits-politiek is een symptoom van ons tijdens de
verdrukking der oorlogsjaren herleefd
cultureel besef.. Wij wensen onze eigen

1) Kennen en Keuren in de Sociale Wetenschappen; een onderzoek naar de afbakening van objectieve
en subjectieve oordelen in de economie, tevens proeve van critiek op de wetenschapsleer van Max
Weber; Stenfert Kroese, Leiden, 1948.
2) De Wentelgang der Wetenschap en de Maatschappy van Morgen;
Stenfert Kroese, Leiden, 1949.
3) Om het Behoud van ons Bestaan; cultuursociologische voorstudies; Stenfert Kroese, Leiden, 1951.
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levenswijze en de richting van onze cultuur principieel zelf in vrijheid te bepalen. De huidige P. v. d. A. voert niet
meer het gebroken geweertje en het „geen
man en geen cent" in haar embleem, zoals de vroegere, grotendeels pacifistische,
S.D.A.P. Men heeft de overtuiging losgelaten, dat cultuurbescherming door defensieve maatregelen rechtstreeks leidt tot
cultuurvernietiging en dus gelijk staat met
het uitdrijven van de duivel door Beëlzebub. Deze stille revolutie in de Europese
cultuurstijl is ip de laatste oorlog op
gang gekomen, waarbij men in de waardering van cultuurwaarden is teruggekeerd tot het oude „Si vis pacem para
bellum". Men kan overigens deze mentaliteits-omslag feitelijk constateren zonder
het er mee eens te zijn.
De schr. vervolgt: „Wanneer nu de
hoge defensie-uitgaven inderdaad harmoniëren met onze nieuwe cultuur-stijl (en
deze tot onmisbare voorwaarde hebben) ,
hoe dwaas ware het dan de defensieuitgaven te willen vinden mede ten koste
van onze cultuur. Een defensie-politiek,
welke zich groot maakt ten detrimente
van de cultuur ondergraaft haar eigen
fundament". Het is integendeel zo dat
men, daar onze wil tot defensie berust op
en afhangt van onze culturele bewustwording, tegelijk met de defensie het
fundament daarvan, de cultuur, proportioneel dient te versterken. Militaire uitgaven zonder culturele uitgaven zijn nutteloos en onverantwoord, als in een bodemloos vat gestort. Indien ons in de
bezetting duur gekocht cultuurbesef weer
gaat verflauwen, zal ook de wil tot effectieve verdediging van ons cultuurbezit in
sterkte afnemen. Onze cultuur zal dan ten
onder gaan, zowel door oorzaken van
binnenuit — door innerlijke uitholling —
als van buitenaf --- door uiterlijke overweldiging. „Deze onontbeerlijke culturele
defensie kost ook geld. Geld dat thuishoort op de algemene boekhoudrekening
„defensie" .
Volgens Prof. Polak kan en mag tegen
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deze redenering het argument van het
financiële „non possumus" niet worden
aangewend. Men noemt meestal gemakshalve datgene onmogelijk, waarvan men
niet wenst dat het mogelijk is. Nog maar
50 jaar geleden zou men de huidige grote
sommen ten bate van bewapening, volksonderwijs en sociale zekerheid voor „onmogelijk" hebben gehouden. Dezelfde
mentaliteitswisseling als het verleden te
zien heeft gegeven betreffende de sociale
eisen, moet er thans komen t.a.v. de cultuur. De middelen zullen er zijn omdat ze
er eenvoudig moeten zijn, tot zelfbehoud.
In de U.S.A. zijn er na de oorlog Lendenzen waar te nemen in de richting van
een oplossing, „nl. deze, dat de departementen van defensie, redelijkerwijze als
de meest belanghebbende partij, uit hun
eigen sterk verhoogde begrotingen de
extra middelen reserveren ten dienste van
de cultuur". En verderop zegt de Rotterdamse hoogleraar: „Deze oplossing
(volgt) niet alleen volstrekt logisch uit
het voorgaande betoog, doch zij is bovendien in staat de schijnbaar tegenstrijdige
belangen van defensie, financiën en cultuur met elkaar in harmonie brengen".
Men kan hiertegen opwerpen, dat aldus
de hoognodige, tot defensie in engere zin
uitgetrokken gelden, niet voor de oorspronkelijke doeleinden worden bestemd.
Dit argument ontwapent Prof. Polak in
een viertal punten, waarop we in dit verband niet kunnen ingaan. We volstaan
dus met de weergave van de algemene
modus. Men stempelt zich nog niet tot
een voorstander van staatscultuur als men
stelt, dat de overheid weliswaar particuliere initiatieven moet stimuleren, maar
zélf dient in te grijpen wanneer deze geheel of gedeeltelijk te kort schieten.
Als voorbeelden nu van de dienstbaarheid van defensie-middelen aan de cultuur doet Prof. Polak enige suggesties.
1. Zoals het financieren van wetenschappelijk researchwerk b.v. in Amerika openlijk geschiedt uit fondsen
van leger, luchtmacht en vloot (en
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niet alleen van onderzoekingen met
een militair belang), zo zou ook hier,
onder waarborg van volledige wetenschappelijke vrijheid uiteraard, de
analyse van actuele sociale en cultuursociologische problemen ter hand kunnen worden genomen. Tot op heden
bleef dit achterwege mede wegens
gebrek aan geld.
2. „De dienstplichtige jaren mogen nimmer, voor wie ook, verloren jaren
zijn. (Zoals nu meestal nog het geval
is, al beweren militaire hiep-hiephoera-roepers met fraaie frazeologie
nog zo zeer het tegendeel. A. v. Str.) .
De dienstplicht behoort voortaan een
sterke culturele component te hebben.
Algemeen onderwijs en vakopleiding,
wetenschap en kunst zullen naast de
militaire training systematisch deelgerechtigd moeten zijn". Zo zal de
mogelijkheid worden geschapen:
a. „om in nauwe samenwerking met
organen van de volksgezondheid (van
Sociale Zaken) en van de lichamelijke
opvoeding (van O.K.W.) aan een
overwegend deel van de mannelijke
jeugd een moderne, grondige, sportieve „physical training" te verschaff en".
b. „om in nauwe samenhang met de
instanties voor de industrialisatie (van
Econ. Zaken) en voor werkgelegenheid (van Sociale Zaken) , gezien de
gemeenschappelijke behoeften van een
modern gemechaniseerd leger en van
de industrie aan gespecialiseerde vaklieden, deze vaklieden in diensttijd
zelf op te leiden en te scholen, zodat
zij na vervulling van de diensttijd
onmiddellijk in dit vak geplaatst resp.
herplaatst kunnen worden".
c. om, „nu vermoedelijk toch niet alle
voor eerste oefening onder de wapenen geroepenen gedurende hun gehele
diensttijd achtereen zonder onderbreking militair geoefend zullen kunnen
en moeten worden, een deel van de
vrije tijd beschikbaar te stellen, in

overleg met de particuliere organisaties, voor „adult education" ".
d. om „voor ontspanning en ontwikkeling van de troep op zodanige stelselmatige wijze kunstenaars en cultuurwerkers in te schakelen, dat zowel de
culturele belangen van de recruten als
de materiële belangen van de kunstenaars gediend worden".
Als een dergelijk plan in principe zou
worden aanvaard, dan zouden omtrent de
organisatorische verwezenlijking er van
de betrokken ministeries een gemeenschappelijk plan kunnen uitwerken. Een
nieuwe Staatssecretaris voor culturele
zaken, te verbinden aan het Dep. van
Oorlog, zou het belang van deze aangelegenheid voldoende kunnen accentueren. Bovendien zou bij de opleiding van
het militaire kader een plaats moeten
worden gegeven aan culturele vorming.
Aldus wordt de defensie uit haar noodlottig isolement verlost en geïntegreerd in
de totaliteit van onze cultuur; aldus krijgt
de begroting voor defensie een bredere
basis: n.l. „de totale weerbaarmaking van
ons volk, incl. vóór alles de culturele
defensie".
Defensie echter betekent afweer en
behoud. Cultuur is daarentegen in wezen
dynamisch, vraagt óók vernieuwing en
adaptatie aan sociaal-culturele versch.*ivingen. Zij moet te rechter tijd het juiste.
„antwoord" geven op de „uitdaging" van
de tijd, om in Toynbee's terminologie te
spreken. Defensie van de cultuur betekent dus: noodzakelijke vernieuwing invoeren en afdoende repliceren op andere
culturen, die de onze uitdagen. (In concreto hiér en nu: repliceren op de communistische cultuur, die thans reeds meer
dan de helft der mensheid omvat, een
proces dat --- mede door onze „westerse"
nalatigheid --- vooral in de Aziatische en
Afrikaanse wereld nog belangrijk zal
voortschrijden) . We moeten gaan inzien,
dat een oorlog in wezen geen strijd is
tussen militaire machten, maar tussen
concurrerende cultuurpatronen. „Niet
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alleen de militaire techniek ontwikkelt
zich, doch ook, zij het veelal nog op te
grote afstand, de sociale en culturele
techniek. Alleen door synchronisatie en
synthese kunnen we onze cultuur behouden in de ware zin". Dit laatste betekent
dat behoud en vernieuwing in harmonisch
samenspel normerend zullen moeten optreden tegenover actuele noden 4 ) , daarbij tegelijk het betere van andere culturen
assimilerend als deze op hun beurt tot
model strekkend.
Toch zal en kan slechts die cultuur
verdedigd worden, waaraan de massa
waarachtig deel heeft. Hier stuiten we op
het immer terugkerende probleem, dat
waarschijnlijk het nijpendste is uit de
gehele cultuur-sociologie: hoe brengen we
cultuur en massa samen, zonder een vervlakte en vulgaire massa-cultuur te kweken? Men kan een oplossing van dit
vraagstuk misschien met recht --- a
priori voor onmogelijk verklaren. Een
rechtmatig vereiste is echter dat er wordt
gestudeerd, onderzocht en geëxperimenteerd. Een adaequate aanpak bleef tot
nog toe achterwege, enerzijds ontbraken
de daartoe benodigde fondsen, anderzijds
was er weinig coördinatie van culturele
instanties en weinig belangstelling van de
zijde der Overheid. Over de wijze van
oplossing van het eerste is het nodige al
gegeven, wat betreft het tweede en derde
geeft de na-oorlogse tijd een gunstige
kentering te zien.
Prof. Polak zegt dan nog, dat „er een
nauwe relatie (bestaat) tussen onze technische civilisatie, die de mechanische
massamens kweekt, en een ouderwetse,
eenzijdig technisch-militaire opleiding, die
slechts kanonnenvlees produceert. Maar
Øe massamens is cultuurloos en ondermijnt de geest van de defensie, terwijl de
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vroeger vereerde, zuiver militaire dril en
discipline het menselijk massa-materiaal
juist verder tot robots mechaniseert".
Ergo: tegelijk en in onderling verband
moet de eenzijdig-technische civilisatie
worden neergehaald en de militaire opleiding cultuur-gericht gemaakt.
„Dat de budgetaire bestemming voor
defensie, die tot dusver toch steeds noodzakelijkerwijze een improductief en zelfs
ten dele destructief karakter droeg, in de
hierboven voorgestelde oplossing ook een
productief en constructief aanzien zou
verwerven, is een welhaast Copernicaanse wending", zegt Prof. Polak. En hij
vervolgt met de mooie volzinnen, die wij
niet kunnen nalaten in hun geheel te
citeren: „Hier wordt de soldaat gezien als
„human factor", waarlijk en zonder enige
verweking als „cultuur-soldaat". Hier
worden cultuur-politiek en defensiepolitiek, in haar hoogste essentiële volksbelangen parallel-gaand, nauw verstrengeld.
Hier ontluikt de mogelijkheid de militaire
defensie niet slechts in algemene zin ondergeschikt te doen blijven aan civiele
doelstellingen, doch meer in het bijzonder
te binden aan totdusver met haar strijdige
christelijk-humanistische opvattingen omtrent de bestemming van de individuele
mens en de ontplooiing der menselijke
persoonlijkheid. Hier worden in het steeds
weer opgolvend menselijk vredes-streven
de tegengestelde elementen van realisme
(paraatheid) en idealisme (verzoening) ,
van militia en Leger des Heils, voorheen
in voortdurende botsing, in beginsel verenigbaar, waarbij zeer geleidelijk een
internationale verschuiving kan plaats
vinden van de zuiver militair-vernietigende naar de cultuur-opbouwende strijdmiddelen een proces van acculturisatie
en humanisering van het defensiewezen,

4) Voor een uitnemende behandeling van het thema „Behoud en Vernieuwing" zie het nieuwste opus
van de Tilburgse Professor Dr F. J. H. M. van der Ven: Schaduwen van het Modernisme, (hoofdstuk
drie, met de titel: Behoud en Vernieuwing), Paul Brand, Bussum, 1951. Dat de nadruk hier, wegens de
actuele strekking van het boek, valt op het Behoud (van gezonde traditionele en christelijke waarden) is
eer een voordeel dan een nadeel te noemen.
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Er bestaat ongetwijfeld een affiniteit en
een onmiddellijke verbinding tussen het
existentialisme en bepaalde uitingen van
de hedendaagse, van de belangrijkste
hedendaagse kunst. Het is echter nog
een zeer moeilijk te beantwoorden
vraag, hoe men de geheimzinnige band
benadert zonder in wijsgerig dilettantisme te vervallen en de kunst tot een illustratie van wijsgerige gedachten te
reduceren. In het algemeen zal het de
voorkeur verdienen, de kunst allereerst
als kunst te beschouwen en haár symbool-karakter niet uit 't oog te verliezen.
Deze nauwgezette studie heeft echter
dit gevaar, waaraan niet weinig Rilkecommentaren bezweken zijn, zeker weten te vermijden, door zich nauw aan te
sluiten bij de wereld van Rilkes motieven, die systematisch gerangschikt en
behandeld werden. Daardoor verkreeg
Bollnow een uitermate waardevol materiaal dat telkens vergelijkingen met het
existentialistische denken niet alleen toelaat, maar zelfs noodzakelijk maakt. Er
worden een aantal motieven vastgesteld
en beschreven, die het diepe bewustzijn
van de „Unheimlichkeit" van de wereld
documenteren, een bewustzijn, dat een
sterk existentialistisch karakter draagt
en in de laatste werken, vooral in de
Duineser Elegien duidelijk de geest van
Rilkes werk bepaalt. In een dergelijke
situatie is de taak van de dichter aan de
ene kant het „roemen", het prijzende
„zeggen" van het zijn van de dingen,
maar tegelijk een aanvaarden van de
existentiële positie, die daarin bestaat,
dat de dichter het menselijk falen beseft
en aanvaardt. Juist doordat de dichter
zijn taak tracht te vervullen in het bewustzijn van deze bedreiging en van zijn
eigen broosheid, is hij verwant met de
heilige. De verschillende typen, die in
het werk van Rilke voorkomen --- de
wijheld, de beminnenden, het kind
zen reeds in deze richting, hoewel men
had kunnen verwachten, dat Bollnow
nog enkele typische voorbeelden van

17 5

Rilkes grenssituaties zou laten zien: de
zieken, de krankzinnigen, de bedelaars,
etc.
Bijzonder diepgaande analyses wijdt
Bollnow aan enkele motieven, die in
Rilkes werk een grote rol spelen, zoals
de fontein, de val, de spiegel, de roos,
etc., hoewel juist hierbij Bollnow tot de
conclusie komt, dat Rilke, die de existentie-philosophische opvattingen „vaak
verrassend dicht benadert", zich dan
toch weer duidelijk ervan onderscheidt.
Hier is een ambivalentie aanwezig: tegenover de existentialistische interpretatie van het mensenleven als verlaten
zijn, falen, bedreiging etc. hoort men in
de motie ven van de dingwereld een positievere melodie, een zeker gevoel van
eensgezindheid met de wereld van de
dingen, dat men zeer zeker bij de existentialisten in de strikte zin niet zal aantreffen. Juist door het profileren van
deze opvattingen van Rilke zijn de ana-Iyses van de verschillende concrete motieven in het onderzoek van Bollnow
bijzonder vruchtbaar. Ook in de beoordeling van de Franse gedichten van
Rilke, waaraan Bollnow eveneens grote
aandacht schenkt, wordt duidelijk, dat
de meer existentialistische gedachtenwereld van het leven, dat niet in evenwicht
en harmonie voltrokken kan worden,
meer in de Duineser Elegien en minder
in de Franse gedichten en de pas in de
laatste jaren uit de nalatenschap gepubliceerde gedichten een rol speelt, omdat
Rilke na zijn grootste werken zich in de
richting van een meer harmonisch w ereldbeeld schijnt te ontwikkelen.
Aan de hand van zorgvuldig en tegelijk veelvuldig gekozen teksten tracht
Bollnow deze interpretaties te staven en
het is zeker waar, dat het hem gelukt, in
de moeilijk te omschrijven gedachtenwereld van Rilke binnen te dringen, zo lang hij zich niet te ver van tekst en
motief verwijdert. Maar de te sterk wijsgerig bepaalde visie van Bollnow inspireert hem tot een uitleg, die telkens
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weer dreigt te ver te gaan en het eigen
karakter van het dichtwerk aan een
abstracte wijsgerige analyse op te offeren. Hier ligt duidelijk de grens van
Bollnows overigens zeer waardevol en
diepgaand onderzoek. Want men kan
b.v. een landschapsbeeld niet zo maar
uit de levensphilosophie verklaren, als
de aesthetische karakterisering van het
een en ander niet onmiddellijk vaststaat.
Men kan ook niet, zoals Bollnow doet,
de Duineser Eligien in zo ruime mate
uit Rilkes studie van Kierkegaard verklaren. Rilke behoort zeer beslist tot de
dichters, voor wie het zuiver wijsgerigtheologische denken niet een fundamentele betekenis heeft. Daarom gaat o.i.
Bollnow te ver, als hij aan Kierkegaard
de „beslissende wending in Rilkes leven" toeschrijft. Ook schijnt ons het
door Bollnow aangehaalde en slechts
langs mondelinge traditie bekend gewor-den citaat van Heidegger, dat volgens
hem Rilke in zijn werk hetzelfde zegt
als hij, Heidegger, philosophisch nogal
voor aanzienlijke beperking vatbaar.
(Het citaat staat in het Rilke-boek van
.de Franse Germanist J. F. Angelloz,
Paris 1936 vermeld) . Hiermede wordt
namelijk de werkelijke geestelijke en
historische samenhang tussen Rilke en
het existentialistische denken overdreven
en daardoor tegelijk niet op de juiste
wijze aanvaardbaar gemaakt. Terecht
maakt Bollnow gebruik van het histo
rische argument, dat in ieder geval niet
-

aanvechtbaar is: het hoofdwerk van
Rilke Die Duineser Eligien en Die Sonette an Orpheus verschenen in 1923,
een jaar daarop stierf Kafka, wiens romans posthuum verschijnen, in 1927 verschijnt Sein und Zeit van Heidegger en
in 1932 Jaspers Philosophic. Men zou
hieraan kunnen toevoegen, dat Rilke
Kierkegaard in 1915 las, toen dus het
werk van de Deense philosoof inderdaad
voor het Europese denken rijp begon te
worden, en Gabriel Marcel vat zijn eerste existentialistische gedachten tegen
het einde van de oorlog op. Het is juist,
dat Rilke's werk in bepaalde motieven
en bewustzijnsvormen het existentialistische denken, in dichtvorm, tot uitdrukking brengt, en dat er in sommige gedichten of werken, dus in bepaald opzicht, in Rilke zelf existentialistische reacties aanwezig zijn. Zeer zeker ligt de
verdienste van Bollnows interessant
boek hierin dat hij dit heeft aangetoond
en daarbij nieuwe aspecten van Rilkes
geest toegankelijk heeft gemaakt. Maar
daarmede aan de existentie-philosophische visie bijna uitsluitend het recht toe
te kennen, Rilke begrijpelijk te maken,
komt niet met de in sommige opzichten
ondoorgrondelijke geest van Rilke overeen en ziet te weinig de grens, die
dichtkunst en wijsbegeerte ook dan
scheiden, wanneer deze grens, zoals bij
het existentialisme, in beide richtingen
vaak overschreden wordt.
Dr. K. J. Hahn

Het vierde katholieke inte rnationale Congres
voor clinische psychologie en psychotherapie te Amersfoort
van 23 Augustus tot 2 September 1952
Een weinig geschiedenis komt hier
wellicht niet ongelegen. Op het beroemde internationaal Congres voor geestesgezondheid te Londen in 1948 kwamen
na de plechtige hoogmis in Westminster
Cathedral, enkele katholieke deelnemers
bijeen in een Londense club waar Dr.
Strauss hen ontving. De wens werd ge-

uit dat men op volgende congressen er
voor zou zorgen de katholieke deelnemers voor een of andere bespreking
samen te brengen. Mad. Choisy uit Parijs gaf de voorkeur aan het houden
van eigen katholieke congressen en nodigde de aanwezigen uit om in 1949
naar Frankrijk te komen waar zij wel
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voor de organisatie zou zorgen. In de
Paasweek 1949 werd aldus het eerste
internationaal congres gehouden voor
katholieke psychiaters, psychoanalysten
en psychotherapeuten. Het had plaats in
de puinen van een Normandische abdij
en verenigde een dertigtal mensen van
diverse pluimage. Alles groepeerde zich
toen wel sterk om Mad. Choisy, doch
de openhartigheid waar Dr. Strauss dadelijk beroep op deed, en een familiale
athmospheer werden van af het eerste
congres de markante eigenschappen die
de volgende bijeenkomsten bleven kenmerken. Op het einde van dit eerste
Congres werd een comité opgericht dat
de jaarlijkse bijeenkomsten zou organiseren. Het werd dadelijk onder leiding
gesteld van P. Leycester King S.J. uit
Oxford. Het jaar daarop had het congres plaats bij Lyon. In 1951 kwam
Londen aan de beurt en voor 1952 nodigde Dr. van der Lucht, die vanaf Normandië tot de groep behoorde, ons uit
naar Nederland.
O. L. Vrouw ter Eem in Amersfoort
opende haar deuren voor een vijftigtal
gasten uit Nederland, Belgie, Frankrijk,
Engeland, Ierland, Duitsland, America,
Canada, Hongarije en Cuba. Het waren
psychiaters, psychoanalysten, psychologen en theologen. Volgens de statuten
mogen deze laatsten nooit in de meerderheid zijn. Het thema van deze laatste
bijeenkomst was: de vormen van de liefde.
Na de hoogmis op Zondag 24 Augustus werd het congres door P. Ellerbeck S.J. geopend, die de congressisten
in Nederland verwelkomde. P. Bruno de
J. M., O.C. (directeur van de „Etudes
Carmelitaines" te Parijs) bracht dadelijk het congres op echt katholiek en
wetenschappelijk peil. In de namiddag
gaf P. P. Plé O.P. (uitgever van „La
vie spirituelle" te Parijs) een fijnzinnige
uiteenzetting over de theologie van de
liefde volgens S. Thomas. 's Avonds
vertelde Mad. Choisy over haar recen12
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te studiereis in India, waar ze deelnam
aan een onderzoek omtrent de somatische verschijnselen in de exstasen van
de Yoguins. Dr. Igor Caruso uit Wenen
was niet aanwezig, doch had een tekst
ingestuurd over de reificatie (de verzakelijking, de ontpersoonlijking) van de
sexualiteit. Dit referaat werd voorgelezen
en leek vreemd voor de cartesiaanse
mentaliteit van de Fransen, doch wees
duidelijk op een anthropologische phenomenologische richting in de dieptepsychologie. Het gaf trouwens aanleiding tot een levendige discussie waarbij
een jonge dokter J. Schotte de aandacht
vestigde op het verschil van mentaliteit
bij de deelnemers. Abbé Oraison van
Bordeaux, Dr in de geneeskunde, dié
onlangs een belangwekkend boek
schreef over de sexualiteit, behandelde
het thema van narcisme en egoisme.
Het zou te lang zijn alle referaten
hier ook maar op te sommen. De hoogtepunten van het Congres waren voorzeker de vier volgende lezingen, die dan
ook telkens in een hartelijke, vriendschappelijke sfeer, aanleiding gaven tot
levendige debatten.
Dr Charles Nodet, een Franse psy choanalyst en directeur van een groot
Instituut te Bourg-en Bresse bij Lyon,
besprak enkele neurotische motiveringen
bij de huwelijkskeuze. P. Beirnaert S.J.
redacteur van de Etudes te Parijs en lid
van de Franse psychoanalytische vereniging, gaf ons een uiterst genuanceerde lezing over de verhouding van de
priester tot het huwelijkspaar. Dr Zilboorg, de beroemde psychoanalyst uit
New York, die een bekende geschiedenis heeft geschreven van de geestesge-

neeskunde en onlangs een belangwekkende biographie van Freud publiceerde, trachtte ons, aan de hand van uitgegeven en onuitgegeven brieven van
de Weense meester, enigszins aan te tonen waaraan de ongodsdienstige agressiviteit van Freud te wijten was. Het
komt hem voor dat Freud zijn leven
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hernieuwde studie van de H. Schrift en
van de Vaders.
Het theoretisch deel van dit essai
schijnt ons uitstekend gefundeerd en beschrijft de diepere zin van het monastieke
ideaal als een omvorming van de mens
door de radicale beleving van het Christendom, de vlucht van de wereld en het
eenzaam leven in God.
Het tweede deel bespreekt het concrete
monnikenleven: hun gebed, hun boete en
hun werk. Sommige uitspraken zijn hier
wel wat streng of te eenzijdig. Ze kunnen
aanleiding zijn tot nuttige besprekingen
die tot de verdieping van het monastieke
J. Beyer
leven zullen bijdragen.
Pater LOMBARDI, Voor een nieuwe
wereld.
Sheed en Ward, Antwerpen, 1952, 461 pp., ing. Fr. 165, geb.
Fr. 195.
Reeds maanden voor het verschijnen
van deze Nederlandse vertaling besprak
Pater de Raedemaeker uitvoerig in dit
tijdschrift dit merkwaardige boek. (De
toekomst van het Katholicisme, October
1951).
Het boek is een neerslag van Pater
Lombardi's gesproken woord gedurende
de laatste jaren en ziet, na de mislukkingen van het tweevoudige humanisme
( liberalisme en marxisme) besproken te
hebben, een zeer grote kans voor de
christelijke levensbeschouwing om tot een
nieuwe wereld van liefde te komen: het
tijdperk van Jesus.
De bekendheid van de schrijver, zijn
gedegen, maar vooral charismatische uiteenzetting verhogen het bijzondere en de
actualiteit van deze uitgave. Dit is meer
dan droge theorie, dit is levend christendom, ook al wordt helaas de levendigheid wat vermindert door herhaling en
breedsprakerigheid.
Wie echter de uitweidingen weet over
te slaan zal door deze optimistische en
diep-christelijke levensvisie zich meer in
staat voelen om mee te bouwen aan de
nieuwe wereld, die de wereld van Jesus'
Liefde is. Jac. de Rooy
Dr R. STOCK, Zoeklichten over het E'T Groeit, Antwerpen;
vangeli e.
Nelissen, Bilthoven, 1952, 358 pp.,
ing. Fr. 135, geb. Fr. 160.
Wat de schrijver hier in een sierlijke
taal verwerkt, is de vrucht van jarenlange studie en ervaring in het onderwijs. Dit wordt niet alleen maar in de
verantwoording geaffirmeerd. Het is in
ieder brokstuk te merken. Wanneer van
de keurig vertaalde evangelieteksten en
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uitleg de overgang wordt gemaakt naar
het moderne leven, gebeurt dit rustig en
vanzelf. De eruditie overspoelt nergens
het thema. Alles is evenwichtig opgenomen en uitgesproken.
Wij kennen de polemiek die Dr Stock
over catechese heeft gevoerd met de vurige verdedigers van de zogenaamde paraenetische. Wij weten ook hoe men
hem „intellectualisme" verwijt. Maar ten
slotte blijken deze lessen efficiënter op
het werkelijke leven gericht dan bijvoorbeeld de „werkgelegenheden" van de andere richting, die zoveel kunnen lijken
op een vroom zich-bezig-houden. Van
zijn openhartige redelijkheid en rustig
betoog gaat een ongemene overtuigingskracht uit, die zich bij de leerling voor
het verdere leven wel moét vastzetten.
Zo is in de discussie rond de methode
van het godsdienstonderricht dit boek
het sterkste en meest overtuigende argument van Dr Stock geworden. Zelfs wie
zijn zienswijze niet deelt, zal er veel hulp
aan hebben. L. Craye
Thomas MERTON, What are these
Wounds? The Life of Cistercian
mystic Saint Lutgarde of Aywières.
Clonmore and Reynolds Ltd, Dublin, 1948, XIV 134 pp., geb. sh .
15.
Het is voor ons beschamend en verheugend, dat de Amerikaanse auteur van
Louteringsberg ons het leven moet aanbieden van onze Vlaamse patroonheilige: een verhaal dat niet zozeer deel voor
deel en tot in bijzonderheden het verloop
van dat bestaan vastlegt; dat integendeel deze mystiek-begenadigde, deze te
weinig erkende voorloopster van de Heilig-Hart-devotie, als een oorspronkelijke
en belangrijke gestalte in haar tijd plaatst,
in het Europa van de dertiende eeuw, in
de overrijke Cistercienser-traditie
Verscheidene propaganda-schriften en
studiën waren bij ons over Lutgart reeds
verschenen; een werk als dit hadden we
niet. En het verheugt ons dat de vertaalster het aanpaste, in de mate van het
mogelijke, aan onze Vlaamse verering.
Met een bijna ontstellende eenvoud
gaat de Amerikaanse Cisterciënser op de
mystieke genadegaven en Christus-verschijningen in; in onze landen zou men
ze, met meer wetenschappelijke gereserveerdheid, tot een psychologische houding of een algemene verlichting trackten te herleiden. Merton doet het niet; en
wij houden van dat krachtig geloof,
waarvan het argelocs aanvaarden en indringen, met een altijd aanwezige char-
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me, het diepste licht meedeelt. Allereenvoudigst en schijnbaar zonder inspanning, vertoont hij ons Lutgart als een
geheimzinnig uitverkoren bruid, als een
wonderbaar en vér-glanzend licht, als
een allerbelangrijkste aanhef in de steeds
doorlopende Christus-devotie; hij maakt
ze zo groot en belangrijk, als wij Vlamingen ze nooit hadden durven voorstellen. Zo'n boek is ons daarom een
grote vreugde Em. Janssen
Therese van LISIEUX, Geschichte ei-

ner Seele und weitere Selbstzeugnisse, gesammelt van Otto Karrer. —

Ars Sacra-Verlag, München, 1952,
288 pp., 8 foto's, geb. DM. 9,80.
Steeds weer grijpen ingekeerde mensen terug naar L'histoire d une áme omdat het in zekere zin de geschiedenis is
van elke ziel die voor en uit God leeft.
Alle heiligen zijn eenvoudige zielen, doch
als de eenvoud van Theresia zo onweerstaanbaar blijft, dan is het omdat zij de
unieke mengeling is van de frisheid en
de rijpheid van een twintigjarige. Hier
spreekt de wijsheid Gods.
In het 12e hoofdstuk brengt Karrer
het belangrijkste uit de brieven en gezegden van de heilige bijeen bij wijze
van geestelijk testament. Zijn vertaling
is in alle opzichten uitmuntend. Want
hoe eenvoudig Th. ook schrijft, toch veronderstelt zij een nogal specifieke „gout
du cloitre". Het komt mij voor dat K.
haar schrijftrant heeft weten los te maken van deze kloosterlijke beslotenheid,
zonder iets af te doen van zijn bekoorlijke directheid. E. J. Vandenbussche

Jeanne ANCELET-HUSTACHE, Het
leven v an de Heilige Elisabeth v an

het Frans door Ange-Hongarije.Ut

lien Rijmersdael, O.F.M. r St-Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1951, 568
pp., Fr. 130.
De H. Elisabeth, landgravin van Thuringen (1207-1231), heeft altijd grote

verering gevonden. In dit boek schenkt
de auteur ons een strikt critische studie,

gegrond op oorspronkelijke onwraakbare
getuigenissen, en ontdoet het leven van
deze grote heilige van de sluier der legenden die de vroomheid van eeuwen er
om heeft geweven. Aldus verwerpt zij
b.v. het wonder der rozen, de mirakuleuze verandering van een melaatse in de
persoon van Christus zelf, Elisabeth's
verdrijving met haar drie kleine kinderen
uit de Wartburg door haar goddeloze
zwager, enz. Nochtans is deze wetenschappelijke studie geen dorre biografie

geworden: wij zien er Elisabeth in levenden lijve, zo menselijk gehecht aan haar
echtgenoot en tevens haar weg zoekend

naar de toppen van de onthechting en
van de heiligheid. Zo is dit boek een
voorbeeld van een critisch en toch vroom
heiligenleven. Alleen is te betreuren dat
de taal niet vlotter en keuriger is.
M. Dierickx

La Prière de Jésus par un Moine de
l'Eglise d'Orient. Ed. de Chèvetogne, 1951, 105 pp., 40 fr.
Een paar artikelen, in 1947 in het tijdschrift Irénikon verschenen, vindt men
hier in handig formaat bijeen gebracht.
Naar de inhoud geven ze een summiere
geschiedenis van „het gebed van Jesus"
weer, voornamelijk in de Russisch „orthodoxe" kerk. Door het gebed van Jesus verstaat men de aanroep: „Heer Jesus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij zondaar", soms verkort tot
„Jesus, mijn Verlosser" of een dergelijk
schietgebed. Historisch is dit gebed
reeds vroeg in zwang geweest en in sommige „orthodoxe scholen" van het geestelijk leven is deze korte gebedsvorm
door langdurige oefening in een psychophysisch kader van onbeweeglijkheid,
regelmatige ademhaling, de blik op de
hartstreek gericht enz. tot een levensthema geworden, dat geheel de persoon
in beslag nam.
Voor iedere christenmens is dit korte
gebed (een variant op de eenvoudige
belijdenis van de tollenaar) natuurlijk van
tijd tot tijd op zijn plaats. Maar deze devotie tot de enige en alomvattende te promoveren is daarmee toch nog niet verantwoord. Heeft Jesus zelf ons niet hét
gebed des Heren met zijn zeven beden
geleerd, waarvan genoemd gebed er
slechts een enkele bevat?
Tot betere kennis van de mentaliteit
van sommige „orthodoxen" is dit korte
historische overzicht intussen een zeer
geschikt middel. P. Ploumen
Dr N. G. M. van DOORNIK, De Kleine
Triptiek. (Schooluitgave) . r Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952,
278 pp., Ing. f 2.90.
Deze uitgave werd door de auteur met

zorg geschikt gemaakt voor classicaal
gebruik, waardoor het zo zeer geprezen
handboek De Kleine Triptiek in nog ruimere mate gebruikt kan worden dan tot
nu toe. Voor een uitvoerige bespreking

verwijzen wij naar het Juli-nummer van
ons tijdschrift pp. 368. M. S.
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De Aethiopische Mariaharp: 3 deeltjes
G.G.G. N. 659-660 en 661.. Mariënburg, 's Hertogenbosch, respect.
67, 62 en 58 pp. Per deeltje f 1.50.
De Aethiopische harp van lofprijzing
zijn gezangen, gedicht zonder rijm en
zonder rhythme door de monnik Abba
Gijorgis in 1440, ter vervanging van een
Koptisch Maria-officie. Ze werden aan
de Abessijnse Negus Zara Jacob (midden 15e eeuw) aangeboden en bevatten
zeven lezingen, gerangschikt naar de dagen van de week. Ze bevatten wellicht
het schoonste dat ooit in zulk een samenvatting over Maria is gezegd. Merkwaardig is de liefdeslavernij tot Maria.
Men wordt bijzonder getroffen door de
weelderige gebeden die tegelijkertijd een
grote vredige stilte oproepen. Wij hebben hier een vertaling van de Duitse
vertaling van Turinger in Oneus Chris-
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tianus. Het is alleszins te hopen dat dit
Maria-officie in wijder kring bekend
wordt, zeker nu allerwege de belangstelling voor Oosterse liturgische gebeden zo toeneemt. W. Theunissen
P. Van de MAELE, S.J., Offensief. De

Compagnie van Jesus, een Missieorde (Offensief-reeks).
Missiesecretariaat, Leuven, 1952, 65 pp.,

geïll., Fr. 20.
In een bondige rake schets van de
grootste Jezuïeten-missionarissen — waar
onder talrijke Noord- en Zuid-Nederlanders --- slaagt de auteur erin het missieideaal van de jeugdige lezer aan te wakkeren en aan te vuren. Dit boekje, sprankelend van bezielende geestdrift en sprekend door zijn kleur-illustraties, verdient
een warme aanbeveling als jeugdlectuur.
E. Van Iseghem

T HE OLOGIE EN WIJSBEGEERTE
Henri de LUBAC S.J., Katholici sme. De wachting uit dat veel van wat hier gesociale aspecten van het dogma.
Ned. vert. en bewerking van Dam.
van Hoorn O.F.M. — Het spectrum, Utrecht-Antwerpen, (1952) ,
227 pp., Fr. 115.
In dit werk, een zijner eerste boeken,
geeft de Lubac zeer veel van wat in
latere wordt uitgewerkt. Het gemeenschap-vormende van Gods heilswerk
wordt hier naar voren gebracht, in het
eerste deel door een algemene beschouwing van schepping, Kerk, sacramenten
en eeuwig leven, en in het tweede door
een bijzondere reflexie op de historische
aspecten van datzelfde heilswerk. Terwijl vooral in het derde deel een confrontatie met moderne ideeën wordt ondernomen vormen de eerste delen vooral een goudmijn van gedachten uit de
Kerkvaders. In de verschillende hoof dstukken is dit materiaal gegroepeerd om
één gedachte, terwijl ook binnen die
hoofdstukken zelf een geleding ligt, welke de vertaler, immers tevens bewerker,
misschien geschikt door enige ondertitels
had aangegeven. Dit boek zal alleen met
vrucht gelezen worden door iemand die
ook godsdienstig ontwikkeld is, maar de
ze vrucht zal dan ook groot zijn. Naar
de vorm geeft het theologie in wording,
hetgeen geenszins hetzelfde betekent als:
onrijpe theologie, wat wel blijkt uit de
wijze waarop de Lubac twee aanvullende aspecten van één waarheid beide
naar voren brengt, bijv. in hoofdstuk
VII en XI. Wij spreken dan ook de ver-

geven wordt een definitieve verworvenheid der theologie zal worden, en dat
ook het aandragen van grondstoffen in
dit boek voor velen bevrijdend en bevruchtend zal zijn. P. Schoonenberg

Dr W. H. van de POL, Wegen tot geloof. Beschouwingen over de hedendaagse geloofsproblematiek. ---- J. J.
Romen en Zonen, Roermond, Maaseik, 1952, 123 pp., f 3.50 en f 4.50.
De moderne mens worstelt niet alleen
om het ware geloof en de ware Kerk van
Christus, maar geloven zonder meer valt
hem reeds zwaar. Deze situatie ontleedt
dr v. d. Pol in zijn eerste hoofdstuk.
Daarna beschrijft hij drie „wegen tot geloof'', die van Sint Thomas: uit het verstand, die van Newman: uit het geweten,
en die van de protestantse theoloog Emil
Brunner: uit de persoonlijke ontmoeting
met Christus, bij welke laatste schr. ook
wijst op een depreciatie van het intellectuele moment en van het objectief getuigenis van Schrift en Kerk. In een slothoofdstuk wil hij alle juiste elementen
dezer drie wegen synthetiseren door een
beschrijving van het existentieel karakter
van het geloof.
Ongetwijfeld zal dit boekje ons hoeden
voor een apologetiek die eenzijdig is,
ofwel naar de rationalistische ofwel naar
de irrationele kant. Wij hadden graag
gezien dat het begrip „weg tot geloof
nader was gepreciseerd. Schr. zegt terecht
dat deze wegen leiden tot de drempel.
"
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Wij hadden die drempel graag zien beschreven als: het „geloofwaardigheidsoordeel", het inzicht, dat het veilig, goed,
waardevol en verplichtend is, zich over
te geven aan de roeping tot geloven
welke van Gods openbaring in Christus
uitgaat. Wij hadden graag in het laatste
hoofdstuk meer expliciet behandeld gezien, hoe dit inzicht tot stand komt.
P. Schoonenberg
Roger LEYS S.J., L'image de Dieu chez
St. Grégoire de Nysse. Esquisse
d'une doctrine (Museum Lessianum,
Section théologique no 49) . L'edition universelle, Brussel; Desclée De
Brouwer, Parijs, 1951, 144 pp., Fr.
95.
Onder de Griekse Kerkvaders is Gregorius van Nyssa, zowel in theologisch
als in filosofisch oogpunt, ongetwijfeld
een der merkwaardigste; en in zijn werk
is de beeld (eikoon) -gedachte een der
centrale thema's, van waaruit men het
best dit hele werk kan overschouwen.
Daarom zijn we dankbaar voor de frisse
en heldere synthese, die P. Leys ons van
dit alles biedt in deze degelijke studie. In
een le deel „Dialectique de l'image"
wordt uiteengezet hoe Gregorius tegelijk
voortbouwt op de gegevens van de
Griekse filosofie, met name op Platoon
en Plotinos, en ze toch meteen in zijn
zuiver christelijke synthese dieper uitwerkt en oneindig transcendeert. In het
2e deel worden drie toepassingsgebieden
van dit beeld-thema doorlopen: uitvoerig
dat van de mens (Anthropologie), zeer
in 't kort wellicht iets te kort! r dat
van de Kerk (Ecclésiologie) en van Gods
inwendig leven (Doctrine trinitaire et
christologique) . Dankbaar zal men de
auteur ook zijn dat hij er de voorkeur
aan geeft met een oprecht „non liquet"
een of ander vraagstuk onbeantwoord te
laten, waarvoor geen voldoende gegevens
bij Gregorius voorhanden zijn, eerder dan
hem toch een antwoord af te dwingen.
Een verrijkende arbeid niet alleen voor
de kennis van Gregorius van Nyssa zelf,
doch voor de hele Griekse Patristiek.
J. De Munter
Frank MORISON, Wer walste den
Stein? Deutsch von W. A. BurchardMotz. 2de uitg. — Chr. WegnerVerlag, Hamburg, 1951, 226 pp.,
geb. D.M. 7.50.
Als overtuigd rationalist had Morison
het plan opgevat een boek te schrijven,
waarin, los van alle legendarische vervorming of vermenging met mythologisch

erfgoed, Christus' dood en het ontstaan
van het geloof in zijn zogenaamde verrijzenis in hun historische werkelijkheid en
hun psychologische waarachtigheid zouden voorgesteld worden. Zijn onderzoekingen brachten hem tot de onverwachte
en eerlijke slotsom, dat slechts één verHaring aan alle gegevens van het probleem recht laat wedervaren: de letterlijke waarheid nl. van de zin uit het
Credo; „ten derden dage verrezen van de
dood". In zijn boek, dat in 1930 onder de
titel „Who moved the stone" verscheen,
en dat thans in Duitse vertaling (van de
19e Engelse editie) vooi' ons ligt, zet hij
gemotiveerd zijn inzicht uiteen. Wetenschappelijk volkomen betrouwbaar en met
onbetwistbaar vakmanschap geschreven,
heeft zijn boek op andere geleerde verhandelingen dit voor, dat het ook met de
psychologische waarschijnlijkheid en de
levensechtheid van de concrete situatie
rekening houdt, en dat het bovendien geschreven is met de onverbiddelijke
scherpzinnigheid van de onderzoeksrechter en naar de meest beproefde techniek
van de detective-story, wat trouwens
door de titel gesuggereerd wordt. Op een
paar passages na, waar de schrijver zich
nog niet geheel aan zijn rationalistische
vooroordelen wist te onttrekken, is dit
werk ook voois katholieke intellectuelen
aan te bevelen; en we durven hopen dat
het weldra ook in Nederlandse vertaling
in het bereik van het grote publiek moge
gebracht worden. L. Monden
Lichamelijkheid. Wijsgerige beschouwin-

gen door professoren in de philosophie van het Dominicanenklooster te
Zwolle. Uitgegeven bij gelegenheid
van het vijftig jarig bestaan van hun
convent 1901-1951. Het Spectrum,
Utrecht/Brussel, 1951, 220 pp., f
7.50.
Het thema van 's mensen lichamelijkheid, waarmee zich het wijsgerig denken
van onze tijd zo intensief bezig houdt,
wordt in de onderhavige publicatie langs
verschillende wegen benaderd in het licht
van de Thomistische beginselen. Heeft de
Thomist ,-- aldus schrijven de auteurs in
hun verantwoording vertrouwen in
zijn eigen leer en ziet hij daarin een veilige gids naar de waarheid dan ligt daar
in tegelijkertijd ook een roeping: eeii
poging te doen vanuit zijn eigen beginselen de tegenwoordige vraagstukken
naar een oplossing te voeren en de pas
ontdekte waarheden in zijn eigen visie te
integreren.
R. W. Thuijs behandelt beknopt doch
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duidelijk de lichamelijkheid bij Marcel en
Sartre. Th. G. de Valk wijdt zijn opstel
aan de door Marcel bestelde vraag: Bén
ik mijn lichaam, of héb ik mijn lichaam?
Chr. B. Barendse geeft een moeilijk leesbare, ontologische uiteenzetting over de
bemiddeling van het lichaam; is het lichaam te beschouwen als een instrument
van de ziel, zo niet, vervult het dan enige
bemiddelende functie? Belangwekkend
van inhoud en klaar van opzet is de
ethische studie van A. J. Arntz over het
aanvaarden van de lichamelijkheid, waarbij achtereenvolgens ter sprake komen
het gevoelsleven (de hartstochten) ,i het
„ëtre dans le monde" en het „être pouw
autrui". A. J. de Witte levert een taal
psychologische bijdrage onder de titel
„Het lichamelijke in de voorstelling",
waarin hij de nadruk legt op het onderscheid tussen het lichamelijke als beeld en
het lichamelijke als permanent aanwezige
voorwaarde. De bundel wordt besloten
met een godsdienstwetenschappelijke stu
die door C. F. Pauwels over de plaats en
de functie van het lichaam in de Godsverering.
Het is een verdienste van de auteurs
openlijk te getuigen van een streven naar
synthese van Thomistische traditie en
moderne, wijsgerige inzichten. Alleen
reeds hierom kan men deze bundel met
instemming begroeten en ter lezing aanbevelen. Des te meer valt het te betreuren, dat de schrijvers er bewust van hebben afgezien om hun opstellen in een
meer samenhangend verband te plaatsen.
Voorts is het een voelbaar tekort, dat zij
wat de moderne denkrichtingen betreft
zich bijna uitsluitend beperken tot
Marcel en Sartre en weinig of in het geheel geen aandacht besteden aan denkers
zoals Merleau-Ponty, Husserl en Ruyer.
Tenslotte blijkt het niet gemakkelijk om
betoogtrant en uitdrukkingswijze van de
traditionelen en de modernen met elkaar
te doen harmoniëren, hetgeen een zekere
stroefheid van tekst veroorzaakt, die de
lust tot lezen soms niet bevordert. Desniettemin is deze bundel van wijsgerige
opstellen waardevol én als exponent van
bet huidige, Nederlandse philosopheren
én als verbrede inleiding in het zo actuele
vraagstuk van de lichamelijkheid.
K. van de Loo
r--

Ed. STEIN, Endfiches and ewiges Sein,
Versuch eines Aufstiegs zum Sinn
des Seins, Edith Steins Werke, hrg.
von Dr L. Gelber and P. Fr. Romaeus Leuven O.C.D. Nauwelaerts-Louvain, 1950, XII + 497 pp.
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Edith Stein is leerlinge en assistente
geweest van de grondlegger der phaenomenologie Edmund Husserl. In 1922 ging
zij over tot het katholicisme en stond nu
voor het probleem, hoe zij haar philosophisch denkleven als phaenomenologe
moest combineren met het traditionele
denken van de katholieke Kerk. In een
geconstateerd dualisme kon haar naar
eenheid verlangende geest niet berusten.
Een eerste confrontatie vinden wij in
1929 in haar artikel voor het Festschrift
van Husserl: „Husserls Phnomenologie
und die Philosophie des hl. Thomas von
Aquino", maar veel uitvoeriger, dieper en
rijker is het werk dat wij hier bespreken.
Het werd voltooid in 1936 en omtrent die
tijd ook geheel gedrukt in twee delen,
maar mocht onder het Hitlerrégime als
boek van een niet-arische niet verschijnen. In de serie „Edith Steins Werke"
waarvan wij het eerste deel over Johannes van het Kruis reeds bespraken, komt
het nu uit als één geheel.
Zoals de ondertitel al zegt, is het de
schr. primair te doen om een antwoord te
vinden op de vraag naar het zijn, maar
zij doet dit in een poging tot synthese
van phaenomenologie en thomisme. Het
is waar wat E. S. in haar sympathieke
bescheidenheid zelf naar voren brengt,
zij is in die dagen „in der Scholastik ein
Neuling", omdat zij tijd nodig heeft zich
in deze andere denkwijze in te werken en
daardoor niet voldoende op de hoogte is
met de beste resultaten van het thomisme
of met de meest recente gegevens van de
geschiedenis der philosophie. Dit neemt
echter niet weg, dat de onbevangenheid
waarmee hier traditionele stellingen der
scholastiek worden besproken, aan ieder
denker, christelijk of niet, veel kan leren.
Zaken die zonder enig onderzoek door
velen blindelings worden aanvaard en
nagepraat, zijn haar vreemd en worden
rustig zonder vooroordeel op hun waarheidsgehalte getoest. Op deze wijze kan
dit boek zeer inspirerend werken b.v.
door zijn opvatting omtrent christelijke
philosophie, zijn methode met als uitgangspunt het eigen zijn, de beschouwingen over lichaam, ziel, geest, over individuatieprinciep, enz., ook voor hen die de
oplossingen van de schr. die soms sterk
augustiniaans en scotistisch is, niet geheel
tot de zijne wil maken. Deze „brug" tussen hedendaags en traditioneel denken
vormt zo een kostbare bijdrage voor de
Philosophia perennis, waarvoor wij de
uitgevers zeer dankbaar moeten zijn.
Toch lieten zij bij ons nog één wens
achter: de volledige publicatie van de
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„Anhang", zoals die door de schr. oorspronkelijk was bedoeld. De gedachten
van E. S. over Heidegger vooral zouden
wij voor de geschiedenis van de philosophie niet gaarne missen. J. H. Nota
W. den BOER, Benaderbaar verleden.
Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1952, 92 pp., f 350.
Wij vinden hier gedrukt vijf voordrachten, die prof. den Boer, hoogleraar in de oude geschiedenis te Leiden,
als colleges over „Wijsbegeerte der geschiedenis" einde 1951 heeft gehouden.
De bedoeling is niet zozeer een geschiedenis van de wijsbegeerte der geschiedenis te geven, als wel te pogen de historicus het besef bij te brengen, dat zijn
werk wijsgerige problemen oproept.
Op zeer heldere rustige wijze worden
verschillende kwesties die de geschiedenisbeoefening stelt, hier behandeld, zodat dit boekje zeker aan het beoogde
doel zal beantwoorden. De vraag komt
slechts op, of de bepaling van wijsbegeerte die de Inleiding geeft: denken van
de tweede graad, de rust van het gehele
betoog niet enigszins heeft gestoord.
Niet elke reflexie op de beoefening van
de geschiedeniswetenschap is reeds wijsbegeerte. Deze heeft ongetwijfeld haar
speciale taak, maar veel wat hier behandeld wordt zou men misschien beter
met Romein theoretische geschiedenis
kunnen noemen. Wellicht dat dan, door
een scherper distingueren van de verschillende kenniveaus, ook bepaalde
passages omtrent de verhouding geloof
en historie, absoluut oordeel en historisch oordeel, aan helderheid zouden
hebben gewonnen. J. Nota
Paul BLANSHARD, Communism, Democracy and Catholic power. --- Jonathan Cape, Londen, 1952, 340 pp.,
geb. sh. 18.
Een parallel tussen het Vaticaan en het
Kremlin als georganiseerde machtssystemen, waaruit de auteur meent de onver
enigbaarheid te kunnen afleiden van het
katholiek geestelijk klimaat met het Amerikaanse democratisch ideaal.
De structuur, de methodes ter vergoddelijking, de strijd tegen het critisch oordeel en tegen de openbare (neutrale)
school, het inkleden der waarheid en de
penetratie-strategie van beide als zuiver menselijk beschouwde en op gelijke
voet behandelde instellingen worden
achtereenvolgens onderzocht. Zij vertonen, volgens de auteur, fundamenteel veel

meer onderlinge gelijkenis dan wel onderscheid.
Als verdedigers der democratie, zo besluit hij, zijn de V.S.A. daarom gehouden
constructieve oppositie te voeren tegen
de politieke macht en tegen de totalitaire
geest niet alleen van het Kremlin (dit
wordt duidelijk genoeg ingezien) doch
ook van het Vaticaan --- en hier betreurt
Schrijver een „verbazende apathie".
De onmiddellijk te bereiken practische
oogmerken van laatstgenoemde oppositie
zouden o.m. zijn: verzaking door het Vaticaan aan zijn standpunt t.o.v. van de
openbare (neutrale) school en erkenning
door het Vaticaan van de geldigheid van
huwelijk en echtscheiding naar Amerikaanse wetten.
Een zwak
en voor katholieken onaanvaardbaar
besluit van een moeizaam betoog. Een verrassend besluit ook
voor al wie weet --- en het Kremlin beseft het duidelijk — dat het Vaticaan de
meest geduchte tegenstander is van elk
totalitair stelsel. A. Thomas
D. E. HARDING, The Hierarchy of
Heaven and Earth. With an Introduction by C. S. Lewis. Faber
and Faber Ltd., London, 1952, 168
pp., 21 sh.
Heel populair zouden we mogen zeggen dat de auteur op zijn hoofd gaat
staan, bemerkt dat deze houding zijn visie
beduidend verandert en op zijn hoofd
blijft staan om deze nieuwe visie onder
woorden te brengen. Niemand zal ontkennen dat dergelijke wijze van handelen
stimulerend werkt op wat we te zeer geneigd zijn als vanzelf sprekend te aanvaarden en te houden voor het enigst
objectief juiste; iedereen zal moeten toegeven dat men wel te ver gaat indien
men het op zijn hoofd staan als de normale houding gaat beschouwen. De auteur van dit curieuze en vaak raadselachtige boek tracht zich los te werken uit
de normale wijze van denken en zet hier
voor in de plaats een cultiveren van „ge-zond verstand", „common sense" dat echter wel buitenmate „uncommon", of
hoogst individueel, genoemd moet worden. Door heel het boek heen waart de
relativiteitstheorie, maar deze toegepast
op allerlei gebied en in doorgaans bevattelijke bewoordingen naar voren gebracht. Op deze wijze tracht de auteur
dan de mens zijn ware plaats in het heelal
aan te wijzen. Iedere poging die bedoeld
is om de mens te brengen tot perfectie
van waarnemen, denken en willen ver-
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dient onze belangstelling. In dit boek, zo
komt het ons voor, schiet de aangewende
methode het doel voorbij; ze maakt de
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lezer duizelig en da armee vervaagt de
visie en wordt het denken troebel.
W. Peters

PSYCHOLOGIE EN PAEDAGOGIE
Robert S. WOODWORTH en Donald blijft. Het is hier natuurlijk niet de plaats
G. Marquis, Psychologie. Vertaling
nader in te gaan op verschil en overeenonder toezicht van Prof. Dr F. J. J.
komst van deze beide jonge wetenschapBuytendijk door P. P. J. van Caspel.
pen, of iets te zeggen over de wijze,
Het Spectrum, Utrecht, 1951,
waarop zij in het moderne bedrijf vruchtbaar kunnen samenwerken.
693 pp.
Wij hopen intussen dat W.'s boekje
Naast de vele korte inleidingen in de
ook in de tweede druk zijn weg in het
psychologie en de stroom van wetenbedrijfsleven zal vinden. Deze tweede
schappelijke en populaire verhandelingen
druk is opgedragen aan Zijne Koninklijke
over bepaalde psychologische onderwerHoogheid Prins Bernhard, Erevoorzitter
pen ontbrak in ons taalgebied nog een
van de Nederlandse Vereniging voor Bedegelijk handboek van de empirische
drijfspsychologie, „ira diep respect voor
psychologie. In dit werk bezitten we nu
Zijn warme belangstelling voor het Neeen degelijk, evenwichtig en veelzijdig
derlandse bedrijfsleven". Nuyens
handboek dat al op veel universiteiten in
gebruik is genomen en ook de geinteresDr. René BIOT. De gezondheid v an de
seerde leek in het vak een goede voorMens (Santé humaine, uit het frans
lichting biedt. Ellerbeck
vertaald door A. C. Niemeyer) r
J. WATERINK, De mens in het Bedrijf.
„Helmond" te Helmond, 1952, 210
Tweede Druk. Gebr. Zomer en
pp., f 7,25.
Keuning, Wageningen, 1952, 226
Beschouwen we de drie in het Nederpp., geb. f 6.90.
lands vertaalde werken van Biot achtervoor
De eerste druk van dit boekje
eenvolgens: „Opvoeding tot liefde",
het overgrote deel een bundel „verzamel-zijnde een behandeling van de sexuele
de opstellen" — werd in dit tijdschrift
opvoeding en het huwelijksleven, losgeaanbevolen in het nummer van Mei 1951
weekt uit de materialistische zienswijze
(blz. 214) . Die aanbeveling geldt ook
van Freud; „Lichaam en ziel", zijnde de
voor de tweede druk. Hier is niet alleen
uitvoerige belichting van de onsplitsbaeen bekwaam psycholoog aan het woord,
re twee-eenheid zoals S. Thomas Aq.
maar een wijs mens, die aan allen, die
die aangaf; dan is het voor ons liggende
leiding geven in het bedrijfsleven iets te
derde boek van deze medisch-psycholo-zeggen heeft.
sche trilogie het onontbeerlijke sluitstuk
Twee opmerkingen moeten ons evenvan een in zijn geheel bruikbare en alwel van het hart:
leszins verantwoorde Gezondheidsleer in
le. De bedrijfspsychologie is een nog
de breedste zin van dat woord. Nergens
jonge wetenschap; dit wordt door de auverliest de auteur zich in niet-terzake
teur zeer terecht naar voren gebracht. Op
doende theoretische uitweidingen, telbladz. 99 ziet hij echter een tegenstelling
kens belandt hij in een practisch spoor
tussen deze jonge wetenschap en de addat voor elke welwillende lezer te volministratie, bedrijfsorganisatie en techniek
gen is. In de vier delen van „De gezond•
waarvan men haast zou kunnen zeggen
heid van de Mens" behandelt Biot resdat zij „de limiet van het mogelijke" bepectievelijk: de verplichtingen van de
reikt hebben. Dit is stellig niet juist. Wie
mens t.a.v. zijn gezondheid (spel, sport,
ook maar enigszins op de hoogte is van
training, lichamelijke en geestelijke disde problemen waarvoor administratie en
cipline) , de eerbied voor het leven en
organisatie zich ^-- met name in het mozijn geestelijke doeleinden (abortus, euderne grootbedrijf — gesteld zien, zal dit
thanasie, beroepsgeheim enz.) , de gebevestigen. Over de techniek spreken wij
zondheid van de soort en de organisadan nog niet eens.
tie van de volksgezondheid (erfelijkheid
2e. Op bladzijde 12 zegt de schrijver:
eugenetica, hygiënische vraagstukken van
„De bedrijfspsychologie bedoelt 'n theomaatschappelijke aard) , tenslotte de berie te geven omtrent al datgene wat satrekkelijkheid van de gezondheid en van
menhangt met al de tussen-menselijke
geneeskundige wetten. De boeken van
betrekkingen, die er in een bedrijf zijn".
René Biot zijn de rijpe doordachte
Het is niet duidelijk wat er dan voor
vruchten van een omvangrijke medische
de bedrijfssociologie nog te doen overervaring, waarin de eenheid van ziel en
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lichaam in al zijn consequenties triomfeert, geschraagd door medische, psychologische en moraaltheologische overwegingen.
J. J. C. M., Arts
G. WIDDERSHOVEN, Fröbel en de
nieuwe opvoeding. Opvoedkundige
Brochurenreeks nr. 158 — Tilburg,
1952, 121 pp., f 2.50.
Een uitstekend overzicht over de persoon en het werk van Fröbel, die dit jaar
honderd jaar geleden gestorven is. Nu en
dan doet het werk wat druk aan, is ook
niet altijd feilloos in het overbrengen van
Duitse woorden en gedachten in het Nederlands, maar dit doet niets af aan de
betekenis van deze brochure. Het ware te
wensen, dat het niet alleen gelezen werd
door frobelleerkrachten en kleuter-mama's, maar ook door onderwijzers en
leraren. Dr Nic Perquin
K. BERQUIN, M. BRUTSAERT en A.
Biechtopleiding
VANDEVELDE,
op de lagere school (OpvoedkundiC.O.V.,
ge Brochuren nr 45) ,
Brussel, 1952, 88 pp., Fr. 20.
Een uitstekend boekje geschreven voor
onderwijzers. Het leert de kinderen op
de lagere school, jaar voor jaar, naar gelang hun psychologische ontwikkeling,
hun geweten vormen en leidt ze op tot
het sacrament van de biecht. Belangrijk
ook voor priesters. A.S.

Naar een levende Volkscultuur. Over
handenarbeid en tekenen, lekenmuziek, lekentoneel, spel, volksdans en
volkszang, onder redactie van Dr
Jop POLLMAN.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1952, 90 pp.,
f 2.50.
Uiteraard zijn niet alle bijdragen van
gelijke waarde, maar de inhoud daarvan
is in alle gevallen aantrekkelijker dan de
gezamenlijke proloog en epiloog. Mensen,
die in zake het door hen behandelde
onderwerp vakkundig zijn, voeren een
vurig pleidooi voor de instandhouding
en verbetering der cultuur, waarbij zij er
^-- niet ten onrechte •--- van uitgaan, dat
dit niet rechtstreeks geschiedt door de
hoge „kunst", maar door de mensen tot
allerlei bezigheden te brengen, die tot
zelfexpressie voeren.

Het best geslaagd lijkt mij de bijdrage
van Ab Meilink, handenarbeid en beel dende expressie, dat zakelijk-practsich de
weg en de mogelijkheden wijst. Alleen al
om dit artikel is het de moeite waard dit
boekje aan te schaffen.
Hier en daar zou ik vraagtekens willen plaatsen, maar ik zou het jammer vinden deze nobele poging door een kritiek
op détails enigszins van haar betekenis te
ontdoen. Dr Nic Perquin
A. CARPAY, Proeve van didaktische

leiding van het volksonderwijs. Op-

voedkundige Brochurenreeks no 156.
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1951, 120 pp., f 2.50.
Deze brochure bestaat uit twee delen,
het eerste deel behandelt het aansluitingsprobleem en het tweede deel gaat over de
kwestie of de leerprestaties der leerlingen
op te voeren zijn. In het eerste deel
wordt een beschrijving gegeven van een
oplossing van het aansluitingsprobleem,
zoals sedert 1947 onder leiding van Carpay zelf is opgezet. Het tweede deel is
een verslag van een experimenteel-didaktisch onderzoek, dat ook weer in Eindhoven plaats vond.
„Streven" is als algemeen cultureel
tijdschrift niet geëigend om in discussie te
treden over speciale didaktische problemen, wij mogen daarom volstaan met een
meer algemeen oordeel: naar onze mening
is deze brochure één der waardevolste
van de Opvoedkundige Brochurenreeks,
omdat zij een bijdrage levert om bepaalde
didaktische (en zeer belangrijke) kwesties uit de sfeer van het op-goed-geluk-af
(ook wel intuïtieve werkwijze genoemd)
te trekken en over te brengen naar het
terrein van het experimentele onderzoek.
Eén opmerking slechts als bewijs van
mijn belangstelling: de vraag waarmede
het tweede deel begint: zijn de leerprestaties der leerlingen op te voeren? wordt
slechts zeer gedeeltelijk beantwoord door
het gedane onderzoek. Er zijn heel wat
meer mogelijkheden. O.a. kan men zich
met recht afvragen of de leerprestaties
niet bijzonder opgevoerd kunnen worden,
wanneer de volksschool én wat leerstof
én wat de methode betreft zich meer kan
aanpassen of aanpast aan het sociale
milieu. Dr Nic Perquin

LITERATUUR
Prof. Dr J. Van MIERLO, S.J., Sprokke
Druk. Erasmus, Gent, (1952) , 174
tingen op het gebied der Middelnepp., Fr. 65.
-

derlandse poëzie, II (K. Vl. Ac. v.
Taal en Letterkunde, III, 26) .
N.
V. Standaard-Bh., Antwerpen; N.V.

P. van Mierlo betoont zich hier nogmaals de paladijn van onze middelneder
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landse letteren. Tegen G. Kazemier pleit
hij voor de oorspronkelijkheid van het
slot van de Beatrijs; in tegenstrijd met
Hellinga, meent hij dat vs. 477-482 daar
wel degelijk op hun plaats staan; in vinnige polemiek met J. J. Mak moet deze
laatste het ontgelden dat hij zo dubbelzinnig gereageerd heeft op de twist tussen Van Mierlo en De Vocht omtrent de
oorspronkelijkheid van Elkerlyc. Bijna
100 blz. handelen over Anna Bijns: over
het fictieve karakter van haar refereinen
int amoureuze .... enz. en over haar
auteurschap van Mariken van Nieume
phen, welke kwestie haar beslag nog niet
gekregen heeft! J. Noë
Else van DOREN, De vruchten zijn te
zwaar. Dorp, 13, Bavegem, z.j.,
38 pp.
Van Doren bezit een, voor een debutante opvallende, vormkracht en innerlijke rijpheid. Zij weet indringend eigen
gevoelens te doorzien en te belijden. Dit
doet ze met traditioneel materiaal en in 'n
matte mineurtoon die bij haar beschouwende vrouwelijkheid past. Toch zou,
met een meer persoonlijk timbre, haar
stem directer aanspreken en ons langer
bijblijven. K. Heireman
Fernand HANDPOORTER, De weg
tot morgen. — Bij de schr., M. De
Wulfstraat, 24, Poperinge, 1952, 31
pp., Fr. 25.
Ook van een debuut kan men ernst
verwachten en eerlijk vakmanschap. Al
wordt het dan nog niet „a joy for ever",
het klinke tenminste wat minder luchtig
dan: „intussen nam het kind de benen
naar Egypte op ezels' rug".
Dat men het gebrek aan taalkennis,
aan kracht van zins- en beeldconstructie
wil ontlopen in experimentele poëzie
vinden we artistiek evenmin oprecht.
Waarom niet eerder het waardevolle in
Verdronken dorp of Ik ben het strand tot
zuivere uitdrukking gebracht? Eenvoud
is geen geringe kunst... K. Heireman
Dr J. STARINK, De Katholieke Roman.
Bijdragen tot zijn Geschiedenis.
Dekker en van de Vegt N.V., Nijmegen-Utrecht, 1952, 238 pp., f
6.90.
Het is jammer dat de auteur dit werk

—

als titel meegeeft De Katholieke Roman
en niet Bijdragen tot de Geschiedenis van
de Katholieke Roman. Het boek is voortreffelijk, maar heeft met déze titel ernstige lacunes. Het behandelt namelijk
niet, vermeldt slechts terloops de romans
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van Bernanos en Sigrid Undset. Het is
nu ongeveer zó alsof iemand over De
Griekse Tragedie zou schrijven en Sofodes zou voorbijgaan. Overigens verdient
het werk alle lof. Het beginhoofdstuk
over de opvattingen der Katholieken omtrent de roman in de vorige eeuw, de
beschouwingen over Chateaubriand,
Manzoni, Bourget, Handel-Mazzetti,
Gertrud von Le Fort, Mauriac en Greene zijn uitstekend en instructief. Dat kleinere grootheden gepasseerd zijn is niet
erg, maar Bernanos vooral had uitvoerig
besproken moeten worden. Bij een heruitgave zouden deze leemten kunnen
worden aangevuld. De schrijver is niet
alleen goed geïnformeerd, maar heeft
ook een betrouwbaar en evenwichtig
oordeel. Aangevuld en vervolledigd zou
het boek blijvende waarde kunnen behouden.
J.v.H.

Constantijn HUYGENS, De Nieuwe
Zee-Straet van 's-Gravenhage op
Scheveningen (Klassieke Galerij nr
64) .
De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1952, XII-46 pp., Fr. 25.
C. Huygens dichtte een duizend alexandrijnen op de nieuwe weg van Den
Haag naar Scheveningen in 1666: een
apologie voor een nieuwe straat en een
zedenpredikatie meteen, in de stroeve
Huygensiaanse stijl. L. Simoens heeft er
een verzorgd commentaar op geleverd.
J. Noë
Drie proefschriften.
Dichters en God. Het Godsbeeld in
de nieuwe Nederlandse Lyriek door
Th. W. M. SENGERS, Paul Brand,
Bussum, 1952.
De verloren Zoon als letterkundig
motief, door Dr J. F. M. KAT, In
eigen Beheer.
Tolstoi in Nederl and door Dr Rudolf
JANS. Paul Brand, Bussum, 1952,
180 pp., f 8.50.

Het heengaan van Prof. Gerard Brom
te Nijmegen wordt begeleid door een
aantal promoties, waarvan de boven vermelde proefschriften getuigen. Pater Honoratus Sengers O.Carm. onderzoekt in
zijn lijvige dissertatie de Godsverhouding,
de Godsvoorstelling der voo rnaamste
lyrische dichters van 1880 tot 1940. Er is
Godsontkenning bij sommigen, bij anderen worsteling om God, bij weer anderen
aanvaarding van God in christelijke zin.
Dr Kat heeft de bekende Verloren
Zoon-parabel uit het evangelie tot object
van studie genomen, inzover zij in de
literatuur als motief voorkomt, een uit-
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gebreid terrein van onderzoek. Een eerste
hoofdstuk behandelt het tijdvak vóór de
Hervorming, terwijl verder elk hoofdstuk
een volgende eeuw afzoekt naar Verloren-Zoon-motieven. Zijn boek biedt
soms verrassende beschouwingen en bemerkingen. Enige goede reproducties be geleiden de tekst.
Het nagaan van de sporen die een
groot buitenlands schrijver in de Nederlandse literatuur naliet, is niet altijd een
dankbaar werk. Het eist ontzaglijk veel
speurzin en détailstudie. Dr R. Jans heeft
het Nederlandse literatuurgebied afgespied om te komen tot een overzicht van
de invloed en uitwerking die de eigenaardige figuur van Tolstoi en van zijn
geschriften daarin gehad hebben. Alle
drie dissertaties maken een goed figuur,
de twee eerste zijn algemener van opzet,
terwijl de derde wellicht de grootste
J. v. H.
speurzin eiste.

Studies aangeboden aan Prof. Dr Gerard
Brom.
Dekker en v. d. Vegt,
Utrecht-Nijmegen, 1952, 246 pp.
Bij het afscheid van Brom als professor
te Nijmegen hebben zijn talrijke vereerders hem, zoals dat bij zulk een gelegenheid meer gebeurt, een aantal studies, in
boekvorm verzameld, aangeboden. Prof.
L. Michels schreef een inleidend woord
en een zestiental auteurs droegen een
studie bij ter ere van de emeritus. De
onderwerpen lopen uiteraard uiteen, maar
bewegen zich toch binnen het belangstel
lingsgebied van de scheidende Professor.
Ook enkele buitenlandse Professoren
stonden een studie af voor deze uitgave.
Pastoor Nolet beschouwt Brom als apologeet. Een uitvoerige bibliografie van
Broms publicaties in boekvorm of als tijdschriftbijdrage toont de ongewone vruchtbaarheid van deze auteur over een tijdsverloop van bijna vijftig jaar. J. v. H.

GESCHI EDENIS
Prof. Gaston CASTELLA, Geschiedenis van de Pausen, vert. d. P. v.
Veen. --- J. J. Romen & Zonen,
Roermond, 1952, afl. 17 + 18,
f 2.75.
Met afl. 17 en 18 is dit grote werk
over de pausen voltooid. Deze afl. zijn,
evenals de vorige gewijd aan de werkzaamheid van de tegenwoordige paus
Pius XII. Zijn vele encyclieken over de
grote kwesties van deze tijd, zijn bemoeiingen voor de vrede, zijn menslievende tussenkomst tijdens de wereldoorlog worden uitvoerig toegelicht. Het
werk besluit met een lijst van alle pausen met hun regeringsjaren. In deze rij
is de thans regerende paus de 260ste.
Dit uitstekend historisch boek zal zonder twijfel vele lezers vinden en kan ten
zeerste aanbevolen worden. K.J.D.

Pietro PIRRI, S.J., Pio IX e Vittorio
Emanuele II dal loro carteggio privato. II: La Questione Romana.
1856-1864 (Miscell. Histor. Pontif.
Vol. XVI-XVI I) . -- * Pontificia Uni
versità Gregoriana, Rome, 1951,

XVI-599 en XII-332 pp., Lire 5.000.
In 1944 publiceerde P. Pirri het eerste
deel van zijn uitvoerige geschiedenis van
de betrekkingen tussen Pius IX en Victor
Emmanuel II onder de titel: „La laicizza
zione dello Stato Sardo. 1848-1856"; nu
schenkt hij ons het tweede deel: „La
Questione Romana. 1856-1864" bestaande uit een volume tekst van 600 bladzij-

den en een kleiner volume met onuitgegeven documenten. Een derde en laatste
deel zal hopelijk niet te lang op zich
laten wachten.
Zoals men weet zijn de documenten
van het Geheim Vaticaans Archief van
de laatste honderd jaar voor het grote
publiek nog niet toegankelijk. De grote
verdienste van dit werk bestaat er in dat
de auteur rijkelijk heeft mogen putten uit
de onuitgegeven bronnen over Pius IX.
Hij leidt ons van het hervatten der betrekkingen tussen Turijn en Rome in
1556, over het verlies van de Romagna,
de Marken en Umbrië in 1860 en de uitroeping van het koninkrijk Italië in 1861
tot aan het voorstel van Engeland om de
paus Malta als toevluchtsoord af te staan
in 1864. Het boek geeft weinig of niets
over de militaire gebeurtenissen, maar is
des te uitvoeriger wat de diplomatieke
onderhandelingen betreft. Naast Pius IX
en Victor Emmanuel II zijn Antonelli, 's
pausen knappe staatssecretaris _en Cayour, de geniale eerste-minister van de
koning van Piemont, de hoofdfiguren,
met naast hen de raadselachtige Napoleon III, keizer van Frankrijk, die het lot
van de Pauselijke Staten in handen heeft.
Steunend op onwraakbare getuigenissen,
die hij daarom in een afzonderlijk deel
publiceert, weet de ervaren historicus
talrijke feiten recht te zetten die de nationalistische Italiaanse geschiedschrijving
van het Risorgimento had verdraaid.
Daarom hopen wij, dat deze degelijke,
uitvoerige en boeiend geschreven studie
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over de Romeinse kwestie --- voor alle
katholieken de meest pijnlijke van de hele
negentiende eeuw in talrijke bibliotheken en bij vele historici een ereplaats zal
krijgen. M. Dierickx
Chr. DAWSON, Understanding Europe.
Sheed and Ward, London-NewYork, 1952, X-261 pp., geb. 16.- c.
Onder de verscheidene merkwaardige
boeken van de grote Engelse cultuurhistoricus, Chr. Dawson, is dit misschien
het merkwaardigste en zeker het meest
actuele. Steunend op een immense eruditie en op een klaar inzicht in het verleden
en het heden, bezint Dawson zich over
het wezen van Europa, dat hij daarom
met Azië, de Europese koloniën en Amerika vergelijkt, en over de huidige crisis
van de Westerse beschaving. Het is
onmogelijk de rijke inhoud van dit werk
in enkele regels samen te vatten. De
hoofdgedachten zijn: Europa is een gemeenschap van natiën, met elk hun eigen
taal, en is daardoor radicaal onderscheiden van Rusland en de U.S.A. Europa is
gebouwd op het christendom en op een
humanistische cultuur, door het christendom geadeld: daarom ligt zijn zending
niet in de techniek of in de economie of
in de militaire macht. Dringend moet de
opvoeding er op gericht worden, de
Europeanen bewust te maken van de
diepe eenheid van de Europese natiën,
die steunt op de christelijke godsdienst en
de christelijke cultuur. Slechts wanneer
Europa zijn christelijke ziel zal hebben
teruggevonden — hier komt de katholiek
Dawson tot hetzelfde besluit als de gelovige protestant Toynbee -- zal men ook
een staatsstructuur voor de Verenigde
Staten van Europa kunnen vinden, die
zowel de fundamentele eenheid als de historische diversiteit van alle Europese volkeren eerbiedigt, en daardoor aan de diepe behoeften en noden van dit werelddeel
in onze tijd voldoet. Wij kunnen slechts
wensen dat dit boek zo spoedig mogelijk
in het Nederlands wordt vertaald, en
door velen worde gelezen. M. Dierickx
Henri PIRENNE, Histoire économique
de l'Occident médiéval. Préface de
E. Coornaert. Desclée De Brouwer, Brugge, 1951, 668 pp.
Wat vroeger voor Fruin gebeurde, en
thans voor Huizinga, geschiedt ook voor
de sinds vier jaar overleden Gentse professor Henri Pirenne: men is begonnen
met het bundelen en uitgeven van zijn
verspreide werken. Een eerste bundel
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verscheen in 1939 onder de titel Les viltes
et les institutions urbaines, maar de oorlog belette verdere publicaties. Alle historici, en vooral de economisch gerichte,
zullen het als een gebeurtenis van belang
begroeten dat een tweede bundel zo juist
van de pers kwam. Daarin is opgenomen
(pp. 155-361) „Le mouvement économi
que et social au moyen age du XIe au
milieu du XVe siècle", in 1933 gepubliceerd in de Histoire generale, onder lei
ding van G. Glotz, en ook (pp. 363-419)
„La fin du Moyen Age", dat in 1931 verscheen in Peuples et Civilisations onder
leiding van L. Halphen en P. Sagnac.
Meer dan de helft van dit tweede boekdeel wordt in beslag genomen door 31
studiën over de economische geschiedenis
der Middeleeuwen, die destijds in verscheidene tijdschriften in binnen- en buitenland het licht zagen.
Als de internationaal gewaardeerde
grootmeester der economische historiografie ergens tenvolle die titel verdient,

is het zeker in zijn geschriften over de
Middeleeuwen. Daarom voldoet deze publicatie aan een algemene behoefte. Nu
de geïllustreerde Histoire de Belgique
van Pirenne bijna volledig is uitgegeven,
kunnen wij slechts wensen dat al zijn
andere geschriften binnen afzienbare tijd
zullen worden gepub liceerd.
M. Dierickx

Dr J. F. VERBRUGGEN, De Slag der
Gulden Sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens Vrijheidsoorlog. 1297-1305. — Standaard-Boekhandel, Antwerpen. Amsterdam, 1952, XIII-341 pp., geïll.,
geb. Fr. 175, ingen. Fr. 135.
In een korte inleiding schetst de auteur
de politieke, sociale en economische toestand van het graafschap Vlaanderen op
het einde van de XIIIe eeuw, en in zijn
slotbeschouwingen laat hij de volle draagwijdte van de overwinning van 11 juli
1302 uitkomen: maar hierin ligt niet de
eigen waarde van dit boek. Dr Verbruggen schenkt ons een meesterwerk van historische critiek, wanneer hij in een Eerste
Deel de elf bronnen met de Franse versie
van de Guldensporenslag en de drie bronnen met Vlaamse versie aan een onverbiddelijk wetenschappelijk onderzoek onderwerpt. Dit deel zal door historici zeer
op prijs worden gesteld, minder door een
gewone lezer. In een tweede deel gaat hij
weer streng critisch en analytisch te werk
,

om de aard van de Groeningekouter met
zijn beken nauwkeurig te bepalen en om

de getalsterkte van het Vlaamse en het
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Franse leger vast te stellen. Daarna verhaalt hij in een vijftig bladzijden de voorbereiding van de grote slag en de slag
zelf, op die gedenkwaardige 11 Juli 1302.
Hierop slaan de woorden van het prospectus :,,dit boek laat zich lezen als een
roman, en wat een boeiende roman!"
Dank zij Verbruggen's studie staat het
voortaan vast, dat het Vlaamse leger
tussen de 8.000 en 11.000 zwaargewapende krijgslieden telde, die allen te voet
streden, en het Franse leger 2.000 zwaargepantserde ruiters en een 5.000 man
voetvolk; maar één ruiter gold toen zoveel als tien infanteristen! De overwinning werd behaald niet door krijgslist of
dank zij verscholen grachten en sloten,
zoals de Franse kronijken ons willen doen
geloven, maar de Vlaamse burgers hebben de zware stoot van de Franse ruiterij
manmoedig opgevangen om dan deze ruiters naar de Groeningebeek en de Grote
Beek terug te drijven en ze daar onbarmhartig af te maken.
In zijn Woord Vooraf op dit boek
schrijft de grote mediaevist Prof. Dr F.
L. Ganshof: „Ik meen dat elke Vlaming
--- en trouwens elke Belg --- Dr Verbruggen dankbaar zal zijn voor wat hij
gedaan heeft om een van de belangrijkste
feiten uit ons nationaal verleden beter te
doen kennen". En inderdaad, de auteur,
doctor in de geschiedenis, kapitein van
het Belgisch leger, repetitor aan de Kon.
Militaire School, en uitstekende kenner
van de middeleeuwse legerorganisatie en
krijgstactiek, heeft ons hier een studie
geschonken, zoals over geen enkele middeleeuwse veldslag bestaat, en die grote
eerbied afdwingt. M. Dierickx
Erdmann HANISCH, Geschichte Sowjetrusslands 1917-1941 (Geschichte
Fiihrender Volker) . Herder, Freiburg i. Br., 1951, XII-306 pp., 1
kaart, geb. D.M. 14,50.
In de sinds lange jaren hoog aangeschreven reeks „Geschichte fii.hrender
Volker" verscheen zo pas deze geschiedenis van Sovjet-Rusland. Zij geldt als
derde deel van een „Geschichte Russlands", maar vormt toch op zichzelf een
gesloten geheel. Zij loopt van de October-revolutie in 1917 tot de Duitse invasie op 22 Juni 1941. De schrijver Dr
Hanisch was tot 1945 professor der Slavistiek aan de universiteit van Breslau,
maar kon onder het nazi-regime geen
vergunning tot publicatie van dit werk
krij gen.
De auteur schetst helder en overzichtelijk de binnen- en buitenlandse moeilijk-

heden van het beginnende regime en de
verwezenlijkingen onder de drie vijfjarenplannen; hij wijdt een lang en interessant
hoofdstuk aan de buitenlandse politiek,
vooral aan de handelspolitiek van Rusland, en eindigt met een hoofdstuk over
de inwerking van de materialistische levensopvatting van het marxisme op alle
takken van het culturele en op het godsdienstige leven in Rusland.
Wat in deze bondige en knap geschreven geschiedenis treft is de zuivere objectiviteit en de koele zakelijkheid, wars van
alle sensatie en alle journalistiek. Nu wij,
wegens de internationale spanning, enkel
nog tendentieuze berichten over Rusland
te horen krijgen, werkt dit boek bevrijdend. Wij bevelen het dan ook ten zeerste aan. M. Diericki
J. HUIZINGA, Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche
historiën volgens de beste bronnen
bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt met een inleiding van C. T.
van Valkenburg. .-- Internat. Uitg.
Het Wereldvenster, Amsterdam,
1950, 44 pp. 41 X 28 cm, 20 pltn.
Een originele uitgave van originele
tekeningen .Wie de biografie van Prof.
Dr Johan Huizinga door Dr H. A. Enno
van Gelder doorbladerde, heeft er reeds
enige specimena van diens tekenkunst
kunnen bewonderen. Toen hij als Groningse jongen schoolging en later college
liep, vond hij er genoegen in, treffende
verhalen of anecdoten uit de vaderlandse
geschiedenis in beeld te brengen. Twintig
grote tekeningen werden hier gereproduceerd met de begeleidende tekst op de
bladzijde ernaast. Zij munten alle uit door
scherpe observatie van het detail, en nog
meer door humor, door de zin voor het
komische. Wie onze grote cultuurhistoricus in zijn wetenschappelijk werk bewondert en wie doet dit niet? zal met
een blijvende glimlach op de lippen het
spel van zijn tekenende phantasie in deze
mooie uitgave volgen. Echt een boek om
in een salon of in een ontvangkamer te
leggen. M. Dierickx
Gótz Freiherr von POELNITZ, Jakob
Fugger. Quellen und Erlauterungen.
— J. C. B. Mo hr, Tubingen, s.d.
(1951) , XI-671 pp., 8 platen, 1 uitslaande kaart, ing. D.M. 44,40, geb.
D.M. 49,40.
Het vorige jaar bespraken wij tamelijk
uitvoerig het tekstgedeelte van dit merkwaardig werk (K.C.T. Streven, IV,
Maart 1951, 667-668). Thans verschijnt
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Evelyn WAUGH, Men at Arms. r
Chapman 6 Hall, London, 1952,
314 pp., 15 sh.
Deze roman, die het eerste deel is van
een trilogie aldus de informatie op de
omslag .-- verhaalt de ervaringen van
een Engelsman van over de dertig die
na de mislukking van zijn huwelijk zich
uiteindelijk opgenomen ziet in het leger,
in de eerste maanden van de tweede wereld-oorlog. Als het verhaal sluit is hij
wegens een enkele dommiteit als officier
uit zijn regiment gezet. --- Men verwachte geen satyre op toestanden in het
leger: Waugh schijnt het procédé dat
hem zulk een succes bracht definitief te
hebben opgegeven; Brideshead Revisited
deed dit vermoeden, Helena bevestigde
dit, en in dit verband mogen we The
Loved One wel beschouwen als een te
laat gerijpte vrucht van zijn eerste trant
van schrijven. Deze roman is ook geen
oorlogsverhaal; het mist alle actie en alle vaart; het is zelfs vrij saai. We menen dat Waugh zich hier meer met karakterisering van enkele figuren heeft
beziggehouden, en slechts met matig
succes. Het duurt veel te lang en er
wordt veel te veel gepraat voordat de
hoofdpersoon eindelijk een enigszins eigen vorm aanneemt, terwijl de andere
karakters nauwelijks tot leven komen.
De logheid die mede hierdoor over het
gehele verhaal ligt is waarschijnlijk voornamelijk aan een gemis aan inspiratie te
wijten. Het geheel leest als een werk
van worstelend zoeken met het gevolg
dat menige passage niet echt aandoet;
bizonder opvallend is dit waar het katholicisme rechtstreeks of zijdelings ter
sprake komt. Mogelijk dat de volgende
delen van deze trilogie, met waarschijnlijk meer actie, ons met de actie ook
meer leven laten zien. Waugh is niet
groot genoeg om te boeien met een probleem dat heel zijn wezen put uit een
scherpe tekening van de karakters die hij
schept. W. Peters

Marie KOENEN, De werken van. De
wilde Jager en Historische Verhalen.
--- Het Spectrum, Utrecht, Brussel,
1952, 435 pp., f 9.50.
In een tijd dat meerdere uitgevers
zuchten over het niet verkopen van Gezamenlijke Werken van bekende auteurs,
durft het Spectrum het aan de werken
van Marie Koenen her-uit te geven. Een
bewijs van de goede faam die deze
schrijfster geniet. Het boven aangekondigde boek is het zevende deel en bevat
o.a. de goede historische roman „De wil-

de Jager". De werken van Marie Koenen
verdienen inderdaad door geheel het
volk, het Katholieke vooral, gelezen te
worden. Het Spectrum zorgde voor een
smaakvolle en tegelijk degelijke uitgave.
Bij intekening is' de prijs per deel f 9.50,
afzonderlijk f 10.90. J. v. H.
Honoré de BALZAC, Eugénie Grandet.
Nederl. van Bart Goes, Reinaert-

Reeks nr 16) . r N.V. Arbeiderspers, Brussel, 1952, 242 pp., Fr. 25.
ALBE, Ossenwagens op de Kim. 2de
uitg. (Reinaert-Reeks nr 17) ..-- N.
V. Arbeiderspers, Brussel, 1952, 254
pp., Fr. 25.
R. H. BARTSCH, Driemeisjeshuis, vert.
door J. Haest en P. Thiry (ReinaertReeks nr 18) . r N.V. Arbeiderspers, Brussel, 1952, 240 pp., Fr. 30.
De Reinaert-reeks wil bijdragen tot de
culturele verheffing van de arbeider door
hem voor de laagst mogelijke prijs literair

en moreel hoogstaande en waardevolle
lectuur te verschaffen. Met grote trefzekerheid doen de redacteuren van de
reeks hun keuze. Maand voor maand
brengen zij ons naast verdienstelijk werk
van eigen bodem vertalingen van bekende buitenlandse schrijvers; meestal herdrukken, een enkele maal ook oorspronkelijk werk. De drie nummers die voor
ons liggen bevestigen nogmaals hoe de
reeks zich onverzwakt op peil weet te
houden. Het eerste is een vertaling van
Balzac, de grote baanbreker van het realisme in Frankrijk, met het klassiek-geworden type van de vrek, een soort mens
geworden Schraapzucht. Het tweede
brengt een herdruk van Albe's gave en
nobele „roman van de trekkersvrouw"
met de geïdealiseerde figuur van Marijke
Viljoen; het derde is een herdruk van de
destijds bij Die Poorte verschenen, bruisende en schuimende Schubert-roman van
Rudolf Bartsch. Het is allemaal volkslectuur, maar van een soort die ook elke
intellectueel kan smaken en waarderen.
En dat betekent wel de hoogste lof voor
de Reinaert-reeks. L. Monden
Gabriël GORRIS, Mayoba, de goede
K3Øe (Reinaert-Reeks, 19) .
Arbeiderspers, Brussel, 1952, 291
pp., Fr. 30.
De heerlijke geschiedenis van een andere Hiawatha uit Columbus' tijd, aangrijpend verteld in een merkwaardig zuivere en dichterlijke taal. Warm aanbe
volen voor volwassen lezers. F.G.
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ALGEHElE
SPAAR- EN LIJFR,ENTEKAS
Under Staatsgarantie

48, WOLVENGRACHT,

-

BRRUSSEL

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 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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Katholieke Onverdraagzaamheid
en het Humanistisch Verbond
door PROF. DR P. SMULDERS S.J.

ET Humanistisch Verbond wenst in leger en gevangenissen
geestelijke verzorgers aan te stellen, die ongeveer eenzelfde status
zouden genieten als de predikanten en aalmoezeniers. Nadat de katho
lieke ministers Struycken en Wijers daarvoor de mogelijkheid hadden
opengelaten, heeft de antirevolutionnaire minister Mulderije het verzoek van de hand gewezen. Het is te verwachten, dat nu justitie is
toevertrouwd aan een P. v. d. A.-man, de kwestie opnieuw aanhangig
wordt gemaakt. En het is van belang, dat tegen die tijd ons katholieke
volksdeel, zo mogelijk tezamen met de overige christelijke groepen, zijn
standpunt heeft bepaald. Daartoe zouden wij hier een bijdrage willen
leveren. Want de bepaling van dat standpunt is verre van gemakkelijk.
Allerlei vragen van practische en principiële aard, eerbied voor de
overtuiging van anderen, verdraagzaamheid, de neutraliteit van de
Staat, spelen hier een rol. Van humanistische zijde wordt niet onhandig
gebruik gemaakt van de verwarring, die hier onder Katholieken en
Protestanten heerst, om een maatregel door te voeren, die op zich vrij
onbeduidend schijnt, maar van vérstrekkende betekenis is.
Zonder twijfel gevoelen de overtuigde Christenen in ons volk een
vrijwel unanieme afkeer van deze stap. Maar twee beschouwingen
maken hen onzeker. Vooreerst is daar de bezorgdheid over het toenemende aantal onkerkelijken in Nederland. Iedereen weet, dat het
merendeel hunner geen enkele geestelijke achtergrond meer bezit. Deze
geestelijke ontworteling nu gevoelen allen als een zeer ernstige bedreiging van ons volksbestaan. De onkerkelijke massa vormt een gemakkelijke prooi voor extreme, hetzij fascistische, hetzij communistische agitatoren, die met ongemene sluwheid de steun, welke zulk een beginselloze
massa in een democratie kan betekenen, weten uit te buiten om zich een
macht te veroveren waardoor zij de democratie te gronde kunnen
richten. De Humanisten nu pogen om aan deze geestelijk ontwortelden
een zekere vastheid te geven, een wereldbeschouwing, weliswaar zonder God, maar die toch aan de mens beginselen en zekerheden schenkt.
Is dit Humanisme dan tenminste niet beter dan het volslagen nihilisme,
en kunnen wij, christenen, hun streven niet goedkeuren en eventueel
steunen? Zo besloot een gelovig Protestants schrijver in een dagblad
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havige kwestie er eigenlijk wel één is van die grote beginselen, en of de
strijd niet beter gestreden wordt op het gebied van de nuchtere realiteit.
Het is zeer gewenst, dat wij tot heldere beginselen komen, waardoor de
princiepen van ons geloof en de eisen' van een democratisch staatsbestel worden gesynthetiseerd. Maar hier gaat het niet allereerst over
beginselen. Daarom zullen wij eerst de ogenschijnlijke redenen van het
verzoek bezien, om dan pas tot de beginselen te komen. Wij laten ons
het slagveld niet door onze tegenstanders opdringen.

I. Aalmoezenier en Geestelijke Verzorger
Het grote argument van de Humanisten is de parallel tussen katholieke aalmoezeniers en protestantse predikanten enerzijds en humanisti
sche geestelijke verzorgers anderzijds. Als de Staat voor de eersten de
poorten van gevangenis en kazerne opent, waarom dan niet voor de
tweeden? Maar deze parallel is onjuist. Dat beweren wij niet op grond
van onze geloofsovertuiging, waarvan wij voorlopig abstractie willen
maken, maar vanwege de doodnuchtere feiten.
De aalmoezenier en de predikant betreden de gevangenis of de
kazerne als zielzorger, maar de humanist als propagandist. Want de
aalmoezenier wordt aangesteld voor de godsdienstige verzorging van
de Katholieken, de predikant voor de Protestanten. Maar de humanistische verzorger zou tot taak krijgen geestelijke verzorging te bieden, niet
aait de Humanisten, maar aan de onkerkelijken. Zwijgend wordt verondersteld, dat onkerkelijken humanisten zijn. Dit nu lijkt mij hoogst
onwaarschijnlijk. Want de onkerkelijken maken ten flink percentage
van de gevangenisbevolking uit, maar de Humanisten vormen nog niet
één procent. Of er onder de dienstplichtigen veel Humanisten zijn, valt
om dezelfde reden zeer te betwijfelen. Die identificatie van onkerkelijkheid met humanisme is dus de eerste fout van de redenering. Onkerkelijkheid is een negatieve eigenschap, die allerhande kleuren vertoont,
vanaf de meest lauwe onverschilligheid tot de meest virulente haat.
Onder de onkerkelijken bevinden zich dus vogels van zeer verschillende
pluimage. Humanisme echter is (of tenminste geeft voor te zijn) een
zeer positieve instelling: het is een wereldbeschouwing, een bepaalde,
systematisch verantwoorde kijk op de dingen, waaruit een strak omlijnde levenshouding volgt. Zijn grote voorman Huxley heeft gesproken
van een „religie", die weliswaar het bestaan van een persoonlijke God
ontkent of voor irrelevant houdt, maar die leert dat de mens met de
kosmos verbonden is, en daarom de wetten van die kosmos, allereerst
de wet van eerbied voor de ander, te volgen heeft.
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Aan Humanisten dus de geestelijke verzorging van de onkerkelijken
toevertrouwen, zou betekenen, dat wie onkerkelijk was wordt opgevoed
om een Godloochenaar (wij zullen straks zien, dat het woord niet te
sterk is) , zij het een zeer humane, te worden. Dat wil zeggen, dat de
humanistische geestelijke verzorger een propagandist van een bepaalde
levensbeschouwing wordt bij degenen, die geen levensbeschouwing
hebben. Aan hen, die tot nu toe God ignoreerden of zelfs alleen maar
Hem niet in kerkelijk verband vereerden, wordt dan een geestelijke
leiding opgedrongen, die hen tot bewuste en principiële Godloochenaars
maakt. De ongodsdienstigheid zou de gelegenheid krijgen om zich
systematisch tot atheïsme te organiseren. Het Humanistisch Verbond,
die uitgelezen schare van hoog-intellectuele of half-intellectuele heren,
zou eindelijk het middel gevonden hebben om systematisch contact te
leggen met die delen van de volksmassa, die van de Kerken vervreemd
zijn. Ligt dit in de lijn van een regering, vooral waar deze haar mandaat
ontvangt van een volk, dat in grote meerderheid wel God-gelovig is.
De schijnbaar zo redelijke wens van het Humanistisch Verbond blijkt
dus erg onredelijk!
***

Nog op een andere wijze kan blijken, dat de vergelijking tussen
aalmoezenier enz. en humanistische verzorger mank gaat. Waarom
worden er aalmoezeniers en predikanten toegelaten? Niet enkel omdat
er in de kazernes en in de gevangenissen Katholieken en Protestanten
zijn, maar omdat die er zijn én omdat dezen voor een normaal godsdienstig leven de priester en de predikant niet kunnen ontberen. De
Staat is overtuigd, dat hij de burgers, wier vrijheid hij beperkt, de
mogelijkheid van een normale godsdienstige beleving niet mag onthouden, vooral niet in het leger of in de gevangenis, omdat de gelovige
juist in tijden van geestelijke crisis en van lijfsgevaar in de beleving van
zijn godsdienst steun vindt. Maar de Katholiek kan zijn godsdienst niet
normaal beleven, als hij de troost en de raad van de priester en de
sacramenten, waarvan deze de bedienaar is, moet missen. Op enigszins
andere wijze geldt dit ook voor de Protestant: ook voor hem is de
kerkelijke prediking van het Evangelie, en dus de aanwezigheid van de
door zijn Kerk afgevaardigde predikant, voor een normale godsdienstige beleving noodzakelijk. Om deze reden laat de overheid katholieke
en protestantse zielzorgers in het leger, in de gevangenis en in DUWkampen toe. Maar deze reden gaat niet op voor de Humanisten. Het
behoort niet tot hun levensbeschouwing, dat zij de dienst van een
geestelijke verzorger van node hebben: deze levensbeschouwing is
namelijk, volgens hun eigen zeggen, zo volstrekt redelijk, dat iedere
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is, maar om te bewijzen, dat een aanzienlijk deel van ons volk de dienst
van humanistische geestelijke verzorgers voor zich wenst. Voorlopig
echter is de stem van het Humanistisch Verbond die van een klein
groepje, het moet achtduizend leden tellen -- dat veel van zich doet
horen omdat het sterk vertegenwoordigd is in bepaalde kringen der
intelligentia, maar dat zeer weinig aanhangers telt onder de pupillen
van de verschillende overheidsinstituten.
Indien dat bewijs geleverd was, zouden wij ons serieus de vraag
moeten stellen of de afwijzing van het verzoek van het Humanistisch
Verbond wellicht niet getuigt van ongezonde verdraagzaamheid. Zoals
de zaken nu staan menen wij echter, dat dit verzoek niet ernstig genomen behoeft te worden, aangezien het niets meer schijnt te zijn dan een

poging om onder de schutse van de overheid propaganda voor een
bepaalde levensbeschouwing te kunnen voeren.
II. Opvoeding der Onkerke lijken
Doch moet ons volk dan lijdelijk toezien, dat het percentage nihiliszoals de geciteerde Hervormde schrijver zich uitdrukte, steeds
toeneemt? De aanwezigheid van een groot aantal geestelijk ontwortelden is een dreigend gevaar voor ons volksbestaan. Zij vormen een
broeinest van zedelijke verwildering en maatschappelijke onrust. Uit die
groep laat zich een vijfde kolonne recruteren, die ons vaderland in
handen speelt van een aanvaller. Moet de overheid zich daarover geen
zorg maken, en moet zij niet trachten om aan die volksgroep een soliede
grondslag mee te geven in de vorm van een levensbeschouwing? En
kan die taak, aangezien deze mensen niet langer tot een Kerk behoren,
niet het best worden toevertrouwd aan het Humanistisch Verbond?
Blijkens de ervaring maken dergelijke redeneringen op velen indruk.
Doch onder deze eenvoudige redenering schuilen ernstige problemen.
ten,

Allereerst de vraag of de overheid de aangewezen instantie is om de
levensbeschouwelijke opvoeding van de burgers ter hand te nemen. In
het algemeen moet daarop zeker ontkennend worden geantwoord: het
fundamentele recht van de ouders in de opvoeding is alomvattend.
Doch wanneer de ouders in die taak tekort schieten, moet dan de overheid niet voor een aanvulling zorgen? Indien de overheid overtuigd is,
en met haar de grote meerderheid van het volk, dat het ontbreken van
elke levensbeschouwing bij een grote volksgroep een ernstig gevaar is
voor ons volksbestaan, dan dunkt mij dat zij het recht heeft om te
pogen, die leemte aan te vullen. Zij kan en moet het werk, dat daarop
gericht is, aanmoedigen en steunen. Maar de Staat moet niet zelf die
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Het eerste argument voor deze bewering is wat de Minister zeer juist
zeide over het verschil tussen de zending der Kerken en die van het
Humanistisch Verbond. De Kerken eisen voor zich het recht op, geheel
ons volk te vormen, omdat zij daartoe een hogere zending ontvangen
hebben. Het Humanistisch Verbond daarentegen matigt zich op eigen
gezag dit recht aan. Het wil spontaan die taak op zich nemen en werpt
zichzelf als volksopvoeder op. Met welk recht? zal ieder ander billijkerwijze kunnen vragen. Doch wie zich eenmaal op humanistische grondslag gesteld heeft, kan vanzelfsprekend dit onderscheid niet erkennen:
voor hem is het geweten autonoom. Als hij voor zichzelf de plicht stelt
om het volk op te voeden, is hem die plicht even heilig als wanneer
anderen die van God ontvangen. Want de humanist erkent principieel
geen andere banden dan die van de volstrekt autonome rede. Laat ons
daarom de kwestie van een andere zijde aanvatten.
Voordat de overheid aan het Humanistisch Verbond een soortgelijke
taak in de volksopvoeding gaat toekennen als aan de Kerken, zal zij
toch wel enige garanties vragen voor de deugdelijkheid van die opvoeding. Daarvoor is enige reden. Want de Humanistische levensbeschouwing heeft oudere verwanten, die beslist geen aanbeveling zijn. Is niet
één van de redenen, waarom het Communisme zulk een sterke greep op
de volksmassa van Frankrijk, Italië en het Walenland heeft kunnen
verwerven, dat de school in die landen sinds de zeventiger jaren van de
vorige eeuw gemonopoliseerd werd door de geestverwanten van onze
moderne Humanisten? Staten die het atheïsme in hun vaandel schreven,
zoals het Derde Rijk of de Sovjet-Unie, vervielen tot de gruwelijkste
tyrannie. De Nederlandse Humanisten zijn ongetwijfeld zeer beschaafde heren, die de excessen welke daar werden en worden begaan, van
harte verafschuwen en ons volk juist voor die gruwelen willen sparen.
Maar hun wereldbeschouwing is geen andere dan die, welke het Franse
volk rijp maakte voor het volksfront. Hun socialistische wereldbeschouwing draagt het colbertje van de gentleman, het wil personalistisch zijn
en de eerbied voor de persoon hooghouden. Er is echter ernstige grond
te vrezen, dat dit personalisme niet stevig genoeg verankerd is, om in
de stormen van het leven weerstand te bieden aa n de zuiging, die iedere
atheïstische levensopvatting trekt naar de tyrannie. Dat dit geen hersenschimmen zijn, zullen wij aanstonds met feiten staven.
De christelijke eerbied voor de persoon, die de grondslag van de
moderne democratie is, berust hierop, dat iedere mens gezien wordt in
zijn betrekking tot God. Er staat over het mensenleven een heilige Wil,
die het leven aan de mens geeft, en met hem zijn plannen heeft. Die
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plannen gaan, omdat zij Gods plannen zijn, ons menselijk denken te
boven. Daarom is ieder mensenleven, zijn zin en zijn bestemming, een
mysterie; en Christus heeft ons geleerd, dat het een mysterie van liefde
is. Als voorwerp van Gods liefde heeft elke mens een absolute waarde,
die niet kan worden gemeten naar aardse normen, doch die zich in de
eeuwigheid opent. Op die overtuiging berust de christelijke eerbied
voor het leven van de mens, ook van de meest onaanzienlijke, de meest
nutteloze volgens menselijke normen, ja de bijzondere eerbied voor al
wat lijdt en wat zwak is: het w eerspiegelt iets van het mysterie van de
mensgeworden Zoon Gods, die arm was en lijdend en vernederd tot
aan de kruisdood toe. Uit het geloof in Gods almachtig en liefdevol en
ondoorgrondelijk bestuur groeit de overtuiging, dat de zin van ieder
mensenbestaan een mysterie is, waarover alleen de Heer beschikt.

Alleen wie daarin gelooft, kan volstrekte eerbied hebben voor de persoon van iedere mens, ook de zwakste, de meest hulpeloze, de onge
borene. Dat geloof geeft de kracht om de waarde van het mensenleven
te blijven erkennen, hoe ongelofelijk die waarde ook mag schijnen.
Maar wanneer er geen God bestaat, of wanneer de mens louter in
zichzelf en onafhankelijk van zijn Gods-betrokkenheid gezien wordt,
dan heeft hij geen absolute waarde en kan dus geen aanspraak maken
op absolute eerbied. Want dan ligt zijn doel enkel op aarde en in de
sfeer van dit leven. Dan kan men nog wel eerbied hebben voor de
persoon van de ander, — zoals de Humanisten die belijden '---, maar
deze eerbied mist de onwankelbare grondslag. Zij is gegrondvest op het
gevoel, meer dan op een rotsvaste overtuiging. De humanistische eerbied voor de persoon doet enigszins denken aan die welke fanatieke
dierenbeschermers soms bezielt. Misschien is het niet toevallig, dat het
personalistisch Humanisme geboren werd in het klassieke land van de
dierenbescherming, en dat één van zijn grote aanvoerders, Huxley, een
zeer overtuigd evolutionist is, die het wezenlijk onderscheid tussen dier
en mens loochent en slechts een gradueel onderscheid erkent. Zulke
humanistische eerbied voor de persoon mist dan ook de volstrekte
vastheid, waardoor zij ook in kritieke situaties stand houdt.
**
Enkele feiten mogen duidelijk maken, dat dit geen loze redenering is,
doch dat het Humanisme, zelfs als het zich personalistisch noemt, niet
die volstrekte eerbied voor het mysterie van het mensenleven heeft, die
één der kostbare vruchten van het Christendom en één der grondslagen
van onze Westerse beschaving is.
Het Humanistisch Verbond is voorzichtig met uitlatingen, die voor
het zedelijk gevoel van ons volk stotend zijn, maar voor wie tussen de

202 ONVERDRAAGZAAMHEID EN HUMANISTISCH VERBOND

regels weet te lezen, blijkt uit het volgende bericht voldoende dat het de
euthanasie voorstaat: „Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft besloten een prijsvraag uit te schrijven over de „wenselijkheid en de in de Nederlandse wetgeving te realiseren mogelijkheid om,
onder nader aan te geven omstandigheden het bekorten van het leven
van een zieke straffeloos te doen zijn" " (Keesings Historisch Archief
1952, n. 10036/3) . In Denemarken, waar de wetgeving door geestverwanten van het Humanistisch Verbond beheerst wordt, en dat zij niet
ongaarne als voorbeeld stellen, wordt abortus door de wet toegestaan
en worden jaarlijks rond 5000 legale vruchtafdrijvingen gepleegd.
Maar ware eerbied voor de mens eerbiedigt ook de ongeborene!
Bij het volgende citaat willen wij twee opmerkingen maken: wij
hebben geen zekerheid of de auteur tot het Humanistisch Verbond
behoort, maar wel stamt de publicatie uit een kring, waarmee dat
Verbond nauwe banden heeft. Vervolgens: dit is een citaat uit een
voordracht, gehouden voor de Schoolraad voor het Openbaar Buitengewoon Lager Onderwijs te Amsterdam, dus voor een gehoor dat
grotendeels uit onderwijzers bestond, en het werd gepubliceerd in een
voor onderwijzers bestemd tijdschrift met een aantekening van de
redactieraad, dat deze ditmaal afwijkt van haar regel om geen verslagen
van lezingen op te nemen. De spreker handelde over de bescherming
der gemeenschap tegen het toenemend aantal zwakzinnigen. Na eerst,
met het kenmerkend optimisme van bepaalde positivisten te hebben
verklaard, dat de ziekten die oorzaak van achterlijkheid zijn overwonnen zullen worden, gaat hij voort:
„Maar voor de toekomst vrezen we meer de erfelijke vormen van
zwakzinnigheid: de debiliteit. Want al was er een grote zuigelingensterfte, er is geen bijzonder lage vruchtbaarheid bij de debielen. Toch
vragen wij geen brute selectie: dat is weerzinwekkend. Een huwelijksverbod zou sabotage van het wettige huwelijk betekenen. Maar een
huwelijk tussen zwakzinnigen en normalen moet voorkomen worden,
daar hierdoor een nieuw geslacht met zwakzinnigheid besmet zou
worden. Tussen twee zwakzinnigen kan het huwelijk een succes zijn,
onder toezicht van de Nazorg .... , totdat er kinderen komen; dan
wordt het gezin asociaal .... Een absurditeit is het, de debielen zich te
laten voortplanten. Hun ontbreekt het inzicht tot opzettelijke gezinsbeperking. Men kan van huwelijksbureaux niet veel verwachten. Men
moet maatregelen nemen, nu de door de minus-varianten op de gemeenschap gelegde lasten te zwaar worden.
Doch er zijn nog andere middelen, die beoordeeld moeten worden,
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n.l. de segregatie (afzondering ) en de sterilisatie ( onvruchtbaarmaking ) . Het ideale Deense stelsel zou in ons land zo maar niet ingevoerd
kunnen worden. Daar zijn niet zoveel B.O.-scholen als hier, wel
retraites ( gestichten) voor volwassen mannen en vrouwen, welke
inrichtingen zichzelf bedruipen. Willen de zwakzinnigen de inrichting
verlaten, dan kan dit uitsluitend na sterilisatie. Ons land zal geen
sterilisatie op grote schaal invoeren, zolang er zelfs nog verwarring
heerst over de begrippen sterilisatie en castratie. Terwijl castratie
slechts gevraagd wordt voor sexuele delinquenten, blijven in tegenstelling daarmee bij sterilisatie de geslachtsklieren en de geslachtsdrift, de
hormonen en de persoonlijkheid intact. Er komt door sterilisatie geen
losbandigheid op sexueel gebied.
Mogen er hier argumenten van godsdienstige, emotionele en politieke
aard bestaan tegen sterilisatie, dichter staan wij al bij de segregatie:
men denke aan onze tehuizen en kampen. (....) .
Bij het overwegen van maatregelen als segregatie en sterilisatie
bedenken wij: vrijheid voor allen is gebondenheid van allen. Als iemand
in de toekomst de gemeenschap zal benadelen, is dit voldoende, om zijn
bewegingsvrijheid aan banden te leggen. Onze maatschappij moet de
krankzinnigen, de asociale psychopathen en de drankzuchtigen beschermen tegen zichzelf. De Geestelijke (sic!) Gezondheidszorg denke
aan de toekomst van ons volk. Het bereikbare stelsel kan bereikt worden dank zij de activiteit der jongeren!" (Onderwijs en Opvoeding,
orgaan van het Paedagogisch Centrum N.O.V., Jrg 3, 1952. blz. 262v) .
Commentaar op dit fraais zou weerzinwekkend zijn. Dit geluid, ja
deze zinnen herkennen wij en talloze Duitse Christenen hebben vrijheid
en leven veil gehad om te getuigen tegen zulke opvattingen.
Met het volgende citaat betreden wij een terrein, dat niet onmiddellijk betrekking heeft op de eerbied voor het menselijk leven, doch dat
duidelijk laat blijken, hoe weinig veilig de zedel ij ke overtuigingen van
ons volk zijn bij de aanhangers van het Humanistisch Verbond.
In de
Eerste Kamer citeerde de heer Algra het volgende krantenverslag van
een rede van Professor Libbe Van der Wal, gehouden in Januari 1951,
een verslag waarbij Prof. Van der Wal zich in een ingezonden stuk
heeft aangesloten. Geen van de vertrouwde vrienden van de professor
in de Kamer bestreed de juistheid ervan.
„Hij (professor Van der Wal) keerde _zich fel tegen de,, wat hij
noemde, geloofsdwang, waarbij het kind tot een goede gelovige wordt
gekneed. Hiermede wordt het kind ... een groot onrecht aangedaan .. .
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Om deze reden veroordeelde hij het bijzonder onderwijs dan ook scherp.
Wij moeten daarom, meende de heer Van der Wal, ten eerste het
confessionele onderwijs bestrijden, ten tweede medewerken om te
komen tot opheffing van de geloofsdwang.
Wat het eerste betreft, moet het zover komen, dat de Staat dit
onderwijs niet alleen niet ondersteunt, maar het niet eens duldt.
Wat het tweede aangaat, wilde spreker bereiken, dat men niet eerder
dan op achttienjarige leeftijd lidmaat van een kerkgenootschap kan
worden en dat men beneden deze leeftijd niet wordt toegelaten tot de
kerkelijke plechtigheden".
Bij een volgende gelegenheid (onze zegsman is nog steeds de heer
Algra) heeft de professor verklaard, dat hij de uiterste consequentie,
het Staatsverbod van de Christelijke school, niet meer aanvaardde.
Maar de redenering zelf wilde hij niet wijzigen, en hij bleef het confessionele onderwijs principieel verwerpen ( Het Parlement, 1952, III, 15,
p. 310 v.).
Deze Professor Van der Wal is een prominente figuur in het Humanistisch Verbond, een soort geattitreerd philosoof van de Nederlandse
Humanisten. Door middel van een mantelorganisatie, de stichting
Socrates, heeft het Verbond een bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte
aan de Delftse Hogeschool benoemd. Deze zetel werd aan de heer Van
der Wal opgedragen. Als philosoof behoorde hij te weten, dat het hem
weinig kon baten, wanneer hij de consequentie wel terugtrekt, maar de
redenering handhaaft. Want wie belet dan een ander, die consequentie
wel te trekken? Wij vermoeden, dat de reden om de consequentie te
verwerpen meer van politieke dan van wijsgerige aard is geweest. En
zijn tweede voorstel, een Staatsverbod om minderjarigen lid van een
Kerk te laten worden en aan kerkelijke plechtigheden te laten deelnemen, heeft hij zelfs helemaal niet ingetrokken. Waar blijven hier de
rechten van het gezin en van de ouders? Waar blijft hier het recht van
de Kerken om zich overeenkomstig hun eigen geloofsovertuiging te
gedragen? De Humanisten vragen van de Staat iedere achtbare levensovertuiging gelijkelijk te erkennen. Volgens de beginselen van de hoogleraar, beginselen die hij niet terugtrekt, zouden de Christelijke Kerken
die de kinderdoop practiseren en die kinderen als volwaardige leden
aanvaarden, niet tot deze achtbare levensovertuiging behoren.
Niet alle leden van het Humanistisch Verbond zullen aldus denken.
Maar deze en dergelijke uitlatingen waarschuwen ons, hoe gemakkelijk
de uitschakeling van God voert tot ontluistering van de mens. Wij
Christenen zijn overtuigd, dat een maatschappij die God loochent
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onvermijdelijk afglijdt naar onmenselijkheid, omdat de waarheid van de
mens gelegen is in zijn door God geschapen- en geroepen-zijn. De
harde werkelijkheid van de nieuwste geschiedenis komt deze overtuiging maar al te duidelijk experimenteel bevestigen.
Wij hebben dus ernstige grond om te vrezen, dat groeiende invloed
van de humanistische wereldbeschouwing een systematische ondermijning van de zedelijke grondslagen van ons volksbestaan zou meebrengen. Wat wordt daar tegenover gesteld? Niets anders dan het

woord van de Humanisten, dat zij die grondslagen juist willen verstevigen. Zelfs als de belofte oprecht is, mogen wij betwijfelen of zij haar
kunnen vervullen. Wanneer dus de Overheid de opvoeding der onkerkelijken aan het Humanistisch Verbond toevertrouwt, neemt zij daarmee een wissel op de toekomst, die geen enkele andere garantie draagt
dan het woord van de betrokkene.
***
Er is nog een derde grond, waarom wij rechtmatig betwijfelen of het
Humanisme aan ons volk dat houvast kan bieden, dat het behoeft. Ons
inzicht in de mens, ook hier weer bevestigd door een bittere ervaring,
waarschuwt ons, dat een volk dat God verzaakt de prooi wordt van een
valse mystiek, die in het ergste fanatisme ontaardt. De mens is door
natuur en door roeping gericht op God, op de Transcendente en
Oneindige, op het Mysterie. Dat is een diepe, onuitroeibare honger van
zijn hart. Wie het leven van de mens beperkt binnen de enge muren
van het rationele, van het louter-menselijke, kan er in slagen deze
hunkering enige tijd te verdoven, maar eens breekt zij uit „avec une
vengeance". De mens gaat zichzelf een transcendentie scheppen, die
omdat zij een menselijk maaksel is, alle menselijke ondeugd in het
oneindige vergroot. Toen in het oude Rome de traditionele godsdienst
verbleekte, werd de keizer tot een god, gruwelijker en despotischer dan
ooit goden waren geweest. Nadat de Franse revolutie de godsdienst
had verbannen, ging zij godin Rede aanbidden met een weerzinwekkend fanatisme. Het Communisme, geesteskind van de materialistische
wijsbegeerte van Marx, is geworden tot een vergoddelijking eerst van
de gestorven, nu van de levende leider. Het Nationaal-Socialisme ging
dezelfde weg. Deze ontwikkeling van God-loochening over rationalisme
tot zelfvergoddelijking is noodzakelijk, omdat de mens zonder Transcendentie niet leven kan. Als hij God verlaat, maakt hij zich een af god
of ---- erger nog --• maakt hij zichzelf tot God. De Humanisten menen,
dat zij deze honger naar het oneindige kunnen uitroeien; zij pogen het
te verstikken door de prediking van het rationalisme. Maar het kan
verdoofd, niet uitgeroeid worden, omdat de mens, zolang hij leeft,
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heimwee naar het Oneindige heeft. Daarom hebben wij alle reden om te
vrezen, dat wanneer het Humanisme erin zou slagen, het Godsbesef in
een groot deel van ons volk uit te roeien, dat volk meer dan ooit rijp zal
worden voor een valse, aardse mystiek.
Wij zijn dus niet overtuigd, dat het Humanisme beter is dan het
huidige nihilisme van een aanzienlijk deel van ons volk. Misschien zou
het Humanisme erin slagen, aan de onkerkelijke massa een zekere
burgerlijke fatsoenmoraal bij te brengen. Doch geloof en ervaring leren
ons, dat zulk een louter menselijke zedelijkheid geen stand houdt. Zij
schept een vacuum in het mensenhart, dat hem ontvankelijk maakt voor
elk fanatisme. Op de heerschappij van het rationalisme volgt de triomf
van het meest irrationele, van het beest in de mens. Dit vrezen wij voor
ons volk, wanneer de onkerkelijkheid georganiseerd wordt tot Godloochening, en door die organisatie grotere werf- en besmettingskracht
gaat krijgen.
Als Christenen en als mensen met historisch inzicht beschouwen wij
het dus als een onverantwoord waagstuk, aan het Humanisme de
mogelijkheid te bieden tot systematische propaganda.
III. Neutrale levensbeschouwing
Het verleden houdt nog een andere waarschuwing in. Wanneer de
Overheid de levensbeschouwelijke vorming van de onkerkelijken aan
het Humanistisch Verbond zou toevertrouwen, zou die wereldbeschouwing voor de gewone man weldra de officiële worden. Zo ging het met
het openbaar onderwijs in al zijn geledingen. De openbare school was
omstraald door het verheven aureool der objectiviteit; op de confessionele onderwijsinstellingen heerste sectarisch vooroordeel, maar zij vereerde slechts één meesteres :de pure en onvertroebelde waarheid. Door
het feit, dat het openbaar onderwijs niet in naam van de Kerken, maar
in naam van de Staat gegeven werd, genoot het bijzonder aanzien. Zo
zal ook de Humanistische wereldbeschouwing, die immers niet door
kerkelijke figuren gepropageerd wordt, maar door mensen die hun
zending alleen aan een Overheids-opdracht ontlenen, reeds daarom
beschouwd worden als meer objectief, zuiverder gefundeerd, meer
waarachtig. In de grond is de propaganda voor deze beschouwing reeds
begonnen. Want het Humanistisch Verbond grondt zijn aanspraak
juist op het feit, dat het geen kerkelijke, geen sectarische, maar een
neutrale wereldbeschouwing is. Daarom juist meent het in aanmerking
te komen voor de opvoeding van de onkerkelijken.
Dit mom van neutraliteit is een reëel gevaar. Als de onkerkelijkheid
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Vrije Universiteit, „baseren zich op een overschatting van de (lagere)
rede. Maar zulk een overschatting draagt uiteraard zelf allerminst een
„redelijk" karakter". Dit besefte reeds de oude Aristoteles.
Dat de zin van het mensenleven achterhaald kan worden door de
exacte wetenschap alleen, en dat dus een wereldbeschouwing kan
bestaan zonder God, is geen wetenschappelijk feit, maar een onwetenschappelijk vooroordeel. Onwetenschappelijk, omdat het niet als vooroordeel erkend wordt. Het Humanisme is dus niet louter wetenschappelijk. Evengoed als elke andere levensbeschouwing stelt het een
fundamenteel inzicht voorop, dat zelf niet wetenschappelijk gefundeerd
wordt, maar dat zichzelf rechtvaardigt. Alleen is het Humanisme
onwetenschappel ijker dan iedere andere levensbeschouwing, omdat het
weigert dit feit te erkennen.
Het Humanisme is daarom ook niet werkelijk neutraal, als tenminste
een levensbeschouwing ooit neutraal kan zijn. Het is slechts neutraal in
deze zin, dat het alle Kerken en alle godsdiensten gelijkelijk afwijst,
zonder enig onderscheid. Het is echter niet neutraal tegenover Kerken
en godsdiensten als zodanig. Het verwerpt deze en bloc. Want alle
godsdiensten berusten op de overtuiging, dat het leven van de mens
niet zichzelf verklaart, maar zijn grond heeft in een Ander. Zij berusten
op de overtuiging, dat de mens meer is dan een experimenterend en
technisch wezen, maar een denkende geest. Hier tegen nu trekt het
Humanisme ten strijde uit kracht van zijn eigen overtuiging.

***
Het wordt de hoogste tijd, dat ons volk gaat inzien, hoe het met de
neutraliteit van het Humanistisch Verbond gesteld is. Onder dit mom
van neutraliteit heeft het Humanistisch Verbond zich een praktisch
monopolie weten te verwerven aan sommige Universiteiten en Faculteiten, aan grote delen van het openbaar Middelbaar en Lager Onderwijs. De Overheid meende aan haar onderwijsinstellingen neutrale figuren te benoemen, omdat zij geen kerkelijke figuren aanstelde. Vooral
waar het wereldbeschouwelijke vakken gold, maakten de leden der
Kerken weinig kans. Maar velen van die zogenaamd neutrale figuren
waren in werkelijkheid niet neutraal. Ook zij hadden hun „religie" en
hun levensbeschouwing. De Overheid meende, door de benoeming van
neutrale figuren, de beste garantie te hebben voor de objectiviteit van
de wetenschap. Maar de neutraliteit van het Humanistisch Verbond is
een ernstiger bedreiging voor de objectiviteit van de wetenschap dan
iedere godsdienstige overtuiging. Gelovige beoefenaars der wetenschap
erkennen wel geen scheiding, maar toch een onderscheid tussen hun
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wetenschap en hun geloof; zij kunnen er dus voor waken, dat hun
geloofsovertuiging niet op ongewettigde wijze hun wetenschap beïnvloedt.. De Humanisten echter erkennen dat onderscheid niet. Voor hen
is wetenschap en levensbeschouwing identiek. Principieel is voor hen
wetenschapsbeoefening een daad van hun religie: wetenschappel ij k
onderricht is dus voor hen principieel verkondiging van die religie,
propaganda.
Dit inzicht heeft vérstrekkende consequenties voor de onderwijspolitiek van de regering. De Grondwet erkent, dat alle burgers „gelijke
aanspraken hebben op het bekleden van waardigheden, ambten en
bedieningen" (art. 176) . In de praktijk was het echter vaak zo, dat
belijdende Christenen veel geringer mogelijkheden hadden: bij overigens gelijke mérites hadden zij tegen zich, voor minder objectief te
gelden, omdat zij kerkelijk waren. Nu weten wij, dat de leden van het
Humanistisch Verbond nog minder garantie voor objectiviteit bieden,
omdat hun wetenschap principieel sectarisch is. De Overheid moet dus
de illusie laten varen, in de benoeming van onkerkelijke figuren een
waarborg te hebben voor de objectiviteit van het openbaar onderwijs.
De georganiseerde onkerkelijkheid van het Humanistisch Verbond is
zeker niet meer objectief dan de kerkelijkheid van de gelovigen.
Wil de Staat dus zijn onderwijs werkelijk neutraal houden, dan moet
hij zorgen, dat ook het openbaar onderwijs de samenstelling van ons
volk weerspiegelt. Want dit onderwijs wordt gegeven namens de Staat,
dus uiteindelijk namens het geheel van ons volk. Daarom zal het moeten
worden toevertrouwd aan mensen, die de verschillende levensbeschouwingen van ons volk weerspiegelen. Bij gelijke wetenschappelijke kwaliteiten moet de Overheid zorg dragen, dat zij aan haar instellingen van
onderwijs ongeveer veertig procent Protestanten, vijf-en-dertig procent
Katholieken, en hoeveel? procent Humanisten benoemt. Zij moet beseffen, dat de huidige toestand waarin leden van het Humanistisch Verbond bepaalde onderwijsinstellingen monopoliseren, en de benoeming
van gelovige personen in verschillende sectoren van het onderwijs
onmogelijk maken, in flagrante strijd is met de neutraliteit, waarop het
openbaar onderwijs prat gaat.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat het Humanistisch Verbond
zijn ware gezicht heeft getoond, juist nu er ernstig sprake is van de
instelling van een Onderwijsraad. Want wanneer niet nauwkeurig
wordt toegezien, zal in die Onderwijsraad het openbaar onderwijs
vertegenwoordigd worden door leden van een bepaalde wereldbeschouwing, die zich onder het mom van neutraliteit een overmachtige positie
in dat onderwijs heeft weten te verwerven, welke in geen enkele ver14
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houding staat tot het getal hunner aanhangers in ons volk. Zo zal die
Raad een middel worden om de ongewettigde overmacht van het
Humanisme in grote sectoren van ons onderwijs te verstevigen en te
bestendigen .
Wat over het onderwijs gezegd werd, geldt evenzeer van de jeugdzorg en de overige sociale diensten van land en gemeente. Misleid door
de voorgewende neutraliteit heeft de Overheid haar functies veelal
toevertrouwd aan onkerkelijke figuren en instellingen. Daaronder zijn
er vanzelfsprekend, die werkelijk enkel maar onkerkelijk en „neutraal"
zijn, maar hoevelen zijn er eigenlijk sectarisch, niet onkerkelijk, doch
anti-kerkelijk en humanistisch? Aan deze bevoorrechting van een klein
groepje dient een einde te komen. Wanneer de Overheid neutraal wil
zijn, kan dat slechts betekenen dat zij, handelend namens een volk dat
vele procenten kerkelijken en nog niet één procent Humanisten omvat,
aan personen uit die verschillende groepen overeenkomstig hun getalsterkte een plaats geeft ook in openbare functies.
Niet alleen de regering echter, ook de gelovigen zelf hebben hier een
taak. Met name Katholieken en Gereformeerden hebben zich, toen zij
voor zich het recht op confessioneel onderwijs bevochten hadden, uit
het openbare onderwijs laten verdringen. Zij concentreerden zich op
hun confessionele instellingen en lieten de openbare school aan anderen. Zo kon dat onderwijs geleidelijk een haard van onkerkelijkheid
worden. Het wordt tijd, dat de gelovigen zich bewust worden van hun
verantwoordel ij kheid ook op het terrein van de openbare school en van
de neutrale sociale diensten. Daar wordt de mentaliteit van een groot
deel van ons volk gevormd, en gevormd in opdracht van het gehele
volk, dus ook van ons. Die vorming, die namens ons allen gegeven
wordt, mogen wij niet rustig overlaten aan onze tegenstanders: wij
hebben het recht om mee te spreken, wij hebben tegenover ons volk de
plicht ons daar te doen gelden.

***

Alles bijeen genomen, blijken er dus geen ernstige redenen te zijn,
waarop het Humanistisch Verbond zich het recht zou kunnen aanmatigen om de geestelijke verzorging van de onkerkelijken ter hand te
nemen. Er zijn echter ernstige redenen, waarom wij van zulk een geestelijke verzorging niet veel goeds verwachten. Wij vrezen, dat geestelijke verzorging in humanistische zin op den duur de ontreddering van
ons volk nog ernstiger maken zal. Wij voorzien, bovendien, dat wanneer het humanistische verzoek wordt ingewilligd, dit hun een platform
voor propaganda onder regeringshoede biedt. Om deze redenen wensen
wij de toestemming geweigerd te zien.
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IV. Onverdraagzaam?

Getuigt deze houding van onverdraagzaamheid? In genen dele.
Want noch de vrijheid van het gesproken woord of van de drukpers,
noch de mogelijkheid van propaganda wordt aan de Humanisten ontzegd .Maar wij weigeren hen aan te stellen als een regeringsvoogd over
de onkerkelijken. Wij weigeren aan het Humanistisch Verbond de rol
van meest-begunstigde opvoeder van ons volk, zoals het nu reeds in
vele gevallen de meest-begunstigde onderwijzer is. Wij zijn overtuigd,
dat de Humanistische propaganda een gevaar is voor ons volksbestaan;
daarom geven wij aan die propaganda geen duimbreed meer ruimte,
dan waarop het volgens de wetten van onze democratie recht heeft.
Wil men dat onverdraagzaam noemen, dan willen wij onverdraagzaam
zijn.
Het is met die verdraagzaamheid een merkwaardig geval. Er wordt
ons gevraagd, uit eerbied voor de achtbare overtuiging van de Humanisten vóór te stemmen, wanneer zij door een politieke handgreep hu n
geestelijke invloed op het volk willen vermeerderen. Zijn de humanistische heren zelf zo verdraagzaam, dat zij zouden stemmen vóór katholieke zielzorgers voor de onkerkelijken? Verdraagzaamheid kan niet zo
ver gaan, dat men, zoals De Ruyter, de buskruit-voorraad van zij n
vijand aanvult. Dat kon men zich veroorloven in ridderlijker tijden,
toen oorlog gevoerd werd als een sierlijk spel. De moderne politieke
strijd is harder en meedogenlozer. De inzet van deze strijd is te ernstig,
want het gaat om ons geestelijk volksbestaan, het gaat zelfs om het
behoud en het herstel van het geloof van velen der onzen. Het gaat
over de vraag,

of ons volk God nog zal erkennen.

Een voorval, dat mij als historisch verteld werd, moge dit illustreren.
Zelfs indien het niet werkelijk gebeurd zou zijn, kan het dienen als een
parabel. Een katholieke ondernemer in het Zuiden heeft in zijn kantoor,
waar vrijwel het gehele personeel katholiek is, een kruisbeeld hangen.
Hij krijgt bezoek van een humanistisch sociaal werker, die hem vraagt
dat kruisbeeld te verwijderen, omdat twee ongelovige employés zich
daaraan stoten. Om zijn verzoek kracht bij te zetten, zegt deze: Het is
voor u, katholieken, toch niet essentieel dat er een kruisbeeld hangt.
Waarop de patroon terecht antwoordt: Maar voor u, humanisten, is het
blijkbaar wel essentieel, dat er geen kruisbeeld hangt.
Dit tekent de ware situatie. Het eerste oogmerk van het Humanisme
is, de godsdienst uit het openbare leven te verdringen, om geleidelijk
het Godsbesef te doden. Volgens de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond is humanisme „de levens- en wereldbeschouwing, die
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zonder uit te gaan van een persoonlijke godheid ....". Men heeft uit
deze formule willen bewijzen, dat het Verbond niet atheïstisch is. Er
was namelijk een andere formulering voorgesteld: „onder verwerping
van een persoonlijke godheid", maar dit voorstel werd verworpen (Het
Parlement, 1952, III, p. 324) . Deze laatste formulering is ook wel erg
dogmatisch voor een organisatie, die zich van elke dogmatische gebondenheid principieel zegt vrij te houden. Doch vooreerst toont reeds dit
voorstel, welke mentaliteit onder leidende figuren van het Verbond
leeft. Vervolgens is de aanvaarde formule slechts in schijn ruimer: wat
is immers een God, die principieel geen grondslag van de levensbeschouwing is? Als God God is, is Hij het noodzakelijke uitgangspunt
e n de grondslag, en is er geen deugdelijke levensbeschouwing mogelijk,
die Hem niet tot fundament heeft. Hem principieel afwijzen als uitgangspunt, staat dus volkomen gelijk met Hem principieel loochenen, al

is de bewoording dan ietwat minder stotend en .... misleidender.
Het Humanistisch Verbond gaat uit van de stelling, dat de mens
alleen dan zichzelf kan worden en een werkelijk menswaardig leven
leiden, wanneer hij niet langer een Ander, doch zichzelf in het middelpunt plaatst. Daarom moet het Godsgeloof worden uitgeroeid. Natuurlijk slechts geleidelijk, want een plotselinge overgang zou te hevige
weerstand uitlokken en zou tot een gevaarlijke geestelijke ontreddering
voeren. De eerste stap op die weg, die tot het verdwijnen van de
Godsidee voeren moet, is de verdrijving uit het openbare leven van
alles wat aan God herinnert. Er moet een volkomen scheiding komen
tussen het alledaagse leven van zaken, werk, vermaak, zo mogelijk ook
school, en het godsdienstig leven. Want dan wordt God voor de
mensen steeds meer een verre, ongrijpbare grootheid, die in het gewone,
„werkelijke" leven geen rol speelt. Het Godsgeloof wordt uitgehold.
De Humanisten weten, welk een invloed het dagelijks milieu heeft op
de geest van de grote massa; slechts weinigen zijn in staat zich tegen
die zuigkracht te verzetten. De mensen moeten zo min mogelijk herinnerd worden aan Gods bestaan. Zij moeten zo min mogelijk gelegenheid vinden, zich tot Hem te keren. Daarom moet het leven zo veel
mogelijk gestroomlijnd worden, geheel in louter rationele en aardse
banen geleid, opdat de mens niet langer geconfronteerd wordt met die
geweldige problemen, die voor hem de mysterieuze grond van zijn
bestaan oproepen. Daarom moet ook de godsdienst, waardoor de mens
telkens opnieuw op Gods werkelijkheid stuit in het Godsgeloof van zijn
medeburgers, uit het openbare leven worden verdrongen. Of, zolang
dat niet geheel mogelijk is, moet het Godsgeloof worden voorgesteld als
iets onschuldigs, als het kinderachtige gedoe van nog niet volgroeide
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geesten, als een relict uit vroeger tijden dat zijn bestaan nog rekt in
enkele conservatieve kringen. De onkerkelijke mens moet leren, het
geloof der kerkelijken niet ernstig te nemen,
omdat hij dan immuun
wordt voor de geheimzinnige bekoring die van het leven der gelovigen
kan uitgaan.
In dit proces is het verzoek van het Humanistisch Verbond een
schijnbaar onbeduidende, maar in werkelijkheid beslissende stap. Godsdienst zal voortaan gelden als een wereldbeschouwing, die met andere
wereldbeschouwingen op één lijn gesteld wordt. Dat godsdienst meer
is, omdat het geloof betekent in God, moet worden verdoezeld.
Tot nu toe was de figuur van de aalmoezenier of de predikant in het
leger en in de gevangenissen, juist door zijn unieke positie in die
werelden van officieren en ambtenaren, een levend getuigenis van de
unieke plaats van het Godsgeloof. Wanneer naast hem de geestelijke
verzorger van het Humanistisch Verbond verschijnt, zal die figuur
worden geneutraliseerd. De positie van de aalmoezeniers en predikanten was bovendien één van de zeer weinige punten, waarin onze neutrale Staat nog erkende, dat godsdienst, dat God geëerbiedigd moet
worden ook door de Overheid. Wanneer de geestelijke verzorger met
hen op één lijn wordt gesteld, zal deze belijdenis van God uit ons
Staatsbestel verdwijnen. Daarom hechten de Humanisten zo grote
waarde aan hun verzoek. Het is een wezenlijke stap naar de volslagen
profanering van het openbare leven, omdat daardoor de godsdienst zelf
zal worden geprofaneerd.
***

Wij Christenen echter beschouwen het als onze fundamentele plicht,
te strijden voor de godsdienstige wijding ook van het profane leven.
Allereerst omdat alleen wanneer de godsdienst in het dagelijkse leven
kan ingrijpen, het geloof zijn vitaliteit handhaaft en het Godsbesef bij
de massa een levende kracht blijft. Maar nog meer, omdat wij het als
onze heilige taak beschouwen, God door heel ons leven te eren en te
dienen. Door geheel ons leven, niet enkel door de luttele uren die wij
aan specifiek godsdienstige oefeningen besteden. Wij weten, dat Hij
altijd de grond en het doelwit van ons leven moet zijn. Daarvoor hebben wij tegen onszelf te strijden, want wij allen hebben een hang naar
het profane. Daarom willen wij aan Hem herinnerd worden, overal
waar wij werken en leven. Wij willen uitdrukking geven aan de volstrekt unieke plaats, die God in het mensenleven inneemt. Daarom
eerbiedigen wij priester en predikant, de mensen die aan Gods dienst
gewijd zijn. Zeker, wij kunnen ons Katholicisme beleven, ook als er
geen kruisbeeld in het kantoor hangt. Maar wij zouden wensen, dat de

214 ONVERDRAAGZAAMHEID EN HUMANISTISCH VERBOND

plaats van ons werk, evengoed als onze wieg en ons graf, en al de
kamers van ons huis, getekend waren met het teken van onze Verlosser.
Overal willen wij eraan herinnerd worden, dat wij leven in zijn dienst,
werken en lijden uit zijn kracht en sterven in zijn verlossende liefde.
***
Wij beseffen, dat opdringerigheid slechte propaganda is. Daarom
matigen wij de openbare tentoonspreiding van ons geloof, wanneer wi j
onder andersdenkenden leven. Maar ons beginsel prijsgeven, dat ook
het profane leven geheiligd moet worden, kunnen wij nooit.
Nu echter wordt van ons gevraagd, omwille van de verdraagzaamheid, aan dat beginsel te verzaken. Omdat anderen een profane wereld
wensen, zouden wij moeten ophouden naar een geheiligde wereld te
streven. En dat niet omdat in een democratie ook een minderheid haar
rechten heeft — wij zagen, dat het geenszins ging om een in ons
Staatsbestel gegrond recht •---, maar omdat die minderheid het zo vurig
verlangt. Dit is de verdraagzaamheid tot in het absurde voeren.
Schaepman heeft eens geschreven: „Een staatkundige partij is geen
staatkundige partij, wanneer zij de triomf van haar beginselen niet
noodzakelijk acht voor het land. Op de triomf van haar beginselen moet
haar streven gericht zijn en langs alle wettige wegen moet dit worden
beoogd" (Jos. van Wely 0.P., Schaepman, blz. 460) . Wij zijn overtuigd, niet slechts als leden van een partij, maar als gelovige kinderen
van ons volk, dat het geloof in God noodzakelijk is voor de geestelijke
gezondheid van dat volk. Wij zijn ook overtuigd, dat het een zegen
voor allen is, wanneer de Overheid de unieke plaats van de godsdienst
blijft erkennen. Daarom weten wij ons verplicht ervoor te strijden, dat
het Godsgeloof niet nog verder uit ons volksbestaan wordt verdrongen,
en dat de godsdienst zelf niet wordt meegetrokken in de algemene
tendenz tot ontwijding van al het menselijke. Om die redenen danken
wij de minister, die zijn fiat weigerde aan een stap op de weg van die
ontwijding, en aan het Humanistisch Verbond de gelegenheid ontnam
om de onkerkelijkheid tot systematisch atheïsme te organiseren.
Maar de gelovige Christenen moeten ook weten, dat daarmede het
probleem van de wassende onkerkelijkheid en ontkerstening niet . is
opgelost. Deze zaak heeft ons kunnen wakker schudden om de ernst
van de situatie te beseffen. Er zal echter met vereende krachten gewerkt en gestreden moeten worden voor de herkerstening. De Christenen alleen bezitten de blijde boodschap, die de mensheid verlost. Die
boodschap mag niet langer alleen klinken binnen de muren van onze
kerken en scholen, maar moet zich liefdevol richten tot allen, die
ronddolen als schapen zonder herder.
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deed, kan op haar beurt beschouwd worden vanuit drie verschillende
standpunten. Men kan zich stellen op zuiver wetenschappel ij k terrein,
en met wetenschappelijke middelen onderzoeken, wat men kan of moet
aanvaarden met betrekking tot het lichamelijk aspect van de mens. Met
evenveel recht echter en om een inzicht te krijgen in de menselijke
totaliteit is dit ook minstens even noodzakelijk kan men zich plaatsen
op een wijsgerig standpunt. Een opene, niet aan rationalistische apriori's gebonden philosophie, die de mens beschouwt als een geestelijke
persoon, zal er van zelf toe komen zich af te vragen, binnen welke
grenzen een vrije Schepper de normen van getal, tijd, en plaats bepaalde, volgens welke de mens als spiritueel wezen op onze planeet
verscheen. Doch niet alleen wetenschap en wijsbegeerte zijn betrokken
bij het vraagstuk van het ontstaan van de mens. Ook de theologie heeft
hier haar woord te spreken. Deze wetenschap heeft de taak en dus ook
het recht om de religieuze zin van het mens-worden te onderzoeken.
Het is duidelijk dat hierbij een christen o.m. moet worden geleid door
de Bijbel.
Deze drie beschouwingswijzen zijn weliswaar . volledig van elkaar
onderscheiden, maar ze zijn daarom nog niet gescheiden. Het komt er
dus op aan ze alle drie ten volle tot hun recht te laten komen, en niet zo
maar van de ene in de andere over te springen. De drie beschouwingswijzen hebben hetzelfde materieel object d.w.z. zij beschouwen dezelfde
zaak; maar dat éne identieke object wordt vanuit drie verschillende
zijden bekeken, zodat men er drie verschillende kanten, drie formele
objecten in bestudeert. Het zou volkomen onlogisch en onmethodisch
zijn, wanneer men, uit naam van één der drie standpunten, de methode
zou voorschrijven van een der andere. Elk van de drie heeft zich te
houden aan de eigen gezichtshoek, waarvan ze weet dat hij onvolledig
is. Slechts wanneer het gaat om grensgevallen, is een conflict denkbaar,
en dan moet de hoogste wetenschap primeren. Doch in de grote lijnen
kunnen de drie wetenschappen gerust hun eigen weg gaan. De onbevooroordeelde geest kan dan de harmonische synthese verwezenlijken
van de langs drie wegen verkregen resultaten.
In deze bijdrage willen wij heel speciaal aantonen, hoe de Bijbelse
leringen over het ontstaan van de mens uitgaan van een geesteshouding, die geheel verschillend is van het standpunt der natuurwetenschappelijke onderzoekingen.
Een belangrijk beginsel, dat gedurende eeuwen wellicht in vergetelheid was geraakt, is in dit verband wel het volgende: het is methodisch
onverantwoord van een bepaalde tekst de oplossing te verwachten van
een probleem, dat door de auteur nooit bevroed of gesteld werd. Nu is
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het duidelijk dat de bijbelse auteur van Genesis 1-3 er in de verste
verte niet aan gedacht heeft het ontstaan van de mens te beschrijven
vanuit het standpunt der hedendaagse biologie. Men doet hem dus
onrecht aan als men zijn relaas over de schepping van de mens wil
testen of in overeenstemming brengen met de bevindingen der recente
wetenschap.
De Bijbel is ongetwijfeld vrij van dwaling: dit is de leer der H. Kerk.
Wanneer men zich echter rekenschap geeft van het verschil tussen de
Genesis-verhalen en de wetenschappelijke gegevens, dan moet men
eerlijk bekennen: er schijnt geen overeenstemming te bestaan tussen
beide. Het zou echter verkeerd zijn hieruit te concluderen dat één van
beide inzichten dus vals moet zijn. Want, om tot een echte contradictie
te kunnen besluiten, moet men te doen hebben met een tegenstrijdige
affirmatie ten aanzien van eenzelfde object volgens eenzelfde beschouwingswijze. Wanneer de beschouwingswijzen echter grondig verschillen, dan heeft men niet het recht te spreken van een ernstige tegenspraak; men kan immers over hetzelfde materieel object twee verschillende (volgens de moderne logica „incompatibele") dingen zeggen, die
tegelijk waar zijn, overeenkomstig de formele objecten of kanten die
men beschouwt.
Het formeel object nu van hetgeen de Bijbel leert, is totaal verschillend van dat der natuurwetenschap. Wanneer dus beide hetzelfde
onderwerp, het feitelijk ontstaan van de mens, beschouwen, dan kunnen
ze zeer goed totaal verschillende uitspraken doen. Het zou verkeerd
zijn de twee formele beschouwingswijzen gewelddadig te willen verzoenen. Deze fout werd in de loop van de laatste honderd jaar veelvuldig begaan door katholieke geleerden, die Bijbel en wetenschap
poogden te verzoenen in een astronomisch, geologisch of zoölogisch
concordisme. Het onjuiste van deze pogingen kwam hier vandaan, dat
men in de grond toch scheen te menen dat de Bijbel de bedoeling had
de wetenschapsvraag te stellen en te beantwoorden.
De Bijbel is echter geschreven voor religieus-ingestelde mensen, en
wil ons niets leren over de wetenschappelijke prae-historie. Wat Sint
Augustinus zegt in verband met de onbezielde natuur, geldt ook enigszins voor het ontstaan van de mens: „God wilde de mensen de waarheid niet leren omtrent de innerlijke bouw van de natuur, omdat die
kennis hen in niets kan helpen voor hun eeuwig heil". God wil niet
onze menselijke — of wetenschappelijke --- nieuwsgierigheid bevredigen, maar eenvoudig zijn inzicht over de mens aan ons bekend maken.
Hij laat zijn woord uitspreken in een taal, die voor eenvoudigen en
religieus-ontvankelijken berekend is. De H. Schrift moet men niet
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schappelijk terrein verlaten en zich wagen aan philosophische, om te
zwijgen van theologische consideraties, begaan zij een methodologische
fout. Zo is klaarblijkelijk het monistisch evolutionisme onaanvaardbaar,
omdat het steunt, niet op wetenschappelijk vastgestelde gegevens, doch
op een gesloten wijsbegeerte, die apriori een persoonlijke God afwijst.
Wanneer echter de aanhangers der evolutie-leer de philosophisch
opene houding aannemen, die hoger werd beschreven, dan mogen ze
gerust op hun terrein zich van hun onderzoekerstaak kwijten. Doch
omgekeerd kan ook niet sterk genoeg benadrukt worden, dat een
wetenschappelijke theorie, die aan de voornoemde eisen voldoet, niet
mag afgewezen worden door een beroep op de Bijbel. Aan de verhalen
immers van de H. Schrift kan men geen antwoord vragen op het
wetenschappelijk probleem, om de voor de hand liggende reden, dat
het Gods bedoeling niet was, langs de Bijbel, wetenschappelijke problemen op te lossen. Er is dus eenvoudig historische zin nodig, om in een
bepaald document, ook al is het geïnspireerd, de oplossing niet te gaan
zoeken van kwesties die buiten het historisch perspectief van de
schrijver liggen.
Beschouwen we b.v. de tekst van Genesis 2 7: „Toen vormde Jahweh
God de mens uit kleiaarde, en blies een levensadem in zijn neus; zo
werd de mens een levend wezen". Wie een dergelijke tekst wil opvatten
als een exact relaas over Gods scheppingsactiviteit ten overstaan van
de mens, begaat een klaarblijkelijke vergissing. Iedereen is het er
tegenwoordig over eens, dat men hier te doen heeft met een naïef
anthropomorphisme, m.a.w. dat de voorstelling een symbolische waarde
heeft. God, de boetserende pottenbakker, is een bekend beeld uit de
H. Schrift (Jer 18, 2; Is 45, 9) . Het beeld suggereert de volledige
afhankelijkheid van de mens tegenover zijn Schepper. De vraag is:
wordt in deze tekst iets positiefs geleerd over de ontstaanswijze van de
mens? Vindt men hier een ondubbelzinnige aanwijzing aangaande de
evolutie-leer? Het is duidelijk, dat de auteur geen antwoord geeft op
het probleem van het transformisme, steeds om dezelfde reden; hij heeft
over een dergelijk probleem niet gereflecteerd. Zijn énig doel was de
religieus-belangrijke leer in te scherpen, dat de mens (de eerste mens
en alle mensen) totaal afhangt van God. Wie zich, in verband met deze
tekst, afvraagt of de materie van het menselijk lichaam levenloos was
vóór de instorting der ziel ofwel dierlijk-organisch, verwart de formele
objecten van theologie en natuurwetenschap. Op die vraag kan men
vanuit de Bijbel geen antwoord krijgen: de vraag naar de mogelijkheid
of de waarschijnlijkheid der evolutie, moet overgelaten worden aan de
bezonnen wetenschap.
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Wat betreft de vorming van de vrouw uit de rib van Adam ( Genesis
2, 18-24) , hieromtrent is weer nagenoeg iedereen 't er over eens dat de
voorstelling symbolisch is. Sommige auteurs menen echter, dat het
verhaal schijnt te wijzen op het materiële feit, dat de vrouw uit een
(willekeurig) deel van het mannelijk lichaam werd genomen. Wie zo te
werk gaat, is min of meer onbewust de concordistische mening toegedaan, dat de Bijbel toch iets leert, wat met het wetenschappelijk probleem der evolutie in betrekking staat. Het lijkt ons verkieslijker in de
Bijbel geen licht te zoeken om dit vraagstuk te verhelderen. De symboliek is zuiverder en consequenter, als men aanvaardt dat het de bedoeling van de auteur was te wijzen op een drievoudige religieuze les: de
hechte band waardoor de mannen hun vrouwen moeten liefhebben „als
hun eigen lichaam" (Eph 5, 28) , de leidende rol van de man, en tenslotte de natuurgelijkheid van man en vrouw.
De uitdrukking „symboliek" mag echter ook weer niet verkeerd
begrepen worden; als zou er namelijk een contradictie bestaan tussen
de „zinnebeeldige voorstelling" en een gebeurtenis die eenmaal in de
tijd heeft plaats gehad. De werkelijkheid van een eerste gebeurtenis in
de „oertijd" is duidelijk geïmpliceerd in de bewoordingen: „Daarom
verlaat de man zijn vader en zijn moeder, en hecht zich geheel aan zijn
vrouw". Jezus ook verwijst naar dit oergebeuren: „Hebt gij niet gelezen
dat God in het begin de mens heeft geschapen, en hen man en vrouw
heeft gemaakt, en dat Hij hen gezegd heeft: Daarom zal de man vader
en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw" (Mt 19, 5) .
Ofschoon derhalve het feit niet kan geloochend worden dat de
symboliek in een eerste mensenpaar werd verwezenlijkt, mag men toch
de fout niet begaan, de concordistisch-getinte opinie te verdedigen, dat
er in het verhaal toch iets meegedeeld wordt over de biologische vraag
naar het genetisch ontstaan van het vrouwelijk lichaam uit het mannelijk organisme. Over deze oudtijds nooit vermoede, nooit gestelde, en
dus nooit opgeloste vraag, wil de H. Schrift ons niets bekend maken.
Het laatste der drie problemen, die verband houden met de oorsprong
van de mens, betreft de monogenie, of afstamming van alle mensen uit
één enkel stamouderspaar. Dit probleem is, na de recente wereldbrief
„Humani Generis" (1950) in een brandend acuut stadium getreden.
Aangezien de H. Vader Pius XII op ondubbelzinnige wijze stelling
heeft genomen, moet de katholieke Bijbelverklaarder zich volledig laten
leiden door de richtlijnen van de Algemene Vader der gelovigen. Hij
mag dus geen enkele tekstverklaring doceren die het „theologisch polygenisme" (d.i. elke oplossing, die de afstamming uit een enkel mensenpaar uitsluit) zelfs maar als waarschijnlijk zou voorstellen, laat staan
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het op een verkapte wijze zou propageren. De polygenistische hypothese is immers noch wetenschappelijk onafwendbaar, noch philosophisch onvermijdelijk.
Wij 1 er echter sprake is van een nog niet gedefiniëerd punt, is het
wellicht raadzaam op het belang te wijzen van een poging om de lering
der H. Kerk los te maken van bewijzen en argumenten, die met deze
vraag weinig of niets gemeen hebben.
Het onderzoek van de bekende tekst van Rom. 5, 12-19 is, in dit
opzicht, belangwekkend. Een aandachtig lezer van die tekst is dadelijk
getroffen door de herhaalde vermelding van de éénheid, van de eerste,
zowel als van de tweede Adam. „Door één mens is de zonde in de
wereld gekomen" (v. 12) ; „door de val van één zijn die velen gestorven" (v. 15) ; „al heeft door de val van één de dood geregeerd door
dien éne" (v. 17) ; „door de ongehoorzaamheid van één mens zijn al die
velen tot zondaars geworden" (v. 19) . Ongetwijfeld is de meest voor
de hand liggende verklaring de aanvaarding, dat, voor Sint Paulus,
Adam één enkele individuele figuur uitmaakt, waarmede alle mensen
verbonden zijn door een afstammingssolidariteit.
Dogmatisch gezien, veronderstelt het leerstuk der erfzonde een meer
dan morele verbondenheid van alle mensenkinderen met de oerovertreding van het Paradijs. De vraag is echter of men de figuur van Adam
niet al te zeer geïnterpreteerd heeft in individualistische zin, zodat de
nadruk te zeer viel op de tegenstelling tussen de oerzondaar en de
andere mensen. In feite denkt Sint Paulus veel meer aan de geheimzinnige éénheid van heel het menselijk geslacht in de éne figuur van
„Adam". De Oermens vormt een zogenaamde „corporatieve persoonlijkheid", evengoed als Jezus Christus. Door het feit zelf dat hij zondigde, werd heel het mensdom in de staat van zonde geplaatst, evenals
Christus' verlossing, door het feit zelf, alle mensen principieel rechtvaardigde.
Als dit zo is, dan komt het er niet zozeer op aan, om de verbondenheid der mensen in Adam, langs physisch-geslachtelijke weg, te postuleren. Van belang is, dat alle mensen, zodra ze als mens ter wereld
komen, op een mysterieuze wijze als aanwezig moeten gedacht worden
in het subject der eerste overtreding. Voor een modern individualistisch
denken moet de éénheid der overtreding, waardoor allen zondigden in
Adam, ook de idee oproepen van de uniciteit van één zondigend individu, dat zijn zondeschuld meedeelt aan andere, weliswaar verbonden,
maar toch streng onderscheiden individuen. Maar voor Sint Paulus was
de saamhorigheid veel groter; de Apostel denkt niet zozeer in het
schema van een tijdsopvolging van verschillende enkelingen, doch
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veeleer in een soort tijdeloze concentratie: „Door de eerste zonde nam
de dood reeds bezit van alle mensen" (Rom 5, 12) .
De chronologische successie van een stamverband blijkt dus voor
Sint Paulus secundair te zijn. Ofschoon het, in dit verband, vermetel
zou zijn zich te wagen aan categorische, zogenaamd objectief evidente,
uitspraken, mag er wellicht op gewezen worden dat het zijn nut kan
hebben te trachten de wonderbare eenheid van allen in Adam in andere
categorieën te formuleren. Het verband dat alle mensen in Christus
verenigt, is zeker niet van physisch-geslachtelijke aard. Volgens de
oud--oosterse en oud-testamentische koningsideologie, zijn al de onderdanen op een reële wijze „vertegenwoordigd" (d.i. tegenwoordig gesteld) in de koning: als deze verkeerd handelt, valt de toom der godheid op het ganse volk.
Als echter het geslachtelijk voortplantingsaspect secundair is voor
Sint Paulus (die vooral het wederzijds aanwezig-zijn van allen in
Adam wil beklemtonen) , dan kan men, uit de tekst van Rom 5, 12-19
precisief genomen, geen ondubbelzinnig bewijs putten voor de monogenetische afstamming van de mens. De Apostel refereert zich gewoonweg aan het Genesis-verhaal van de eerste zondeval, en leert niets
expliciets over de biologische of zelfs philosophische vraag, in hoeveel
subjecten de eerste „wording tot mens" zich voltrokken heeft.
Men zou kunnen tegenwerpen: „Impliceert het dogma der erfzonde
niet zeer uitdrukkelijk de lichamelijke voortplanting van alle mensen uit
de éne stamvader Adam?"
Na een grondig onderzoek der Notulen van het concilie van Trente,
waar de erf zondeleer nog eens plechtig gedefiniëerd werd, kan hierop
het volgende geantwoord worden. Het Concilie wil zeker de opinie
uitsluiten van de IVde-eeuwse ketter Pelagius (veroordeeld te Carthago op 1 Mei 418) , die leerde dat er geen strict oorzakelijk verband
bestond tussen de zonde van Adam en die van de andere mensen: deze
laatsten hadden in Pelagius' ogen louter in navolging van de eerste
zondaar gezondigd.
Er is dus ongetwijfeld meer vereist dan de morele drang van een
slecht voorbeeld, om de erfzonde uit te leggen. De vraag is: leert het
concilie van Trente dat de zondeschuld overgedragen wordt door de
lichamelijke voortplanting? Er is wel sprake, in de kerkelijke definities,
van het „nageslacht", waarop de zondeschuld „overgestort" werd.
Niettemin, om de eenvoudige reden dat de Notulen van het Concilie
uitwijzen dat de lichamelijke voortplanting als dogmatisch element niet
beklemtoond werd, kan men geen onfeilbaar leerpunt zien in de vleselijke verbondenheid van alle mensen met de eerste stamvader. Onge-
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twij f eld werd het feit der overdracht van Adam's schuld op alle mensen
als geopenbaarde waarheid voorgehouden. De manier echter der overdracht werd niet gedefiniëerd, omdat ze niet scherp in het oog werd
genomen, en geen voorwerp van discussie was tussen katholieken en
Protestanten. De lichamelijke voortplanting kwam wel voor in een
schema tot definitie; doch dit schema werd uiteindelijk verworpen.
Wanneer men gewaagt van de „menselijke natuur", die „in Adam aangetast is" door de zonde, of wanneer men die „natuur" expliciteert door
Adam's „nageslacht", dan stelt men, strict genomen, een theologische
verklaring op, die slechts tot doel heeft de dogmatisch onbetwistbare
inclusie van allen in Adam te verduidelijken. De zuiver dogmatische
positie werd zeer scherpzinnig uitgedrukt in de bewoordingen van één
der. Concilie-vaders, de Conventueel Cornelius Mussus, uit Piacenza,
bisschop van Bitonto: „Wij allen waren in Adam, als hij zondigde,
voordat wij geboren waren; wanneer we geboren worden, is Adam in
ons. Zoals wanneer Christus voor ons geleden heeft, wij allen in Hem
waren, en onze zonden door Hem werden weggenomen".
De physisch-lichamelijke overdracht der erf zondeschuld maakt dus,
naar alle waarschijnlijkheid, niet rechtstreeks deel uit van het geopenbaarde dogma. Niettemin blijft een dergelijke overdracht toch de meest
voor de hand liggende, en men begrijpt dat een hypothese, die ze
onmogelijk maakt (in casu elk theologisch polygenisme) als weinig
verenigbaar geacht wordt met het dogma. Indien de monogenie, in
strict theologische zin, geloochend wordt, bestaat er ongetwijfeld gevaar dat de overdracht der erfzonde, zonder meer, ontkend zou worden.
Het strookt dus in het geheel niet met de „bovennatuurlijke voorzichtigheid" de (overigens niet strict bewezen) hypothese van het theologisch polygenisme te verdedigen, of zelfs als waarschijnlijk voor te
stellen. De H. Vader heeft er dus zeer goed aan gedaan het aanhange n
van een dergelijk polygenisme als ongeoorloofd te brandmerken. Anderzijds komt het aan niemand toe diezelfde polygenetische leer als een
ketterse opinie te veroordelen: dit is zeker de bedoeling niet geweest
van Z. H. Paus Pius XII in de belangrijke encycliek „Humani Generis".
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scheppende artisticiteit. En bij ieder hunner staan wij in verwondering
voor het machtig élan, dat hij ontleent aan de heroïeke kennis van
zichzelf en daarmede van de ontzagwekkende diepte van de mensenziel.
Hij schroomt daarbij niet zelfs zijn meest ontstellende ontdekkingen
de openbaarheid prijs te geven; ontdekkingen, gedaan in en buiten het
eigen ik; en allen --- een Franciscus van Sales, een Pascal, een Arnauld, een Bossuet, doch ook een La Fontaine en een Molière --- men
geve zich hier niet aan een valse schijn over — leveren ons in hun
werk, vóór alles, de resultaten van een ingrijpende en pathetische confrontatie met het eigen hart. Nietzsche vergiste zich niet, toen hij de
Franse zeventiende eeuw definieerde als de eeuw van de vele ongebreidelde instincten, in toom gehouden door een machtige innerlijke ascese.
Als de zelftucht in het Franse geestesleven plaats maakt voor een
vals optimisme, dat zijn voorstanders reeds spoedig moeten prijsgeven,
zal het nog slechts enige decenniën duren, voordat de mensen van
allerlei gezindte onder het mes van de guillotine vallen.
De mens blijft, de eeuwen door, dezelfde met zijn zwakheden: wee
hem, indien hij het dierlijke in zich niet meer onder de ogen durft zien
en het diepste wezen in hem aan zijn belangstelling ontvalt. Onze eeuw
stelt zich niet of nauwelijks — meer de vraag, wat de mens is of
niet is, en het individu ziet zich daardoor ondergeschikt gemaakt aan
een maatschappelijk belang, dat het te boven gaat en dat de mens
uitsluitend meer waardeert naar zijn economisch rendement. Heel een
techniek is bereids in het leven geroepen om de mens tot een valse
overtuiging van zijn eigen waarde te brengen, hem tot soepelheid te
brengen of te dwingen; een kadaver-gehoorzaamheid stelt zich in de
plaats van de persoonlijke vrijheid en het individuele leven valt ten
offer aan een naamloos collectivisme, waarin enkel economische of
politieke overwegingen opgeld doen met alle kwade gevolgen van dien.
Groot is daarom de eeuw, waarin de schrijvers er vóór alles getuigenis van aflegden, dat het innerlijk leven in het brandpunt der belangstelling stond en het voornaamste verwijt, dat ik de overigens belangwekkende studie van professor Tielrooy over Racine meen te moeten
maken, is, dat hij zijn belangstelling voor die grootheid niet of althans
te weinig openstelde. En dat, een mij overigens smartelijk aandoend
verwijt — wordt mij des te eerder aan de pen ontwrongen, omdat
professor Tielrooy met het schrijven van zijn werkje over Racine een
moedige daad stelde, daar hij met die verschijning immers belangstelling durft te vragen voor een exegese van een leven en een werk, voor
de erkenning van waarden, die maar al te zéér aan de interesse van de
twintigste-eeuwer ook van de ontwikkelde ---- zijn ontvallen. En
15
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aan het adres van Racine en geestverwanten in de pen gebleven zijn.
Slechts een begrijpend staan tegenover anderer levenshouding kan
aanleiding zijn tot een oprechte gedachtenwisseling, en deze gedachte
voert ons dan tot een tweede voorname overweging omtrent Tielrooy's
visie op Racine. Wij weten uit andere geschriften van de schrijver, hoe
hij het historisch feit van het christendom in de lijn van het wereldgebeuren slechts als een legende en een daaraan verbonden reeks
verdichtsels en superstitie's ---r vermag te zien. Zonder die legende een
bepaalde schoonheid te ontzeggen, verwijt hij haar, dat zij in het onderhavige geval Racine's roeping door een „bekering", die hem als zodanig
onaanvaardbaar en kinderlijk lijkt, te niet gedaan zou hebben.
Al zijn wij er ons zeer wel van bewust, dat het geloof alléén de mens
volkomen transparant vermag te maken voor de waarheid van het
bovennatuurlijk gebeuren der Menswording, dan mogen wij van de
geleerde schrijver toch een zeker begrip verwachten voor de consequenties, aan de christelijke levensopvatting verbonden. En zulk een
begrip zou hem ongetwijfeld behoed hebben voor een geringschattende
toon. als die wij nu op sommige plaatsen in zijn werk kunnen beluisteren betreffende ieder feit, dat een afspiegeling mag heten van een
bovennatuurlijk door andersdenkenden dan hij, het zij de Griek, of de
christen aanvaard levensmysterie. Van de andere kant mag van de
critici, die Tielrooy's mening niet delen, verwacht worden, dat zij diens
scepsis met begrip te gemoet zullen treden en het belangrijk essay, dat
hij het licht deed zien, zijn volle recht doen wedervaren.
Want wetenswaardige dingen vindt de belangstellende lezer vele in
dat essay, ook al eindigt de schrijver dan zijn soms indringende beschouwingen met de bekentenis, dat het hem ten slotte niet mogelijk is
gebleken de psychische bodem aan te wijzen, waaruit én het werk én
het karakter van Racine zijn voortgekomen.
De hoofdstukken II I-V konden slechts geschreven worden door
iemand, die in jarenlange intimiteit met het werk geleefd heeft, hetgeen
ons te meer betreuren doet, dat hij alléén de kunstenaarsziel in Racine
benaderde.
Het beeld van Racine, dat uit deze hoofdstukken naar voren treedt,
is dat van de kunstenaar der volkomen harmonie en hoe zou het ons
mogelijk zijn de afspiegeling van zulk een uiterlijke harmonie in een
werk aan te treffen, indien deze niet aan een bepaald innerlijk evenwicht beantwoordde?
Racine is, als zijn tijdgenoten-kunstenaars, de mens van zijn tijd, en
hij is dat op de meest volmaakte wijze. Hij vertegenwoordigt de meest
geslaagde vrucht van een zeventiende-eeuwse beschaving. Het betekent
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geen verkleining van zijn figuur, als wij ten opzichte van hem spreken
van het noodzakelijk bestaan van een orde, die de mens encadreert,
hem steunt en hem in staat stelt zijn persoonlijkheid tot volle ontluiking
te brengen. Het „geval" Racine is de bevestiging van het eeuwig
beginsel, dat, zonder orde, zonder hiërarchie, zonder discipline, geen
enkele persoonlijkheid waarlijk machtig genoeg is zich volkomen te
verwezenlijken en tot uitdrukking te brengen. Integendeel, het voorbeeld van een Racine is het meest overtuigend bewijs van de noodzakelijkheid van het bestaan van een orde: een materiële, politieke en geestelijke orde, zonder welke geen enkel waarachtig blijvend kunstwerk
vermag opgetrokken te worden; en van een dwingende orde van de
geest vooral, zonder welke dit werk vervalt tot platte faciliteit, in het
leven geroepen door een ongebreidelde gemakzucht. In de tijd, waarin
Racine leeft, bestaat deze orde onder het dubbel aspect van een orde
van maatschappelijke instellingen en van gedachtenleven, die voor de
schrijver, Racine, de naam van classicisme draagt.
Welk een voorbeeld voor onze tijd, deze eeuw, waarin de ideeën
zowel als de dingen de indruk geven van ieder „op zijn plaats" te zijn.
De kunst zelf, die in die dagen velerlei toppunten weet te bereiken,
stelt zich een minder eerzuchtige taak, méér overeenkomstig haar
bestemming dan zulks in onze dagen het geval is. Het classicisme maakt
de kunst niet tot een middel om kennis te verwerven en tot een weg
naar de waarheid, maar maakt die waarheid integendeel tot een der
noodzakelijke voorwaarden, zonder welke de kunstenaar niets waardevols en blijvends te scheppen vermag. Het classicisme is dus geen blote
formule voor de grote dragers van zijn gedachte: het is geen formule
zonder méér, die zich aan andere zou laten tegenoverstellen: het is een
geheel van onontkoombare, noodzakelijke, dwingende regels, het is de
onmisbare discipline, die zich aan ieder waarachtig kunstwerk oplegt en
de schepper daarbij tegelijk zijn juiste grenzen aanduidt. Het verkleint
de mens niet, het geeft de mens slechts de maat van zijn kunnen aan --en van zijn grootheid tevens ,--r. Daarom betekent de triomf van het
waarachtig classicisme geenszins de triomf van de dwang. In zijn meest
verheven vorm — en Racine vertegenwoordigt die vorm verwezenlijkt het classicisme op het gebied van het kunstwerk het wonder der
harmonieuze ontmoeting van Dionysos en Apollo, de paring van levende kracht, en van levensélan aan vormelijke volmaaktheid, aan schoonheid. In Racine vond deze ineenvloeiing haar schoonste verwezenlij
king. Racine symboliseert de verheven associatie van lucied intellect
aan het meest edele gevoelsleven. Zijn werk is, vóór alles, zoals het
classicisme, de vrucht van een levenseis, •-- maar dan een „exigence

RACINE
RACINE EN ZIJN
ZIJN TIJD
TIJD

229
229

- die
die geen
geen compromissen
compromissen kent,
kent, die
die geen
geenplaats
plaatslaat
laataan
aanenige
enige
totale", —
in enige
enigenonchalance
nonchalance of
ofenige
enigezinloosheid.
zinloosheid.
zwakheid, noch ook
ook berust
berust in
zwakheid,
is een
een zekerheid
zekerheid voor
voor Racine,
Racine, dat
dat de
de aesthetische
aesthetische wetten
wettenvan
vaneen
een
Het is
grote strengheid
strengheid zijn
zijnals
alsdie
dieder
dermathematica:
mathematica:zijn
zijnontdekkingen
ontdekkingen
even grote
omtrent
omtrent de mens maakt
maakt een Racine
Racine met
met eenzelfde
eenzelfdeonthechting
onthechting aan
aande
de
mensheid uit de verwikkeling
verwikkeling der
der feiten
feiten los,
los,als
alseen
eenmathematicus
mathematicuszijn
zijn
mensheid
uit de
de aaneenrijging
aaneenrijging van cijfers
cijfers en
en figuren.
figuren. Noch
Nochhet
hetlichaam
lichaam
wetten uit
geestvan
vandeze
dezeschrijver
schrijververtonen
vertonenéén
éénenkele
enkeleder
deronvolmaaktonvolmaakt~
noch de geest
of uitzonderlijkheden,
uitzonderlijkheden, welke
welke aan
aan zijn
zijn werk
werkeen
eenzo
zopersoonlijk
persoonlijken
en
heden of
menselijk accent geven. Zijn
Zijnbitterheid,
bitterheid, zijn
zijn zachtheid,
zachtheid,zijn
zijnkracht
kracht zijn
menselijk
geen opwellingen van het ogenblik: het zijn evenzovele facetten vangenopwlivahtgenbk:zijvoelfactn
Racine's universeel
universeel menszijn
menszijn en
endoen
doende
deschrijver
schrijvernimmer
nimmerhet
hetgeestelijk
geestelijk
Racine's
evenwicht verliezen.
verliezen.
evenwicht
Vóór
Vóór alles
alleskunstenaar,
kunstenaar,hartstochtelijk
hartstochtelijk kunstenaar,
kunstenaar, behoort
behoort Racine
Racinetot
tot
degenen,
kunst nimmer
nimmer ook maar
maar enig
enig offer
offeraan
aangemakzucht
gemakzucht
degenen, wier kunst
geen regel,
regel, die
die hem
hem ernstige
ernstige hinder
hinder of dwang in
in de
de weg
weg
brengt. Er
brengt.
Er is geen
kan stellen:
stellen: a priori
priori is de
de regel,
regel, die
diezich
zichaan
aanzijn
zijnkunst
kunstopdringt
opdringt en
en
kan
ordenend optreedt, immer van grotere veeleisendheid
veeleisendheid dan
dan welke
welke formele
formele
de schrijver
schrijver door
door de
de klassieke
klassieke discipline
discipline zou
zou kunnen
kunnen
regel
welke de
regel ook, welke
worden
denke hier
hier aan
aan de
de regels
regels der
der verskunst
verskunst of
of die
die
worden opgelegd.
opgelegd. Men denke
der drie eenheden.
Een schrijver,
schrijver, in casu een tragedie-dichter,
tragedie~dichter, die
die zich
zich in
in de
deschildering
schildering
der
in het
het minst
minst de
devrijheid
vrijheid toekent
toekent om
om deze
deze in
inmin
minofof
der gevoelens niet in
meer
grof~dramatische vorm
vorm tot uitdrukking
uitdrukking te
te brengen,
brengen,ondervindt
ondervindt
meer grof-dramatische
de strengste
strengste aesthetische
aesthetische discipline.
discipline. Deze
Dezewreedwreed~
geen hinder van zelfs de
der dichters,
die angstzweet en
ste en
en hartstochtelijkste
hartstochtelijkste der
dichters, die
en gereutel
gereutel aan
aan
doodsstrijd
liefdeshartstocht wist te
teontnemen,
ontnemen, bereikt,
bereikt, geheel
geheel
doodsstrijd en
en aan liefdeshartstocht
conflicten, welke
welkehij
hij
natuurlijkerwijze,
natuurlijkerwijze,de
de hoogtepunten
hoogtepunten der
der tragische conflicten,
ons voorhoudt.
voorhoudt. De
De geboorte-aristocratie
geboorte~aristocratie van een
een Racine,
Racine, deze
dezearistoaristo~
cratie, welke zijn werk mede ontleent
ontleent aan
aan de
detijd,
tijd, waarin
waarinhet
hetwerk
werkwerd
werd
geconcipieerd,
van ornamenten
ornamenten ontdane
ontdane kunst,
kunst, welke
welke
geconcipieerd, vraagt
vraagt om
om deze van
en theatrale
theatrale gespannenheid
gespannenheid kent,
kent, maar
maar die
die inwendig
inwendig
geen gedwongen en
brandt
al~verzengend vuur.
vuur.
brandt van
van een al-verzengend
"La
trop civilisée
civilisée pour
pour s'assouvir
s'assouvir dans
dans les
les
„La sauvagerie d'un Racine est trop
rixes
du sang
sang répandu",
terecht een van
van
rixes brutales
brutales àa la
la vue du
répandu", zegt
zegt zeer
zeer terecht
Racine's
voor de
de mens
mens zijn
zijn gelding
gelding
Racine's critici,
critici, Thierry
Thierry Maulnier.
Maulnier.Wat
Wat voor
heeft,
hem doet
doet lijden en
en hem
hem zijn
zijn merkteken
merkteken indrukt,
indrukt, is
de
is niet de
heeft, wat hem
vulgaire
gewaarwording, waardoor
waardoor de
de bloedigste
bloedigstevleselijke
vleselijke
vulgaire physieke gewaarwording,
minder wreed
wreed zal blijven
blijven dan de smart van een
een door
door leed
leed
wonde immer
immer minder
In Racine'
s werk
ook
getroffen ziel. In
Racine's
werk vindt de smart haar
haar weergave dan ook
in
taal, die
die geen
geen phrasen
phrasen of
of gebaren
gebaren kent.
kent. Deze
Deze tragedie
tragedie isis zo
zó
in een taal,

230
230

RACINE EN
EN ZIJN TIJD
RACINE
TIJD

weinig
lichamelijk, dat
zichtbare tranen
tranen daarin
daarin een
een karakter
karakter van
van
weinig lichamelijk,
dat zelfs zichtbare
onzedigheid zouden krijgen.
krijgen. En deze schroomvalligheid, deze zedigheid
zedigheid
van een
een verholen,
verholen,innerlijke
innerlijke eis,
eis, niet
niet
betekent slechts het uiterlijk
uiterlijk aspect van
in
dramatisch gebaar tevreden
tevreden te stellen
stellen bij
bij de
de
in staat zich met kreet of dramatisch
weergave van een
een wringende
wringende smart.
smart. Ik
Ik spreek
spreek hier
hier slechts
slechts van
van smart
smart en
en
niet
vreugde: vreugde
de schrijver
schrijver op welhaast
welhaast wreede
wreede
niet van vreugde;
vreugde toch heeft de
wijze 'uit
uit heel zijn
wijze
zijn werk gebannen
gebannen gehouden.
gehouden.
In
gespannen toon,
toon, raakt
raakt men
men tegelijk
tegelijk aan
aan de
de
In deze tragedie van zo gespannen
afgronden, waarin de middelmatige mens zich veelal zo
zo blindelings
blindelingslaat
laat
afglijden, en aan de hoogten, waa
afglijden,
waarnaar
nauwelijks durft
rnaar onze blik zich nauwelijks
heffen. Men vindt, in zuivere staat, in deze tragedie, alle gevoelens hefn.Mvidt,zuersantgdie,lvons
terug,
mens tot de
de grootste
grootste hoogte
hoogte te
tevervoeren,
vervoeren, door
door
terug, die,
die, in
in staat de mens
hem
dikwijls op onwaardige wijze bezoedeld worden. In de
de liefde
liefde
hem al
al te dikwijls
der
Radne is nergens
nergens sprake
sprake van
van die
die lage
lagecompromiscompromis~
der helden
helden van
van een Racine
sen, met minderwaardige
minderwaardige gevoelens,
waarvan de aardse
aardse liefde
liefde zo
zomeme~
gevoelens, waarvan
nigmaal vergezeld
vergezeldgaat.
gaat.Door
Doorde
dehoogte,
hoogte,waarop
waaropRadne
Racine--bijna
nigmaal
bijnaeveneven~
zeer als een Corneille
Corneille —
-- zijn
zijn helden
helden beweegt,
beweegt, krijgt
krijgt dit
dit werk
werk enigszins
enigszins
een karakter
karakter van onmenselijkheid
in de
de diepte
dieptedaarvan
daarvan
onmenselijkheid voor
voor wie
wie weinig in
doordringen.
echter dieper
dieper in de
de geheimenis
geheimenis van
van deze
dezetragedie
tragedie
doordringen. Wie
Wie echter
ingaat, vermag
vermag te constateren,
constateren, hoe
hoe deze
deze minachting
minachting voor
voormiddelmatig,
middelmatig,
of minderwaardig
minderwaardig leven,
scheppingen een
te groter
groter en
en uituit~
leven, deze
deze scheppingen
een des te
drukkelijker karakter
karakter van menselijkheid verleent.
drukkelijker
verleent.
Op het
het aesthetisch
aesthetisch plan
plan isisdit
ditwonderbaarlijke
wonderbaarlijke feit
feitde
denauwkeurige
nauwkeurige
wonderbaarlijke kennis,
psychologieder
derklasklas~
repliek op de wonderbaarlijke
kennis, waartoe de psychologie
leiden vermag
vermag door
door van
van de
de waarheid
waarheid slechts
slechts een
eenvoorvoor~
sieke tragedie te leiden
middel tot
tot schepping
schepping van
vanhet
hetkunstwerk
kunstwerkte
temaken:
maken: de
dedoor
door
waarde, een middel
bepaalde moderne schrijvers
schrijvers als onzuiver
onzuiver gekwalificeerde
gekwalificeerde poëzie
poëzievan
van
bepaalde
Radne acht
acht zich
verlaagd door
door het feit, dat
dat zij
zij zich
zich in
in dienst
dienststelt
stelt
Racine
zich niet verlaagd
der verheven menselijke ideeën en
en bereikt
bereikt in
in spijt
spijt van
van deze
dezezogenaamde
zogenaamde
verlaging het toppunt
toppunt van alle
alle waarachtige
waarachtige poëzie.
poëzie.
Zonder
Zonder bepaald
bepaald te
te jagen
jagennaar
naargrootsheid
grootsheiden
enzonder
zondervalse
valseschittering,
schittering,
wordt de raciniaanse
radniaanse verskunst
verskunst geboren
geboren aan
aan de uiterste
uiterste punt
punt van
van het
het
menselijk
gedachtenleven,waarvan
waarvanzij
zij slechts
slechts de tolk
menselijk gedachtenleven,
tolk en
endienares
dienares
bedoelt te zijn.
zijn. Zulk
Zulk een
een pogen,
pogen, dat
datonder
onderde
deschallende
schallendeleuzen
leuzenvan
van
bedoelt
persoonlijke
onbaatzuchtigheid en
en dienst niet het
persoonlijke onbaatzuchtigheid
het lakenswaardig
lakenswaardig egoïsegoïs~
me van zovele
zovele moderne
moderne schrijvers
schrijvers verbergt,
verbergt, die
diehun
hunideeën
ideeënmet
metzichzelve
zichzelve
verwarren, gaat de
louter
zedelijke
de louter zedelijke gezichtshoek ver te
te buiten.
buiten. GeworGewor~
teld in de
oproept,
de bodem
bodem der
der metaphysiek,
metaphysiek, zijn
zijn de
de personen,
personen,die
dieRacine
Radneoproept,
ten dele
dele figuren,
figuren, die,
die,wanneer
wanneerzij
zij zich
zichtetemidden
middenvan
vanhet
hetdoor
doordedeschrijschrij~
ver ontwikkelde
ontwikkelde conflict
conflict van
van gebeurtenissen
gebeurtenissen zien
ziengeplaatst,
geplaatst,dikwijls
dikwijls
enkel nog
nog gehoorzamen
gehoorzamen aan
aande
detyrannie
tyranniehunner
hunnerhartstochten.
hartstochten.

RACINE EN ZIJN TIJD

231

Zulks eist nu eenmaal de opvatting van het waarachtig treurspel: het
is in wezen de beschrijving van een crisistoestand: het brengt met zich
het ten tonele voeren van persoonlijkheden op het ogenblik, waarop de
hartstocht tot het uiterste gedreven, alle moeizaam en stelselmatig aangeleerde krachten van weerstand in haar voegen doet kraken en dreigt
alle geloof in een bovenzinnelijke wereld, ja zelfs alle instinct, dat zich
aan zijn werking tegenoverstelt, te doen zwichten. Zodat de dood van
de raciniaanse held voor deze slechts de conclusie betekent van een
tragisch debat, de betaling van de inzet bij een spel, waarin de spelers
niets van zichzelf voorbehouden. Ziedaar dan de noodlottige ontknoping van iedere tragedie. Is de verschrikking en de absurdheid, die in
dit noodlot liggen opgesloten, niet de verschrikking en de absurdheid,
welke in de dynamiek der hartstochten rond ons liggen opgesloten?
Toch zal het werk van een Racine niet zijn voleinding vinden in de
uiteindelijke wanhoop, waarin b.v. de gedachte van een Nietszche verzonk. De innerlijke discipline, die Racine bij het schrijven zijner tragedieën onweerstaanbaar tot deze fataliteit voerde, voert zijn gedachtenleven in eenzelfde beweging omhoog naar een geestelijk en religieus
plan, waarvan zijn werk op sommige plaatsen zo ver verwijderd schijnt.
Men denke aan zijn tragedieën: Esther en Athalie.
Wij kunnen met een gerust hart de vraag voorbijgaan, langs welke
weg van innerlijke evolutie deze dichter van deels heidense tragedieën
kwam tot de christelijke praefiguratie's, die wij in Esther en Athalie
ontmoeten. Voor ons toch betekent de geboorte dezer laatste tragedieën
slechts de natuurlijke en noodwendige ontknoping, het in vervulling
gaan van een zuiver gerijpt talent, veel meer dan een of andere metaphysieke stap, gedaan onder de drang van een kracht, die van buiten
op de schrijver of zijn zieleleven inwerkte. Want met Athalie eerst
vermag Racine het hoogtepunt van zijn ideaal te bereiken, omdat in
deze tragedie, veel méér nog dan in Esther, niet slechts het lot van
enige individuen, maar dat van heel een ras, zijn bepaling vindt. Met
Athalie bereikt Racine de tragische volheid van een minder physieke en
meer universele tragiek dan in welk ander zijner treurspelen ook.
Athalie is de apotheose van een tragedie-cyclus, die zich voorstelde een
tegelijk ontzagwekkend, groots en zuiver beeld van de mens te geven.
Zij is het sluitstuk van deze cyclus, dat ons het beeld laat van een
mens in zijn ongeneeslijke ellende, hulpbehoevendheid en nietigheid.
En dit beeld maakt zich, gewild of ongewild, mede los uit de te
beknopte analyse, die de kenner van Racine, Johannes Tielrooy, van
Racine gaf en die de minnaar van deze — ondanks bovenontlede
bedenkingen — enige uren van een voornaam genot zal verschaffen.

Opstandigheid en Revolutie
door F. DE RAEDEMAEKER S.J.

ANNEER men spreekt over het „goddeloos existentialisme",
dan denkt men als vanzelfsprekend aan J. P. Sartre en aan
Albert Camus. De schrijver van „La Nausée" en die van „La Peste"
hebben immers dit gemeen, dat ze het menselijk bestaan, losgeslagen
van zijn goddelijke bron, als zinloos beschouwen, als een soort onverklaarbare ramp, die ons is overkomen, als een straf zonder schuld, als
een boete zonder enige reden tot berouw. Leven is volgens hen niet
alleen een geheimzinnig iets, het is een tegenspraak, een ongerijmdheid.
Er bestonden wel schakeringen, die aan de levensphilosophieën dezer
beide schrijvers een eigen accent verleenden, maar in hun negatie van
het goddelijke, in hun pessimisme, in hun ijdele poging om een ethiek te
vestigen op de „f acticiteit" of de „absurditeit" van de mens vertoonden
ze toch, naar het scheen, een fundamentele verwantschap.
Het heeft dan ook enige opschudding verwekt, dat Sartre en Camus
onlangs op vrij ostentatieve wijze met elkaar hebben gebroken. De aanleiding daartoe was een recensie van Francis Jeanson, op het laatste
boek van Camus: L'homme révolté. Jeanson is een leerling van Sartre,
schrijver van een zeer verstandig boek: Le problème moral et la pensée
de Sartre (1947) en van het onlangs verschenen werkje La Phénoménologie. Hij is dus geen onbekende in het kamp van het Sartriaans
existentialisme. De tamelijk lange bespreking van het boek van Camus
was, zoals we zullen zien, streng afwijzend en zij verscheen in het Meinummer van Les Temps Modernes, het tijdschrift van Sartre. Hierop
heeft Camus gereageerd met een Lettre au directeur des „Temps
Modernes", waarin Sartre als verantwoordelijk uitgever met Jeanson
a.h.w. vereenzelvigd en niet mild bejegend wordt: „Si votre article avait
été seulement frivole et son ton seulement inamical, je me serais to",
maar Camus meent dat er in de recensie ook kwade trouw en een
moedwillig misverstaan aanwezig zijn, waarvoor hij niet alleen de
schrijver maar ook de uitgever van het tijdschrift verantwoordelijk stelt.
Na deze brief van Camus werd dan de breuk voltrokken en wel in twee
documenten: een Réponse á Albert Camus van Sartre en een artikel
van Jeanson: Pour tout vous dire .... Deze beide documenten, werden
in het Augustusnummer van Les Temps Modernes afgedrukt, samen
met de brief van Camus: de nu hopeloos tegenstrijdige standpunten van
de drie „dramatis personae" tekenen zich hier duidelijk af.
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Het is heus niet uit leedvermaak over een „ruzie in het andere kamp",
noch om de echt Franse lenige, alhoewel niet steeds elegante slagvaardigheid, waarmee hier de degens worden gekruist, dat we voor deze
polemiek de aandacht vragen. Het gaat hier over een levensphilosophie,
die de onze niet onverschillig laat; wat hier in het middelpunt staat, is
de overtuiging die Camus in zijn boek L'homme révolté heeft verdedigd, en waartegenover ook wij moeten stelling nemen.
Dit werk is als een vervolg op het essai Le mythe de Sisyphe en de
roman La Peste van dezelfde schrijver. In Le mythe de Sisyphe (1942)
heeft Camus zijn thesis van het „absurdisme" uiteengezet. Van meet af
aan staat het probleem van het lijden in het centrum van zijn beschouwingen; de fundamentele ervaring van de mens is de onzin van' het
leven, de ongeneeslijke kloof tussen „de geest, die begeert en de wereld,
die teleurstelt" 1 ) . Wij zijn het slachtoffer van deze connaturele tweespalt, en evenals de held Sisyphos uit de oude Griekse sage zijn wij
veroordeeld, naar een bergtop een steen te rollen, die bij het doel gekomen steeds opnieuw naar beneden stort. We zijn gedoemd, dit ongerijmde werk telkens weer opnieuw te beginnen, zonder enig uitzicht op
een gelukkig of ongelukkig einde. De gedachte aan de zelfmoord dringt
zich bij gevolg op; maar Camus verwerpt die, daar de mens door de
zelfvernietiging een nog absurdere daad stelt dan door te leven. De
enige uitweg is, de onzin te erkennen als ons eigen menselijk lot en in
de eeuwige mislukking de bodem te vinden voor een persoonlijke schepping, en zo de absurditeit zelf uit te dagen in een bevestiging van
menselijk bewustzijn en menselijke vrijheid. „Toute la joie silencieuse
de Sisyphe est la" (167) . Dezelfde gedachte wordt uitgewerkt in de
vorm van een roman in La Peste. De stad Oran, in Noord Afrika,
wordt plotseling overvallen door een pestepidemie. Zij wordt geheel
van de buitenwereld afgezonderd, en in deze vesting van het verderf
sterven honderden burgers en onschuldige kinderen. Even plotseling
als ze is verschenen verdwijnt de pest uit de verwoeste stad. Dit is het
symbool van het leven: een onverklaarbaar lijdenslot. De geneesheer
Rieux verpersoonlijkt het bewustzijn van dit lot; hij aanvaardt de pest
in haar absurditeit en verzet er zich tegen door zoveel mogelijk mensen
te redden — maar zonder uitzicht.
L'Homme révolté is een tweede, uitvoerig essai, dat verder over deze
levenshouding nadenkt. De mens, die zich bewust wordt van de ongerijmdheid van zijn existentiële situatie moet noodzakelijkerwijze als
1 ) ,,Mon raisonnement veut être fidèle à l'évidence qui l'a éveillé! Cette évidence
c'est l'absurde, c'est ce divorce entre Tesprit qui désire et le monde qui déwoit, ma
nostalgie d'unité, cet univers dispersé et la contradiction qui les enchaine" (blz. 71).
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fundamentele levenshouding die van de opstandigheid aannemen. De
mens is existentieel of, zo men wil, metaphysisch een wezen, dat tegen
zijn eigen onafwendbaar lot opstandig is. De opstandigheid omvat in
een en dezelfde daad een neen en een ja. Zij wijst het bestaande af als
onzin, maar in naam van een zelfaffirmatie, die steeds door de onzin
van de realiteit wordt gelogenstraft. De mens is dialectisch gebonden
aan de absurditeit, maar hij transcendeert haar als mens in deze verbondenheid zelf, en in zoverre is hij in zijn diepste wezen een protest,
een afwijzing, een „contestation", een opstandigheid.
In deze fundamentele opstandigheid tegen het absurde noodlot,
waarin Camus de definitie vindt van de mens, is vanzelfsprekend heel
de ethiek geworteld. Immers daar ik weet, dat ik me in een eeuwige
strijd bevind tegen het levenslot, ben ik me nu ook bewust, dat alle
andere mensen zich in dezelfde situatie bevinden, en ze worden allen
heilig voor mij: we zijn verenigd in dezelfde beproeving en vechten
tegen dezelfde onoverwinnelijke vijand. Deze gelijkheid tegenover het
absurde legt aan elk de plicht op de andere te eerbiedigen in zijn persoonlijke opstandigheid. Zij verbiedt de andere te verknechten, als een
ding te behandelen, hem de adel van zijn Sisyphus-arbeid te ontnemen,
en vooral hem te doden. Een ander doden is een opstandigheid, een
vrijheid vernietigen, en is voor een opstandige mens even verwerpelijk
als de zelfmoord voor iemand, die zich de absurditeit van het leven
bewust is geworden. Uit de metaphysische opstandigheid ontwikkelt
zich bij gevolg een deugd van rechtvaardigheid, een menselijk natuurrecht, dat ons verbiedt te liegen, te onderdrukken, geweld te plegen, te
moorden. Door de opstandigheid wordt ons een gemeenschappelijk te
dragen levenslot geopenbaard. Zij is ook de drijfveer van onze eigen
ethische levenshouding en van de creatieve schepping. Elke menselijke
schepping, vooral de kunstschepping, is een bewuste afwijzing van hetgeen is en een affirmatie van hetgeen zou moeten zijn, het is de ideale
schets die de opstandigheid tekent van de altijd teleurstellende werkelijkheid, de eenheid die zij denkt in iets dat geen eenheid bezit. De
authentieke kunstuiting is de meest adaequate uitdrukking van de
opstandige mens. Hierdoor affirmeert hij zichzelf tegen het lot. De
kunstschepping is een bevrijding van het lijden.
Iedereen zal onmiddellijk analogieën hebben ontdekt tussen dit pessimisme en de philosophie van Schopenhauer. Behalve dan dat Schopenhauer theoretisch de vernietiging als een meer definitieve verlossing van
het lijden beschouwde dan de te kortstondige bevrijding door de kunst.
Niet minder valt het op, dat het begrip opstandigheid of révolte hier
een zeer eigen en enigszins dubbelzinnige betekenis krijgt. Indien de

OPSTANDIGHEID EN REVOLUTIE

235

werken van Homeros, Sophokles, Dante, Shakespeare en Goethe en de
schilderijen van Raphael en van Rembrandt de schone vruchten zijn
van de „opstandigheid" tegen het levenslot, dan kan men zich allicht
met zulk een opstandigheid verzoenen. Van verzet tegen het physische
lijden en tegen de dood, die een biologisch en sterk affectief karakter
hebben, glijdt het begrip opstandigheid af naar het geestelijk bewustzijn
van de menselijke eindigheid en essentiële onvolkomenheid. De spanwijdte tussen deze twee polen van het physisch lijden en van de metaphysische eindigheid is zo groot, dat het woord „révolte" zijn eigenlijke
betekenis dreigt te verliezen.
Stellen we de vraag, of het bewustzijn van onze eindigheid nog een
„lijden" is, waartegen we ons moeten verzetten, dan raken we, menen
we, het punt waar de levensbeschouwing van Camus zich van de onze
scheidt. We menen dat het lijden en het kwaad waartegen we ons
moeten verzetten, biologische en psychologische verschijnselen zijn,
reële verschijnselen — geen schijn — maar dat zij niet identiek zijn met
ons diepste wezen, met onze metaphysische eindigheid. Deze eindigheid
is weliswaar de laatste verklaring van de mogelijkheid van het lijden en
van het kwaad --- een oneindig volmaakt wezen kan niet lijden — maar
op zichzelf is zij een gave en een goed. Het is immers goed te zijn, het
is goed onze beperktheid volmaakt te realiseren, en zo in de mate van
het mogelijke het physische, het psychologische en het morele kwaad te
beperken. Tegenover ons zijn, ons wezen, onze reële, diepe existentie is
het onmogelijk een metaphysische houding van opstandigheid aan te
nemen. We moeten het zijn beamen, omdat het ons als het eerste gegeven verschijnt, waardoor wij eerst het verschil tussen het goed en het
kwaad kunnen ontdekken. Maar dan is meteen niet de „révolte" het
diepe wezen zelf van de mens, maar wel de aanvaarding en de positieve
beleving van het zijn. Het lijden en het kwaad worden dan accidenteel
en men moet er zich actief tegen verzetten, omdat zij de volledige ontplooiing van ons geestelijk zijn beletten. Dan zullen we ook de hoogste
kunstuitingen van de mens niet moeten beschouwen als even zovele
vormen van opstandigheid, maar als stralen, dóór het lijden heen, van
het fundamentele zijn, dat zelf een beperkte maar reële participatie is
van de goddelijke volkomenheid en schoonheid.
Wanneer men daarentegen het kwaad en het lijden als iets essentieels voor de mens beschouwt, wanneer men zijn „leven", dat ongetwijfeld met lijden doorweven is, met zijn „zijn" vereenzelvigt; wanneer
men zich tevreden stelt met de oppervlakkige en voor de hand liggende
beschouwing, dat we lijden moeten, dan is de metaphysische opstandigheid van Camus te verklaren. Wanneer een slecht vioolspeler een
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stradivarius bespeelt, dan moet men zich echter niet „verzetten" tegen
het voortreffelijk instrument, maar tegen hem, die het toevallig slecht
bespeelt. Het pessimisme wijst steeds op een zwakheid in het denken, in
een onmacht om door de affecten heen --- hoe belangrijk en reëel deze
ook mogen zijn door te dringen tot de geestelijke kern van ons
menselijk bestaan, waar we een fundamentele goedheid ontdekken en
waar het lijden en het kwaad een zin krijgen.
Deze oppervlakkigheid, deze onmacht van het denken is ook de
oorzaak van het zeer eigenaardig atheïsme van Camus. Immers zolang
we niet met ons denken doordringen tot in ons zuiver eindig zijnde, tot
in de evidente tekenen van onze geschapenheid de zone van het
lijden en het kwaad achter ons latend — zolang kunnen we de ware
God niet erkennen als de bron, de oorzaak van ons geparticipeerd,
beperkt, eindig zijn.
Camus, die de mens definieert door het lijden, kan tot deze enige
ware existentiële kern niet doordringen, en meteen wordt het lijden een
onverklaarbaar, volstrekt en laatste iets, het „absurde", waarop alleen
een absoluut verzet het menselijk antwoord kan zijn. Het kwaad wordt
dan, als absoluut, het onmiddellijk effect van God; God wordt verantwoordelijk gesteld voor het lijden en het kwaad: en dit is o.i. de diepste
kern van de levensbeschouwing van Camus. Hij zegt zelf, dat hij geen
atheïst is; hij heeft een god nodig om het kwaad absoluut te kunnen
verfoeien; hij moet iets absoluuts hebben, om er zich absoluut tegen te
verzetten; l'homme révolté is gekeerd tegen de god die verantwoordelijk
is voor het kwaad en het lijden. Camus is geen atheïst, maar een antitheïst die zich een wrede godheid indenkt om een metaphysische diepte
te geven aan zijn aanklacht.
Maar wie, zoals we zeiden, dieper doordringt in het geestelijk wezen
van de mens, ziet onmiddellijk in dat deze god van Camus een schepping is van een geest, die zich niet boven de dramatiek van het lijden
heeft weten te verheffen, om in de inwendigheid van de geest, dieper
dan alle lijden, de ware God te ontdekken daar waar alle religieuze
mensen Hem niettegenstaande het lijden steeds hebben ontdekt. Het
laatste woord van Camus is niet de ontkenning van God, maar de
godslastering. Niet alleen het leven, maar de opstandigheid zelf heeft
geen zin tenzij men een absoluut wezen verantwoordelijk kan stellen
voor een absoluut kwaad. Louter empirisch constateren, dat de mens
moet lijden, is geen philosophie van het leven. De philosophie tast naar
de laatste gronden, en wanneer zij het lijden beschouwt als het diepste
menselijk phenomeen, dan poneert zij een tyrannieke god, die onverschillig toekijkt op de folteringen van een onschuldig kind. Uit een
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dwingelandij van de ideologie, in stand gehouden door het fata morgana van een aards paradijs. De mens met zijn persoonlijk lot telt niet
meer; hij wordt opgeofferd aan het vermeende doel van de geschiedenis; met geweld wordt de enkeling gedreven naar zijn vernietiging.
Camus heeft in zijn boek de voornaamste vormen van deze vergoddelijking van de historische mens beschreven. Sade, sommige vormen van
het romantisme, Saint-Just en de Jacobijnen, Ivan Karamazov, Stimer
en Nietzsche, het nationaal-socialisme en het fascisme; maar vooral
Marx en het communistisch marxisme zijn voor hem de Europese typen
van het nihilisme, van de vernietiging van de menselijke existentiële
opstandigheid door de verabsolutering van de geschiedenis. Ook het
atheïstisch existentialisme lijkt hem op dit ogenblik een vorm van het
historisme. Tegenover al deze vormen van de „metaphysische revolutie", van het relativistisch historisme stelt Camus zijn opvatting over de
eeuwige opstandige mens. Immers zodra de mens een essentie heeft,
hoe men deze ook definiëre, stijgt hij uit boven het geschiedkundig
verloop, kent hij transcendente, onveranderlijke normen en waarden.
Dan ontsnapt hij door zijn echte wezen aan de veranderlijkheid der
geschiedenis, dan wordt de revolutie relatief ten opzichte van de essentiële opstandigheid. Hoe belangrijk de geschiedenis ook is, zij blijft
maar iets accidenteels ten opzichte van de menselijke persoonlijkheid,
die het doel is van het geschiedkundig verloop waarin zij evolueert. In
elke periode van het historisch gebeuren stelt zich hetzelfde probleem
van het lijden, van dood en kwaad, blijft de mens in zijn diepste wezen
de opstandige. „De opstandige, schrijft hij, verre van de geschiedenis
tot iets absoluuts te maken, wraakt en betwist haar in naam van de idee
die hij heeft van zijn eigen natuur. Hij weigert zich aan zijn conditie te
onderwerpen, en zijn conditie is grotendeels historisch. Het onrecht, de
onbestendigheid, de dood manifesteren zich in de geschiedenis. Door ze
te verwerpen, verwerpt men de geschiedenis zelf. Voorzeker, de opstandige ontkent de geschiedenis niet, die hem omringt en waarin hij
tracht zichzelf te affirmeren. Maar hij bevindt zich voor de geschiedenis
zo als de kunstenaar voor de werkelijkheid, hij wijst ze af zonder er zich
aan te onttrekken" (blz. 357-358) . De onrechtvaardigheden, die in de
geschiedenis worden gepleegd, verdienen al onze aandacht en ieder
opstandige zal zich daartegen verzetten; maar deze historische misdaden mogen niet beschouwd worden als de meest essentiële. Er is een
groter leed dan verdrukt te worden en dat is, mens te zijn. In de opstandigheid tegen de menselijke conditie van lijden en dood zijn we
allen gelijk op elk ogenblik van de geschiedenis.
Het is duidelijk dat deze opvatting van Camus rechtstreeks indruist
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is de tyrannie, het geweld, de politionele moord het wezenlijk kenmerk
van de metaphysische revolutie, van de mens, wanneer hij een louter
middel wordt voor een historisch doeleinde.
De kloof, die Camus scheidt van Sartre en Jeanson is dus wel diep
en essentieel te noemen. Zij scheidt twee philosophieën van de mens.
De atheïstische existentialisten zien zeer goed in, dat Camus in de
philosophie van de mens weer de absolute waarden binnenbrengt,
waartegen zij met heel de kracht van hun dialectiek hebben gestreden.
Zij hebben te dikwijls er op gewezen, dat absolute waarden vroeg of
later terugvoeren naar een absolute God, bron van die waarden en van
een transcendente ethiek, om zich niet met heftigheid te verzetten tegen
de theorie van de „opstandigheid".
Maar juist door deze theorie staat Camus dichter bij ons. Zijn definitie van de mens, is voor ons te oppervlakkig; zij kan ons niet voldoen,
maar hij geeft tenminste een definitie. Sartre ontkent elke blijvende,
substantiële eenheid in de mens. De godslastering van Camus staat
dichter bij de Godsaanbidding dan de goddeloosheid van Sartre. En dit
volgt noodzakelijkerwijze, want ons denken over de mens bepaalt ons
denken over God. Zien we in de mens een geestelijke participatie, dan
aanbidden we God, door het feit zelf Hem zo te zien en te ervaren als
de volmaakte geestelijke bron van het zijn. Beschouwen we de mens als
essentieel en door zijn wezen zelf aan lijden en kwaad overgeleverd,
dan beantwoordt aan een godsbeeld, dat hiervoor verantwoordelijk
wordt gesteld, de subjectieve act van de godslastering. Is de mens
echter eigenlijk niets, is hij een louter historisch wezen, zonder eigen
definitie, dan hoeft er voor zulk een wezen geen oorzaak te worden
aangegeven, en dan is men atheïst.
In de polemiek, zoals ze wordt gevoerd in de drie bijdragen van
Camus, Sartre en Jeanson, wordt de positie van beide partijen zeer
scherp gesteld. Men kan betreuren, dat er ook dikwijls over bijkomstigheden wordt uitgeweid. Dit is vooral het geval in het antwoord van
Sartre, dat overigens het schitterendst is geschreven. Dat Camus Hegel
en Sartre niet zou hebben gelezen, dat zijn stijl te verzorgd is, dat zijn
theorie van de opstandigheid hem belet het communisme te aanvaarden,
doet eigenlijk niets ter zake. Wat Camus eigenlijk wordt verweten is,
dat hij absolute waarden aanvaardt, zodat hij de leugen, de politieke
moord, de intellectuele en morele verknechting onvoorwaardelijk kan
veroordelen, dat hij tenslotte in de mens een waardigheid erkent, die
hem verheft boven de wisselvalligheden van de geschiedenis. Maar
hierin staan wij eerder naast Camus en Camus naast ons: en dat is juist
wat het goddeloos existentialisme hem niet kan vergeven.

Pierre Henri Dehasque S.J.
Een Zuid-Nederlandse voorman
van de Katholieke Emancipatie in Noord -Nederland
door J. BARTEN S.J.

NOPGEMERKT is in 1946 de datum voorbijgegaan, waarop een
O
eeuw geleden een der voorbereiders van het herstel der Noordnederlandse Hiërarchie het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Het
is Pierre Henri Dehasque of De Hasque S.J., een man, die onder de
katholieke emancipatoren een invloedrijke positie heeft ingenomen.
Gevormd en gerijpt in de strijd van het Zuiden tegen Revolutie en
Caesaropapisme, heeft hij in het Noorden zijn bijdrage geleverd aan de
wederopbouw van de ternederliggende Nederlandse Kerk.
Hij werd geboren op 22 September 1776 te Corthijs onder de parochie van Montenaken, gelegen in de zuidwestelijke punt van de tegenwoordige Belgische provincie Limburg, doch toenmaals behorende tot
het zelfstandige prinsbisdom Luik. In het naburige Sint Truiden lag het
klein seminarie van het bisdom Luik: daar ving Pierre Henri zijn studies
voor het priesterschap aan.
Nauwelijks zal hij daarmede een aanvang gemaakt hebben toen
moeilijke oorlogsjaren begonnen. In Frankrijk was de Grote Revolutie
uitgebroken. De Oostenrijkse Nederlanden waren in opstand tegen
keizer Joseph II. De stad Luik had de prinsbisschop César van Hoensbroeck weggejaagd. Deze kon pas in 1792 in zijn hoofdstad terugkeren,
waar hij spoedig daarna overleed. Zijn opvolger graaf de Méan kon
ternauwernood gekozen worden en moest nog voor zijn wijding vluchten voor de Franse revolutionnaire troepen, die zijn bisdom kwamen
bezetten. Wel werden de Fransen in 1793 bij Neerwinden verslagen en
ontruimden zij het land, maar kort daarna keerden zij terug en veroverden het opnieuw. Het prinsbisdom Luik werd tegelijk met de
Oostenrijkse Nederlanden bij de Franse Republiek ingelijfd. Het Luikse
groot-seminarie werd terstond opgeheven, maar het klein-seminarie te
Sint Truiden kon zijn bestaan nog rekken, zodat Dehasque daar zijn
cursus kon voltooien. Daarna mocht hij zijn philosophische en theologische studies gaan doen aan de universiteit van Leuven. Op 7 September
1796 ontving hij te Mechelen uit de handen van kardinaal de Francken
berg de tonsuur.
De Fransen gingen scherpere maatregelen nemen. Zo eisten zij van
de geestelijkheid de eed van haat tegen het koningschap. Kardinaal de
Franckenberg, die protesteerde, werd in een rijtuig over de grens geleid
en de universiteit van Leuven werd in 1797 gesloten. Dehasque vertrok
welke stad ook in handen van de Fransen was
nu naar Keulen,
om er aan de universiteit zijn studies voort te zetten. Toen
geraakt
in 1798 ook deze universiteit werd gesloten, hadden de priesterstuden16
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ten reeds een oplossing gevonden, om hun studie niet te onderbreken.
Uit deze periode is een klein voorval bekend gebleven. Dehasque was
eens de Rijn overgestoken, om in Deutz enige inkopen te doen. De
handelaars echter vroegen naar zijn paspoort, en toen hij dat niet kon
tonen, wilden zij hem laten gevangennemen. Gelukkig kwam een
andere priesterstudent hem te hulp, die verklaarde hem te kennen en
voor hem borg te staan. Nu liet men Dehasque gaan die later vele jaren
lang met zijn redder zou samenwerken, zoals wij verder zullen zien.
Ondertussen had hij zijn studies wel kunnen voltooien, maar desondanks moest hij wachten op zijn wijdingen. Nauwelijks was op 9 Februari 1801 te Lunéville de vrede tussen Frankrijk en het Duitse Rijk
gesloten, of hij ontving met pauselijk indult alle lagere en hogere
wijdingen achter elkaar uit handen van Mgr Cl. M. A. de Merle,
wijbisschop van Keulen. Na zijn priesterwijding op 12 April keerde hij
terug naar zijn geboorteland, maar werd niet geplaatst in zijn eigen
diocees Luik, maar in dat van Namen.
Daar had de vicaris-generaal C. Stevens, die de bisschop verving,
vanuit zijn schuilhoek het godsdienstig verzet tegen de Fransen geleid
en ook vreemde priesters te hulp geroepen. Ook nadat het Concordaat
tussen de H. Stoel en Napoleon op 15 Juli 1801 was gesloten, zette
Stevens zijn verzet voort, omdat in deze streken de Fransen de door het
Concordaat afgeschafte bepalingen bleven handhaven, terwijl zij bovendien de door Napoleon gemaakte Organieke Artikelen met kracht
doorvoerden. Later toen de kerkelijke toestand reeds veel verbeterd
was, bleven de volgelingen van Stevens in hun verzet volharden maar
hun beweging ontaardde in een schisma tegen de wettige nieuwe bisschoppen. Dit heeft Dehasque echter niet meer meegemaakt, daar hij
toen reeds het religieuse leven verkozen had en was ingetreden in de
Congregatie van de Paters van het H. Hart, die een noviciaat hadden
geopend in het buitenhuis van het vroegere Jezuïetencollege van Leuven. Deze Congregatie had tot doel, om het herstel van de Jezuïetenorde in Westeuropa voor te bereiden en daarin over te gaan. In 1802
verenigde de Congregatie zich met die van de Paters van het Geloof
van Jesus, die met hetzelfde doel gesticht was. Dehasque was) toen
reeds naar Frankrijk gezonden, om daar in Lyon en Belley werkzaam
te zijn.
In het jaar 1805 had de bisschop van Gent, Mgr St. A. F. Fallot de
Beaumont, te Roeselaere een klein-seminarie gesticht en dit toevertrouwd aan de Paters van het Geloof van Jesus. Daarheen werd
Dehasque het jaar daarop gezonden, maar reeds een jaar later moest
hij met zijn medebroeders op bevel van de Franse autoriteiten het
seminarie verlaten. Hij vond een onderkomen bij de bisschop van
Namen, Mgr C. F. J. Pisani de la Gaude. Hoewel deze hem slechts
voor korte perioden jurisdictie verleende, stelde hij hem aan tot zijn
bijzondere adviseur, biechtvader van de kathedraal, leraar aan het
seminarie en liet hem retraites geven aan priesters en zusters. Bij dit
laatste werk zal hij ongetwijfeld kennis gemaakt hebben met de Congregatie van de Zusters van O. L. Vrouw, die juist in die tijd onder
leiding van haar stichteres, de Zalige Julie Billiart, hun moederhuis te
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Namen kwamen vestigen. Later, in 1819, toen P. Dehasque pastoor
was te Culemborg, zou zijn assistent P. Mathias Wolff de eerste
candidaten voor zijn Zusterscongregatie naar dit moederhuis zenden,
om er hun noviciaat te doen. In het jaar 1809 werden gewonde Spaanse
krijgsgevangenen naar hospitalen in het Noorden van Frankrijk en in
de Zuidelijke Nederlanden overgebracht. Dehasque werd met de zorg
voor deze hospitalen belast, waarbij hij zich zelf niet heeft ontzien. Zo
wordt er verhaald, dat hij tussen pestzieken in ging liggen, om beter
hun biecht te kunnen horen. Zijn jurisdictie in het Namense eindigde in
1812 en werd in dat jaar niet verlengd. De zuidelijke Nederlanden
waren in verzet gekomen tegen de godsdienstige maatregelen van
Napoleon. De Bisschoppen van Doornik en Gent en de Apostolische
Vicaris van Den Bosch waren gevangen genomen en vele priesters
moesten onderduiken.
Na de val van Napoleon werd de Sociëteit van Jesus over de gehele
wereld hersteld. Nog voor dit op 7 Augustus 1814 plaats vond, gingen
verscheidene Paters van het Geloof van Jesus naar het toen pas opgerichte noviciaat in het kasteel Rumbeke bij Kortrijk. P. Dehasque was
een van de eersten, die daar op 31 Juli, het feest van St. Ignatius, zijn
noviciaat begon. Een half jaar later trad daar ook als novice in de
Luxemburgse pastoor Mathias Wolff, die zich spoedig openbaarde als
de redder in het boven verhaalde uitstapje te Keulen. Het noviciaat
verliep niet zonder strubbelingen. Eerst moesten de novicen het kasteel
Rumbeke verlaten, omdat dit bij de opmars van Napoleon na zijn
terugkeer uit Elba in het onveilige gebied kwam te liggen. Zij vonden
echter een nieuw onderkomen nabij Gent. Niet lang daarna overleed de
novicenmeester en was er enige tijd niemand, die diens plaats kon
innemen, totdat één van de novicen, P. Leblanc, tot novicenmeester
benoemd werd. Juist stond P. Dehasque in 1816 aan het eind van zijn
proeftijd, toen de regering van Willem I tot de ontdekking kwam, dat
er een Jezuïetennoviciaat in het land bestond. Onmiddellijk werd het
opgeheven en moesten de novicen vertrekken, doch de bisschop van
Gent, Mgr de Broglie, nam hen op in zijn paleis. Nog voor deze
verdrijving hadden Dehasque en Wolff een andere bestemming gekregen: zij zouden naar Culemborg in Gelderland vertrekken, waar hun
een moeilijke taak als zielzorgers wachtte.
In het Noorden van het land waren toentertijd geen bisdommen. Het
bestuur van dit gebied was toevertrouwd aan een vertegenwoordiger
van de Paus, die Vicesuperior van de Hollandse Missie genoemd werd
en meestal tegelijkertijd Internuntius was. Onder de Vicesuperior stonden als een soort dekens de aartspriesters. De toestand van het Katholicisme in het Noorden was na het Napoleontische régime niet schitterend: de Revolutie had wel vrijheden gebracht, maar ook verkeerde
denkbeelden. Bovendien waren vele katholieken na de troonsbestijging
van Willem I bang geworden voor een protestantse reactie.
Te Culemborg was dit ook het geval. In dit stadje hadden de Jezuïeten sinds de zeventiende eeuw een missiestatie gehad, welke de exJezuïeten na de opheffing van hun Orde in 1773 hadden weten te
behouden. De laatste van hen overleed in 1815, en de aartspriester van
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Utrecht Gerard van Nooy meende deze statie voortaan aan seculieren
te kunnen toevertrouwen. Doch de Vicesuperior Mgr A. Ciamberlani
verzette zich daartegen en verkreeg van de H. Stoel de opdracht, om
de statie voor de jezuïetenorde te behouden. De paters waren aanvankelijk niet zo geestdriftig over dit aanbod vanwege de slechte toestand
in Culemborg, maar gingen er na enige tijd toch op in. Dehasque en
Wolff werden aangewezen, om daar hun apostolische arbeid als jezuïet
te beginnen.
Bij hun aankomst bleek, dat de parochie helemaal was verlopen. De
katholieken kenden de waarheden van hun geloof niet ,meer voldoende
en terwijl zij hun Zondags- en Paasplichten slecht vervulden, gingen
zij nog wel eens naar de preken van de dominees luisteren. Gemengde
huwelijken, waarin de kinderen niet-katholiek werden opgevoed, kwamen vrij veel voor. In het algemeen waren de zeden er slecht en vierde
de godsdienstige onverschilligheid er hoogtij. De voorafgaande jaren
waren buitengewoon zwaar geweest voor de burgerij. Allerlei legers
waren door Culemborg heen getrokken: het Franse, het Russische, het
Pruisische en tenslotte het nieuwe Nederlandse leger. Bovendien had
een gewerenfabriek werkvolk van minder allooi uit het Luikerland aangeworven. Dit alles verklaarde het lage peil van het godsdienstig leven.
De komst van de twee jezuïeten had een bijna totale ommekeer ten
gevolge. Met bijzondere ijver legden zij zich toe op preken, biechthoren
en katechismusles geven. Voor beiden viel dit niet mee, omdat zij het
Nederlands niet in voldoende mate machtig waren. De moedertaal van
Dehasque was Frans en tot op zijn oude dag heeft hij zijn meer intieme
aantekeningen en brieven in die taal geschreven. Maar hij kon nog
tamelijk behoorlijk het Nederlands spreken, waar de Luxemburger
Wolff helemaal niet in slaagde. Niettemin was hun succes buitengewoon. Dit kwam niet het minst door de eigenaardige manier van spreken en doen en door de faam van heiligheid van P. Wolff. Niet minder
indruk zullen echter gemaakt hebben de degelijke en goed verzorgde
preken van P. Dehasque. Het aantal bekeringen van niet-katholieken
bedroeg het eerste jaar ongeveer veertig.
Dit succes wekte natuurlijk reactie. Door het hele land werd er over
gesproken en vele katholieken --• waaronder ook aartspriesters
vreesden, dat de regering maatregelen zou nemen. Inderdaad waren er
klachten bij het gouvernement ingekomen, zelfs dat de Jezuïeten Wolf
en van Haesten te Culemborg een oproer zouden hebben verwekt. Dit
alles schreef de referendaris Van Ghert aan de Utrechtse aartspriester
van Nooy en waarschuwde hem, dat de koning van plan was de beide
Jezuïeten te verbannen. De Utrechtse aartspriester nam de partij op
van de twee Jezuïeten en zorgde er voor, dat de regering geen maatregelen nam. Hij stelde bovendien de angstig geworden hogere geestelijken gerust. Van hun kant zorgden de beide Jezuïeten, dat zij van de
magistraat van Culemborg een gezegelde verklaring kregen, dat zij
geen oproer hadden verwekt. Na deze overwinning kon men verder
gaan en op Sacramentsdag 1817 werd er een processie in de open lucht
gehouden. Naar aanleiding van het eeuwfeest van de hervorming, dat
op 2 November 1817 door de Culemborgse protestanten luisterrijk ge-
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vierd werd, hield P. Dehasque enige preken, waarover P. Wolff op zijn
oude dag nog getuigde, dat zij „energice" waren geweest.
De materiële toestand van de Culemborgse statie was evenzeer slecht
te noemen. In de voorafgaande jaren had men vaste eigendommen van
de statie moeten verkopen voor een te lage prijs, om schulden af te
lossen, en deze waren nog niet geheel afgedaan. Het meubilair van de
kerk was onderkomen en de paramenten versleten of verloren geraakt.
De kerk zelf, een zeventiende eeuwse schuilkerk, stond op instorten en
ook de pastorie was erg vervallen. Hier kon Dehasque zijn organisatorisch talent tenvolle ontplooien, maar eerst moest hij het kerkbestuur tot
een meer dienende functie terugdringen. De kerkmeesters gaven toe en
kregen zelfs bewondering voor deze vooruitstrevende pastoor. Nog in
het jaar 1817 werd er een nieuw kerkje gebouwd met een toren, waarop
onder het kruis een tiaar met de sleutels van Sint Petrus prijkte. Tijdens
de bouw van deze kerk had men van het gemeentebestuur een oude
ongebruikte kerk, de St Janskerk, gekregen, die toch zou worden
afgebroken. Ondertussen hield P. Wolff met veel succes op verscheidene plaatsen bedelpreken en bracht behalve geld ook beelden en kerksieraden naar Culemborg, waar de katholieken zelf evenzeer hun best
deden, om hun nieuw kerkje te kunnen betalen. Een naaikrans ging er
voor nieuwe paramenten zorgen. In de loop van de volgende jaren werd
er naast de kerk een kerkhof aangelegd, zodat de katholieken hun
doden niet meer in de protestantse Sint Barabarakerk behoefden te
begraven. Tenslotte wist het kerkbestuur nog van, de gemeente een
klokje van de afgebroken St Janskerk los te krijgen.
Terwijl de bouw van het nieuwe kerkje -nog aan de gang was, had
het kerkbestuur een nieuw offensief ingezet: men wilde een evenredige
vertegenwoordiging hebben in het bestuur van het Weeshuis, dat door
gravin Elisabeth van Culemborg indertijd voor katholieke wezen was
gesticht. Na lang praten en onderhandelen kon men echter niet verder
komen, dan de concessie dat voortaan een protector of regent en ook
de moeder van het Weeshuis katholiek zouden zijn.
Wij komen nu aan de belangrijkste stichting van P. Dehasque, die
later voor het kerkelijk leven van Nederland van zo groot belang zou
zijn. Wij bedoelen de oprichting van het klein-seminarie te Culemborg
in 1818.
In de zeventiende eeuw had in dat stadje een katholieke Franse
meisjeskostschool gebloeid, die onder leiding stond van enige klopjes.
Deze „Cloppenschool" was in de achttiende eeuw ten gronde gegaan,
maar de gebouwen ervan waren in het bezit van de statie gebleven,
totdat men ze in 1814 uit armoede had moeten verkopen. Toen na de
komst van de nieuwe „pastoors" het Katholicisme in Culemborg weer
opbloeide kreeg men dadelijk spijt over deze verkoop, want de huizen
lagen op het terrein van de statie. De nieuwe eigenaar was bereid, om
zijn pas verworven bezit weer af te staan, maar vroeg veel meer dan hij
ervoor gegeven had. De pastoor meende toch de huizen te moeten
aankopen om zijn grootse plannen te kunnen verwezenlijken: hij wilde
een klein-seminarie daarin vestigen voor de Hollandse Missie. Of deze
plannen geheel van hemzelf zijn uitgegaan of van de Utrechtse aarts-
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priester van Nooy is onzeker, maar hij heeft in ieder geval de plannen
uitgevoerd. De huizen werden aangekocht en de pastoor zorgde ook
voor een kostschoolinventaris. Zelf ging hij naar België, waar hij onder
de juist verbannen Jezuïeten nog enige leraren wist te krijgen. Ook
aartspriester van Nooy stond enige van zijn geestelijken af. Het onderwijs zou geschieden volgens de Ratio Studiorum van de Jezuïeten. Na
de toestemming van het gemeentebestuur te hebben verkregen, kon
aartspriester van Nooy het seminarie op 26 October 1818 inwijden. Het
gemeentebestuur, dat tot dan toe meegaande was geweest, begon ineens
bezwaren te maken. De moeilijkheid lag, naar weldra bleek, in het feit,
dat er ook externe leerlingen aan het seminarie studeerden. Het externaat werd afgeschaft, en het gemeentebestuur was gerustgesteld. Reeds
spoedig na het begin in 1818 werd er een schoolretraite gegeven door
P. Wolff en het volgende jaar door P. Dehasque. Om meer leerlingen
te kunnen aantrekken had de stichter ervoor gezorgd, dat de kostprijs
laag bleef. Dit had tot gevolg, dat men in het aartspriesterschap van
Holland en Zeeland, waar men toch het klein-seminarie Hageveld te
Velzen had, belangstelling voor het Culemborgse seminarie kreeg. Er
werd een overeenkomst gesloten, zodat in het schooljaar 1820--1821
een vijftigtal jongens uit dit aartspriesterschap naar Culemborg konden
komen. Van de prijsuitdelingen maakte Dehasque gelegenheden om de
voormannen van katholiek Nederland bijeen te brengen. Als voorzitter
trad dan meestal een voornaam geestelijke op, zoals de internuntius
Mgr A. Ciamberlani, aartspriester van Nooy, prof. baron van Wijkerslooth, de latere bisschop van Curium, en men zag er behalve vele
geestelijken ook leken als Le Sage ten Broek, Albert Roothaan en J. H.
Mosch. Deze laatste besloot zelfs zijn laatste levensjaren in Culemborg
door te brengen, om er getroost en gesterkt door P. Dehasque te sterven. Voor Wolff en Dehasque waren de prijsuitdelingen de gelegenheden om contacten aan te knopen. Beiden hadden dan ook een groot
gedeelte van de clerus als penitenten. Begin 1822 kwam Minster Goubau naar Culemborg voor een kort bezoek aan het seminarie. Hij sprak
er slechts even met enkele leraren en met de twee pastoors .Enige jaren
later zou het doel van dit bezoek duidelijk worden, maar reeds toen
voelde men de vijandigheid van de regering.
Het succes, dat Dehasque had met de bouw van zijn kerk en de
stichting van het seminarie, richtte de aandacht van de overheden der
Jezuïetenorde op hem. In 1819 werd hij tot algemene overste van alle
Nederlandse missiestaties der jezuïeten aangesteld. Daar in deze streken nog geen provincies van de Orde waren opgericht, kwam daarbij,
dat hij tevens de functie van provinciaal te vervullen had, zonder echter
de titel te dragen. Dit bezorgde hem zoveel werk, dat hij de zielzorg
bijna geheel aan P. Wolff moest overlaten. Gelukkig kon hij in 1820
zijn pastoorschap weer meer gaan uitoefenen, daar toen alle noordelijke
huizen van de Jezuïeten gesteld werden onder de Zwitserse provinciaal,
die hier regelmatig visitaties kwam doen. Bij de vestiging van de Belgische provincie in 1832 werden de Hollandse staties daarbij ingedeeld,
totdat in 1849 de Nederlandse provincie opgericht werd. P. Dehasque
bleef overste van de Nederlandse missiestaties tot 1822.
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De grote katholieke emancipator Le Sage ten Broek had in 1820 de
R.C. Maatschappij opgericht, die tot doel had de bevordering der
katholieke belangen. Op aanbeveling van aartspriester van Nooy kregen ook Dehasque en Wolff een plaats in het hoofdbestuur, maar
moesten enige tijd later op last van het Ordesbestuur daarvoor bedanken. Toch bleven zij nog voor de maatschappij werken. In Culemborg
zelf lieten zij de kerkmeester Anthonie Wijnen, de rechterhand van de
pastoors in administratieve zaken, aanstellen tot correspondent. Deze
noteerde gloriërend in zijn dagboek, dat op 11 April 1821 de heer
Mosch, thesaurier-generaal van de maatschappij, bij hem kwam met
een vijftigtal bewijzen van lidmaatschap en quitanties. Bij het conflict,
dat graaf de Robiano in de R.C. Maatschappij teweegbracht, heeft
Dehasque nog geprobeerd een verzoening tot stand te brengen. Hij was
juist op reis gegaan om met mejuffrouw Heeren uit 's-Hertogenbosch
enige kloosters in Zuid-Nederland te bezoeken, toen op 26 October de
aankondiging van de Robiano verscheen, dat er vanaf 1 Januari 1822
een Frans-talige Sociéte Catholique zou zijn. Op zijn reis ontmoette P.
Dehasque Vlaamse priesters, die hem op de hoogte brachten van de
praktijken, die de Robiano had toegepast om tot zijn doel te geraken.
Eveneens bracht de pastoor een bezoek aan baron Coppens, die hem op
zijn buiten Breuille in Henegouwen uitnodigde. Def baron was eerst
meegegaan met de Robiano, maar wijzigde nu zijn opinie en schreef
zelfs een brochure tegen hem. Op het eind van zijn reis maakte Dehasque nog een kleine omweg over Luik, waar hij Dehesselle, president
van het Luikse groot-seminarie, bezocht. Deze had de annonce van
afscheiding mede-ondertekend. Het onderhoud was zeer vriendschappelijk en bracht Dehasque tot de overtuiging, dat niet alle grieven van
de Robiano onredelijk waren. Hij probeerde nu de eenheid te herstellen.
Na zijn terugkeer in Culemborg schreef hij een brief aan de Robiano,
waarin hij hem geducht de waarheid zei. Daaruit ontstond een kortstondige correspondentie, waarin de Robiano een samenwerking voorstelde. Dehasque was bereid, om daarbij te helpen, maar noch de medestanders van de Robiano voelden er voor noch de tegenpartij, zodat
deze interventie op niets uitliep, behalve dat in Zuid-Nederland het
optreden van P. Dehasque sterk in afkeurende zin besproken werd;
vooral had men het tegen de „bekering" van baron Coppens. Deze
praatjes drongen ook door in Zwitserland en mogelijk was het hieraan
te wijten, dat P. Dehasque zijn functie van algemeen overste der
missiestaties en van pastoor te Culemborg moest overdragen aan zijn
vriend en raadsman Wolff en korte tijd daarna geroepen werd naar
Zwitserland, om daar zijn vorming als Jezuïet in het z.g. derde jaar te
voltooien. Onder de brieven van Pater Roothaan, die toen nog geen
Generaal was en in Zwitserland vertoefde, is er één, die aan zijn broer
is gericht, waarin hij vraagt, wat er toch met P. Dehasque gebeurd is,
die in Zuid-Nederland een tweedrachtzaaier werd genoemd. Een .jaar
later, in 1823 kwam P. Dehasque terug naar Culemborg, waar hij als
kapelaan belast werd met de administratie van de statie. In het voorbijgaan had hij een bezoek gebracht aan de Heemstede, het buiten van de

218

PIERRE HENRI DEHASQUE
DEHASQUE S.J.
S.J.
PIERRE

heer
Mosch. De
De beide
beide maatschappijen
maatschappijen waren
door een
een regerege~
heer Mosch.
waren toen
toen al door
ringsdecreet opgeheven.
Voor het
het seminarie
seminarie werd de toestand
toestand hoe
hoe langer
langer hoe
hoe dreigender.
dreigender. De
De
informaties, die
regering vroeg,
voorspelden niet
goeds. Wat
Wat
informaties,
die de
de regering
vroeg, voorspelden
niet veel goeds.
men
vreesde gebeurde:
gebeurde: in
1825 kwam
kwam het decreet
decreet van
van opheffing
opheffing te
te
men vreesde
in 1825
Culemborg.
laatste prijsuitdeling
prijsuitdeling was een
een toespraak
toespraak gehouden
gehouden
Culemborg. Bij
Bij de
de laatste
van Vree,
Vree, de
de latere
latere eerste
eerste bisschop
bisschop van
van HaarHaar~
door de seminarist F. J.
J. van
Iem.
lem.
volgende jaren
jaren waren
waren ook
ookvoor
voorde
destatie
statiemoeilijk.
moeilijk. In
In1825
1825hadden
hadden
De volgende
de katholieken,
katholieken, door een handige
handige verkiezingsmanoeuvre
verkiezingsmanoeuvre van de tegentegen~
partij,
zetels in
in de
degemeenteraad
gemeenteraadverloren.
verloren.Daardoor
Daardoorkon
kon
partij, op
op één
éën na alle zetels
men
meer zo rekenen
rekenen op de steun van
van de
de plaatselijke
plaatselijke overheid.
overheid. De
De
men niet meer
regering
bemoeide zich
zich herhaaldelijk
herhaaldelijk met
met kerkelijke
kerkelijke aangelegenheden,
aangelegenheden,
regering bemoeide
Niewindt, de
de
bij het
zoals bij
het Jubilee
jubilee van
van 1826
1826 en de collecte van Mgr van Niewindt,
Apostolische Prefect van
van Curacao.
Curaçao. Dehasque
Dehasque antwoordde
antwoordde in
in het
het eerste
eerste
de statie
statie geen
geen aankondiging
aankondiging van
van een
een jubilee
Jubilee was
was ontont~
geval.
geval, dat er in de
vangen, maar
maar zo dit het geval
geval was
was geweest,
geweest,men
menhier
hieraan
aande
dekerkelijke
kerkelijke
moeten gehoorzamen.
gehoorzamen. In
geval schreef
schreef hij,
hij,
overheden
overheden had
had moeten
In het tweede geval
dat er evenmin hierover enig bericht bij
bij de pastoor was binnengekomen,
binnengekomen,
doch
hij even naar 1 Cor.
Cor. 16
16 wilde
wilde verwijzen.
verwijzen. Ondanks
Ondanks deze
dezedreidrei~
doch dat hij
ging werd het kerkelijke
kerkelijke leven te Culemborg hoe langer hoe
hoe vaster.
vaster. Het
Het
aantal
degenen, die hun
hun plichten
plichten verwaarloosden
verwaarloosden en
ge~
aantal van
van degenen,
en van
van de gesteeds geringer,
geringer, terwijl
terwijl het
hetaantal
aantalbiechten
biechtenen
en
mengde huwelijken werd steeds
communies voor
voor die
die tijd
tijd hoog was te
communies
te noemen.
noemen.
Toen na
na het
het Concordaat
Concordaat van 1829
1829 de
de houding
houding van
van de
deregering
regering iets
iets
de gebouwen
gebouwen van
van het
het semisemi~
verbeterd was,
verbeterd
was, zorgde Dehasque, dat er in de
narie een Franse
Franse jongenskostschool
jongenskostschoolgevestigd
gevestigdwerd,
werd,klaarblijkelijk
klaarblijkelijk met
met
de bedoeling, om deze
deze mettertijd
mettertijd in een seminarie
seminarie om te
te zetten.
zetten. Deze
Deze
door het
het uitbreken
uitbreken van de BelgiBelgi~
kostschool verdween echter al spoedig door
sche
Opstand. In
In het begin
begin was dit
dit voor
voor de
de pastoors,
pastoors, die
die uit
uit ZuidZuid~
sche Opstand.
Nederland kwamen,
kwamen, een spannende
spannende tijd.
tijd. Zo
Zo werden
werden op
opzekere
zekerenacht
nacht
Nederland
twee
kwaadaardige paskwillen
pastoors. Deze
Deze
twee kwaadaardige
paskwillen aangeplakt
aangeplakt tegen
tegen de pastoors.
lieten
aftrekken en
en met
met een
eenbegeleidend
begeleidend schrijven
schrijven aan
aan de
deburgeburgelieten ze aftrekken
meester brengen,
honderd gulden uitloofde voor opsporing
opsporing van de
de
meester
brengen, die
die honderd
dader(s}.
beter. Zo
Zokon
kon
dader (s) . Langzamerhand
Langzamerhand werd
werd de
de toestand echter weer beter.
van Wijkerslooth
Wijkerslooth tot
tot bisschop
bisschop gewijd
gewijd worden,
worden, zonder
zonder dat
dathij
hij
prof. van
Voordat hij
hij zijn
zijn wijding
wijding ontving,
ontving,deed
deed
echter jurisdictie mocht hebben. Voordat
retraite in de
de pastorie
pastorie van
van Culemborg.
Culemborg. Twee
Twee jaren
jaren later
later werd
werd
hij een retraite
hij
deze
bisschop feestelijk
feestelijk in
het stadje
stadje ingehaald,
ingehaald, toen
toen hij
hij het
het kerkje
kerkje
deze bisschop
in het
kwam consacreren. In die tijd trad juist P. Wolff af als pastoor, om inkwamconsre.IditjausPWolf patr,min
Dehasque werd
werd
zegenrijk werk
Nijmegen opnieuw zijn zegenrijk
werk te beginnen.
beginnen. P. Dehasque
tweede keer
keer pastoor.
pastoor.
voor de tweede
Een jaar
later volgde
volgde P.
P. Dehasque
P. Wolff ook
Een
jaar later
Dehasque P.
ook op
op in
in de
defunctie
functie
van missie-overste.
P. W
Wolff
missie-overste. P.
olff was
was een
eenbestuurder
bestuurder geweest,
geweest, die
dietroost
troost
brengen in
in moeilijke
moeilijke tijden
tijden en die
die ook
ook veel
veel betekend
betekend heeft
heeft voor
voor de
de
kon brengen
ontwikkeling van
van het
het devotieleven,
nu de toestand
devotieleven, maar
maar nu
toestand zoveel
zoveel beter
beter
ontwikkeling
was geworden,
geworden, moest
moest men
men tot
tot meer
meer constructief
constructief werk
werk overgaan
overgaan en,
en, om
om
daarin leiding te hebben,
hebben, had
had men
men iemand
iemand nodig
nodigmet
metmeer
meerorganisatoriorganisatoritalenten. Met name
en administratieve
administratieve talenten.
name kreeg
kreeg de
de nieuwe
nieuwe overste
overste
sche en

PIERRE HENRI DEHASQUE S.J.

249

opdracht, om toe te zien op de bouw van nieuwe kerken. Reeds was
men te Amsterdam begonnen met de bouw van de Zaaierskerk, in Den
Haag had men ook plannen en te Nijmegen verlangde men eveneens
naar een nieuw kerkgebouw. Tevens kreeg hij de bijzondere opdracht,
te onderzoeken hoe en door welke personen of organisaties de goederen
van de Orde in Nederland het best beschermd konden worden tegen
maatregelen van de regering. Toen P. Wolff in 1837 het initiatief nam,
om in het Capucijnenklooster van Velp bij Grave een priesterretraite te
beginnen, feliciteerde P. Dehasque hem daarmede, maar drukte hem
tevens op het hart, om zich goed aan de gewone volgorde te houden en
raadde hem enige boeken aan. Deze retraite is het begin geweest van
de retraites aan priesters, religieusen e.a. Daar zijn functie als missieoverste voor een groot deel hierin bestond, dat hij de verbinding onderhield tussen zijn onderdanen en buitenstaanders enerzijds en de provinciaal in België anderzijds, heeft hij in niet geringe mate kunnen meewerken aan de overname van het college te Katwijk en van de parochie
te Ravenstein.
Het herstel v an het seminarie van Culemborg is de vervulling geweest van een lang gekoesterde droom van de Culemborgse pastoor.
Vanaf 1834 had de aartspriester vax Utrecht G. A. Vermeulen al
voorgesteld, om in Culemborg een groot- en een klein-seminarie te
vestigen. In hoeverre Dehasque ook een groot-seminarie gewild heeft is
niet bekend, maar toen na jarenlang volgehouden acties en petities bij
de regering, eindelijk in 1841 er een klein-seminarie te Culemborg
mocht komen, gevoelde Dehasque zich als een man, die zijn levensideaal had bereikt.
De vreugde over deze overwinning werd echter al spoedig overschaduwd door het verdriet over de dreigende afzetting van zijn vriend de
aartspriester G. A. Vermeulen. Deze was bij de Internuntius-vice-superior Mgr I. Ferrieri beschuldigd van slecht bestuur. De Vice-superior
was op de beschuldigingen ingegaan tot verontwaardiging van een
groot gedeelte van de clerus, waaronder ook P. Dehasque. Deze maakte
zich bovendien om andere redenen zee r bezorgd over het beleid van
deze zeven en twintigjarige Vice-superior. Uiting gevend aan deze ongerustheid vroeg hij zich af, of nu de tijd niet gekomen was, om twee
Apostolische Vicarissen over de missie aan te stellen of tenminste een
Nederlander tot Vice-superior te benoemen. Aartspriester Vermeulen
werd afgezet. In Rome werd deze maatregel goedgekeurd, hoewel men
wel vond, dat de Vice-superior wat haastig te werk was gegaan. Tot
opvolger van Vermeulen werd aangesteld pastoor J. Hartman, eveneens
een vriend van P. Dehasque. De positie van deze was door de voorafgaande gebeurtenissen en om zijn adviseurschap van Vermeulen veel
moeilijker geworden, in zoverre het zijn verhouding tot de Vice-superior
betrof. Daar bovendien opkomende ouderdomskwalen hem in zijn werk
hinderden besloot men — hoewel met tegenzin om zijn populariteit bij
vele priesters, — hem te ontheffen van zijn taak als algemeen overste,
maar hem pastoor van Culemborg te laten.
Terzelfdertijd bleef Mgr J. Zwijsen, de latere Aartsbisschop van
Utrecht, hem consulteren en vertrouwde hem de eindredactie toe van
.
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de Regels der Zusters van Tilburg. Kort tevoren had hij nog mogen
meewerken aan de bekering van de Franse philosooph Collin de
Plancy, die door hem voorbereid zijn dwalingen afzwoer en zijn werken
retracteerde. Maar in de volgende tijd namen zijn kwalen steeds meer
toe en beletten de vroeger zo sterke man zijn pastoorsambt uit te
oefenen. Toch kwam hij weer tot volle strijdlust, toen het er om ging,
meer plaatsen in het regentencollege van het Weeshuis te veroveren.
De gedachte aan de dood bracht hem tot nog dieper nadenken over
geestelijke zaken, hoewel hij heel zijn leven al gold als een man van
gebed. Het einde kwam vlak na zijn jaarlijkse achtdaagse retraite in
1846. Juist op de avond, dat hij deze beëindigde trof hem een beroerte,
die in achttien dagen een einde aan zijn leven zou maken. Gedurende
deze tijd bereidde hij zich in volkomen kalmte en biddend op de dood
voor en ontving de Sacramenten der stervenden. Katholieken en nietkatholieken kwamen herhaaldelijk informeren naar zijn toestand. In de
avond van 17 April zette de doodstrijd in en op 18 April om kwart voor
drie in de nacht gaf hij zijn ziel weer aan zijn Schepper.
Twee dagen lang bleef zijn lijk opgebaard in het door hem gestichte
kerkje en konden de Culemborgers afscheid nemen van hun geliefde
herder. Beide dagen werden besloten door de Metten van de Overledenen. Op Woensdag 22 April werd de plechtige uitvaart gehouden,
waarna in een lange goed georganiseerde begrafenisstoet katholiek
Culemborg hem een laatste hulde bracht. Van alle kanten uit het land
kwamen er betuigingen van medeleven. Het was niet meer dan billijk,
dat het seminarie, daar de dood van P. Dehasque had plaatsgevonden
in de Paasvacantie, daarna voor zijn stichter een plechtige requiemmis
hield. Op dezelfde dag kwam de Utrechtse aartspriester J. Hartman
naar Culemborg, om in het bijzijn van vele pastoors ook een requiemmis
op te dragen in de parochiekerk. Het dagboek van de Teresiakerk in
Den Haag herdenkt zijn overlijden aldus: „18 April 1846 overleed te
Culemborg R. Pater Petrus De Hasque, die gedurende verscheidene
jaren overste was van de missiestaties. Hij was een man van zeer grote
verdiensten voor de verbreiding van het ware geloof in Holland en
voor de Sociëteit van Jesus, bezat een niet gewone eruditie en was
uiterst geliefd bij de kerkelijke autoriteiten".

Enkele beschouwingen over
het Hindoeïsme en zijn Godsidee
door JOS. JORDENS S.J.

E tijden zijn lang voorbij dat het Hindoeïsme een mysterieuze aanD
trekkingskracht kon uitoefenen op de westerling alleen reeds door
zijn vreemde, geheimen omsluierende onbekendheid. Alle Europese
talen bezitten nu hun „Geschiedenis van het Hindoeïsme", en overal
vindt men steeds meer en meer vertalingen uit de Hindoese literatuur 1 ) .
Maar het bleef niet bij deze louter literaire contactname. Onze eeuw
kent een overvloed van reisverhalen, van het phantastische tot het
realistisch-cynische toe, waarin avonturiers, geleerden, journalisten en
waarheidszoekers hun ervaringen en phantasieën voor het publiek
brengen. Westerlingen van alle slag schuimden de wegen van Indië af,
op zoek naar mysteries en sensatie, of met de „heilige" ijver een aantal
mystificaties aan het licht te brengen en pseudo-mystieken te ontmaskeren. En dan zijn de Indiërs zelf wakker geworden: het Hindoeïsme
ontwaakte als uit een eeuwenlange slaap, en stuurde zijn missionarissen
uit naar het Westen. Elke Europese of Amerikaanse grootstad heeft
haar yogi, haar kringen van vurige bekeerlingen tot de theologie en de
praktijken van het Hindoeïsme, ^-- van het gemoderniseerde Hindoeisme 2 Verscheidene van deze leraars hebben zelfs een zekere wereldfaam weten te veroveren. De aantrekkingskracht van deze godsdienst,
die nu reeds 30 eeuwen over Indië heerst, en die heden ten dage nog de
kracht en de vitaliteit bezit om zich te vernieuwen, heeft niet afgedaan.
Zijn geschiedenis reeds bewijst dat hier authentiek-religieuze krachten
aan het werk zijn, die de schoonste parel vormen aan de kroon van een
groot volk met een ontegensprekelijk religieus genie.
) .

Men kan ruim genomen op drie verschillende wijzen de heilige teksten van het Hindoeïsme benaderen en bestuderen. Vooreerst zijn er de
meer historisch gerichte studies, die de bedoeling hebben zo objectief
en zo volledig mogelijk samen te vatten en systematisch uiteen te
zetten wat over de duizenden pagina's van de heilige geschriften verspreid ligt. Deze studies variëren tussen een eenvoudige korte inhoud
en een haast encyclopedisch overzicht. Naast deze objectieve studies
heeft het westers Indianisme ook altijd de proselieten-literatuur der
enthousiasten gekend, der westerlingen, bekeerd tot een of andere vorm
van Hindoelserende godsdienst-praktijk, der theosofen, der geïmmi1) Het Hindoeïsme is een der drie grote autochtoon-Indische godsdiensten. Jainisme
en Boeddhisme waren oorspronkelijk ketterijen van het Hindoeïsme, gesticht door
twee religieuze hervormers: de Jina en de Boeddha. Het Jainisme telt nog ongeveer
1.250.000 aanhangers. Het Boeddhisme heeft heel het verre Oosten missionerend
veroverd, maar is haast helemaal verdwenen uit het Indisch vasteland. Volgens de
statistieken zijn er in India 250.000.000 Hindoes. Daarnaast 8.000.000 animisten,
77.000.000 Mohammedanen, 6.000.000 Christenen en 4.000.000 Sikhs.
2) Cf. o.a. Th. Wendell, Hinduism invades America, New York, 1930.
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greerde Indische guru's. Deze literatuur draagt weinig bij tot de ware
kennis van het Hindoeïsme. Het zijn vooral de philosofen die ons de
geheime diepten ervan moeten openbaren, voortbouwend op de resultaten der historici. Wanneer we, in dit verband, van philosofen spreken, wordt ipso facto „godsdienstphilosofen" bedoeld, om niet te
zeggen „theologen". Zij zijn het die de grondintuïties en de grondstructuren moeten in het licht stellen, die verspreid liggen over die
ontelbare bladzijden Hindoe-teksten, en verborgen tussen zoveel banaliteit. Maar de namen van deze categorie indianisten zijn niet talrijk.
In zijn pas verschenen werk 3 heeft P. Johanns eens te meer bewezen een grootmeester te zijn in die laatste school van het Indianisme. In
dit werk gaat hij nog dieper in op de thema's die hij reeds uiteenzette in
zijn Vers le Christ par le Vedanta 4 ). Met een ongelooflijke wetenschappelijke kennis der originele teksten, en een buitengewone synthetische denkkracht weet de schrijver door te dringen tot in de kern van
de heilige schriften en van de systemen, zodat hij ze werkelijk van
binnen uit begrijpt. Ziehier in enkele woorden en a.h.w. gesuggereerd
waarin dat zeer eigene van zijn philosophisch denken bestaat.
P. Johanns zoekt altijd een tekst of een systeem te begrijpen van uit
de kern zelf, van uit de grondintuïtie, die tenslotte alles determineert.
Dit centraal-gerichte begrijpen is ook steeds een idealiserend begrijpen:
een begrijpen dat zo sterk vergroeid is met de liefde voor de waarheid,
dat het elk sprankje waarheid waarderend doet bloeien tot zijn hoogste
kracht. Vandaar dat alle kleinerende critiek aan deze philosoof vreemd
is: hij laat het Hindoeïsme schitteren in het volle licht van zijn ontdekkingen en visies..Maar toch verliest P. Johanns zich nooit in die schittering: omdat zijn begrijpen een begrijpen is van de partiële waarheid
naar de volledige Waarheid toe. Zijn begrijpen — het is immers idealiserend begrijpen --- is dynamisch gericht naar de volheid zelf van de
Waarheid. Hij laat zien hoe het Hindoeïsme krachtens de fragmenten
waarheid, die het bezit, op weg is naar de volledige Waarheid van het
christelijk denken, van het christelijk geloof. Deze volledige Waarheid
ligt voor P. Johanns gecentreerd: op philosophisch plan rond de idee
van de schepping-uit-het-niet; op het plan van de revelatie rond de
historische realiteit die de geïncarneerde Christus is. Aldus biedt dit
werk een fundamenteel inzicht in de eigen diepten van het Hindoeïsme,
maar dit op de achtergrond enerzijds van een christelijk philosophisch
systeem dat waardig is Gods eigen revelatie tot grondslag te dienen,
anderzijds van de eeuwige Waarheid van Christus zelf: „Vers le Christ
par le Vedanta".
)

We zullen nu in vogelvlucht de evolutie van de Godsidee van het
Hindoeïsme overschouwen, ons hierbij inspirerend door vroegere werken
3) P. Johanns, La pensée religieuse de linde, (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de Namur, fascicule 14), Namur-Paris-Louvain, 1952.
4) P. Johanns, Vers le Christ par le Vedanta, vol. 1, Cankara et Ramánuja, Louvain, 1932; vol. 2, Vallabha, Louvain, 1933.
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van P. Johanns 5 ). De geschiedenis van het Hindoeïsme kunnen we in
twee grote perioden verdelen: de niet-systematische periode (XV° voor
Chr. tot V° na Chr.) , en daarna de periode der grote systemen (VII° XVIII° na Chr.) .

De niet-systematische periode

(XV° eeuw voor Chr. tot V° eeuw na Chr.)
De vier Veda's (XV ° -X ° v. Chr.) bevatten de oudste heilige geschriften der Hindoes: het boek der hymnen (Rig-Veda), het boek der
zangen (Sâma -Veda), het boek der offerformules (Yajur-Veda), en
het boek der magie (Atharva-Veda) De drie eerste zijn een verzameling van de eigen literatuur der Oud-Vedische edelen en hof-priesters.
Het vierde boek staat veel dichter bij de ruwere magische opvattingen
en godsdienstpraktijken der brede volkslagen. Deze Veda's belijden
een evident polytheïsme van een menigte goden der lucht, der middenruimte en der aarde. Dit pantheon wordt, in tegenstelling met het
Griekse, gekarakteriseerd door een vage persoonlijkheid der individuele
goden, en een grote onstandvastigheid der functies en der onderlinge
suprematie. Typisch voor deze periode is ook het henotheïsme: van het
ogenblik dat een bepaalde god wordt aangeroepen, verdwijnen al de
overigen, en wordt in hem de ganse goddelijkheid als een soort onpersoonlijke en beweeglijke kwaliteit gekristalliseerd.
Heel het godsdienstig leven der Veda's, en heel hun mythologie heeft
tot centrum het offer. Het offer is de locus der ontmoeting van god en
mens. Dit is van zeer groot belang voor de latere ontwikkeling der
speculaties. De goden zijn de bewerkers van de orde van de wereld.
Maar ook de Veda's vermoedden reeds, dat zij dit enkel waren krachtens een onpersoonlijke physische en morele kracht, die de grond is van
de universele harmonie: het Rita. Van af de eerste bronnen van het
Hindoeïsme verschijnt achter de menigte ethische goden de vage schim
van het onpersoonlijk absolute.
De Bráhmana's (X°-VII° v. Chr.) zijn de uiterst gespecialiseerde
literatuur van de priesters: zij bevatten de theologische uiteenzettingen
van de leer van het offer, die steunen nu eens op de versregels der
Veda's, dan weer op de beschrijving der riten. De Vedische goden
worden onttroond en onttakeld: het offer en de priester zijn de echte en
enige dragers van het heilige en van het absolute; het offer, dat wil
zeggen de offerformule, het brahman, en de priester, diegene die het
brahman kent, de brahmaan. Dit brahman neemt in zich de eigenschappen op van het rita, en wordt aldus het cultureel-ontologisch absolute,
dat de goden in de schaduw stelt, en vervangt, en dat in de macht is
van de brahmaan. Aldus, door de verabsolutering van het offer, van de
offerformule, draagster van de scheppings- en heiligingskrachten, en
door haar identificering met het rita, geraakten de Hindoes tot de notie
van het onpersoonlijk absolute brahman, dat heel de verdere evolutie
van het Hindoeïsme zal beheersen. In de Brahmana's is deze conceptie
echter helemaal gevangen in een sfeer van of f er-techniek en magie.
5 ) Wij beperken ons hier tot het bespreken van de speculatieve Godsidee in de
literaire bronnen van de grootste stromingen van het Hindoeïsme.
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Krishna wordt er identiek verklaard met het onpersoonlijk absolute
Een van de goden van het pantheon, die allen evenzeer in de
cyclus der wedergeboorten gevangen zitten, wordt boven deze samsára
uitgeheven, --- en daar verschijnt voor het eerst in het Hindoeïsme de
persoonlijke absolute God, transcendente Heer. Deze persoonlijke
Godsidee is echter van 't begin af aan door zekere fatale kenmerken
getekend. Daar de persoonlijkheid Gods haar intrede doet in het absolute vanuit de concrete realiteit van een god-mens, gevangen in de
samsára, zal deze persoonlijkheidsidee onherroepelijk met een soort
lichamelijke individualiteit verbonden blijven, en zich nooit kunnen
opwerken tot een louter geestelijk zich zelf zijn. Daar van de andere
kant de persoonlijke God tot het absolute verheven wordt door vereenzelviging met een onpersoonlijk immanent-pantheïstisch brahman, zal
deze Absolute Geest steeds besmet blijven met een fundamenteel pantheïstische en monistische tendenz. Later zullen de grote philosophen
voortdurend met die twee moeilijkheden te kampen hebben.
brahman.

Hiermee hebben we een vluchtig overzicht gegeven van het materiaal
dat rond de 7° eeuw verzameld lag in de heilige traditie, ruw en
ongesystematiseerd; en waaruit de grote denkers de elementen zullen
putten om er hun systemen mee op te bouwen.

De grote systemen (Vu 0 tot XVII I ° eeuw na Chr.)
We kunnen hier onmogelijk al was het ook maar een schets geven
van de ontwikkeling der Indische philosophische en theologische literatuur vanaf de VII° eeuw na Chr. We doen het Hindoeïsme zeker geen
onrecht aan wanneer we de Vedanta uit haar zes dargana's 7 nemen
als zijnde het meest karakteristiek om haar philosophie en theologie. In
deze Vedanta zijn duidelijk twee grote scholen te onderscheiden:
Gaudapada en Çankara met hun volgelingen, en de school van Rámánu ja. We willen aantonen hoe zij het materiaal van de eeuwenlange
traditie verwerken, en dit speciaal met betrekking tot de Godsidee.
Het Çankarisme gaat eerst en vooral terug op de fundamentele
intuïtie der Upanishads: de totale identiteit van het absolute brahman
met de aíman, het persoonlijke zelf. De godheid is een pure, enkelvoudige, transparante geestelijkheid, die alle menigvuldigheid uitsluit, en
die de individuele zielen totaal opslorpt in haar ongedetermineerde
luminositeit. Çankara belijdt het meest absolute monisme van de enkelvoudige Geest, van Brahman. Dit is de identiteit zelf van volmaakt
zijnde, lichtende intelligentie en roerloze zaligheid: sac-cid-ánanda. Het
transcendeert grenzeloos alle activiteit, alle leven, alle persoonlijkheid.
De vraag die zich onmiddellijk stelt bij deze schitterende, haast
bovenmenselijke opvatting der godheid, is de volgende: welk is in dit
)

.

.

7
Dargana, van drilt, „bezien", is de naam van de 6 grote systemen van het Hindoeïsme. Deze systemen vormen geen gesloten philosophisch geheel elk op zichzelf, .
maar specialiseren zich in een of andere tak van de algemene wetenschap: logica,
ritueel, mystiek, metaphysiek. De Vedanta is het systeem der methaphysiek, en der
grote denkers.
)
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systeem de plaats van de concrete menselijke wezens, van deze wereld
der samsára, die toch ontegensprekelijk reëel is? Heel deze wereld van
mensen en goden, heel het kosmisch gebeuren wordt door Çankara verwezen naar de sfeer der máyá, dat we voorlopig vertalen door „kosmische illusie". Daar voor Çankara de causaliteit altijd vooreerst en
essentieel materiële causaliteit is, en hij de idee van de schepping-uithet-niet mist, kan hij zich Gods causaliteit tegenover de wereld niet
anders dan als een materiële causaliteit voorstellen. Dat brengt echter
mee dat deze oorzakelijkheidsverhouding noodzakelijk in God verandering en relativiteit veronderstelt. Dit kan deze philosoof echter niet
aanvaarden met zijn grote visie van de enkelvoudige geestelijkheid
Gods. Daarom verwerpt hij logisch de realiteit van de kosmos en de
individuele geesten. Maar hij moet toch rekenschap geven van de
verschijning van deze realiteiten. Welnu, de máyá is het principe van
verklaring hiervan. Door de máyá verschijnt de wereld alsof hij buiten
God bestond. Maya is een magische macht van illusie die een valse
wereld tovert, welke verdwijnt zodra de echte kennis van de enkelvou
digheid van Brahman wordt verkregen. De wereld die verschijnt, is
geen echt zijnde: want alle echt zijnde is gecondenseerd in het pure
Brahman. En toch is hij ook niet louter niets: want hoe zou hij zich
anders tegelijk als versluiering en illusorische openbaring van het
Brahman kunnen doen gelden? Ml yá is het irrationeel postulaat dat
aan deze fenomenele wereld een uitleg moet geven. Door de mist van
de máyá heen verschijnt de wereld als een zelfstandigheid, doen de
individuele zielen zich als op zich zelf staand voor, en verschijnt de
onpersoonlijke Godheid als lgvara, d.i. als de persoonlijk-scheppende
God. Maar zodra deze schijn (avidyâ, de psychologische parallel van
de kosmische máyá) door de echte kennis (vidyá) van de monistische
alomvattendheid van het Brahman verdreven wordt, verdwijnen máyá,
kosmos, individuele zielen en I cvara als mist voor de zon.
Rámánu ja en zijn volgelingen inspireren zich niet zozeer op de
Upanishads als wel op de epische en Puránische literatuur. Terwijl het
religieuze leven bij een Çankara gereduceerd was tot een intellectua-

listische gnose, is het voor deze sectarische Vedántisten een emotionele
liefdesverhouding tot de persoonlijke Godheid. Vishnu, de absolute
Heer, is persoonlijk in zijn substantie, in zijn attributen, en in zijn verhouding tot de kosmos en de mensen. Deze laatsten bezitten een eigen
realiteit en zelfstandigheid. Deze philosophen zijn dus grondig realist,
en ze nemen totaal de menigvuldigheid der realiteit aan: God, de
zielen, de kosmos. En toch ontsnappen zelfs zij niet aan het fundamenteel monisme der Hindoese philosophie. Inderdaad ook al bezitten
zielen en kosmos een eigen realiteit, ze zijn tenslotte toch niets anders
dan modi van de goddelijke substantie. Hun monisme is een gedif f erenciëerd monisme: de éne grondrealiteit der goddelijke substantie heeft
reële modi, die zelf een soort eigen zelfstandigheid bezitten. Deze philosophen zijn er in geslaagd op een merkwaardige wijze twee fundamentele waarheden in een schitterende evidentie te plaatsen: enerzijds de
persoonlijkheid van God, en zijn persoonlijke verhouding tot de mens,
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De hervormingsbewegingen worden hierdoor gekenmerkt dat ze ontstaan zijn door en rond de verschijning van enkele buitengewone
religieuze persoonlijkheden. Ram Mohun Roy, Keshub Chander Sen,
Dayánanda Sarasvati, Rámakrishna, Vivekánanda, Aurobindo Ghose,
allemaal namen die een programma zijn geworden, en het bestaan
hebben gegeven aan religieuze groeperingen van naam en betekenis 8 ) .
Deze groeperingen zijn vooreerst niet zo religieus en kerkelijk gericht
als de secten van het Hindoeïsme. Hun belangstelling gaat grotendeels
uit naar het intellectuele, het ethische, en ze houden zich veelal bezig
met sociale werken en nationale opvoeding. Hierin voelt men zeer
duidelijk de invloed van de westerse beschaving, en in concreto van de
christelijke kerken. De Rámakrishnan-Mission met haar hospitalen,
weeshuizen, opvoedingsinstituten en caritatieve instellingen, met haar
„missionerende" kloosterlingen en uitgebreide propagandadienst, is
hiervan een treffend voorbeeld.
Wat de leringen betreft, vinden we hier de grootste verscheidenheid
Van de meest strenge Vedische orthodoxie, langs het stroefste Çankarisme, of het meest vrijdenkende atheïsme, tot een pseudo-wetenschappelijke theologie die de moderne physica in zich wil opnemen. Over het
algemeen, een zeer sterke invloed van westerse christelijke ideeën,
ook van westers modernisme en wetenschappelijk snobisme, — die op
een min of meer gelukkige wijze gecombineerd worden met een keuze
uit de Hindoese traditie. We vinden nergens een hernieuwd, ernstig
philosophisch en theologisch herdenken van de grote Godsproblemen.
Trouwens, de belangstelling gaat niet in de eerste plaats naar die kern
van het religieuze leven. Al deze hervormers nemen gretig de practische, sociale en ethische bekommernissen van het Christendom over,
maar ze gaan niet naar de waarheidskern, waarin deze practische houdingen hun oorsprong vinden. Vandaar dat van speculatief-theologisch
en philosophisch standpunt geen groot belang kan gehecht worden aan
dit modern Hindoeïsme 8 ). Het gaat dikwijls niet verder dan een
oppervlakkig syncretisme, of een vervlakkend universalisme, dat een
soort Hindoese godsdienst wil instellen, die boven de wereldgodsdiensten uitsteekt, en ze allen in zijn schoot wil opnemen. Men vindt er
noch de vurig-religieuze inspiratie, noch de diepzinnige speculaties der
vroegere eeuwen in terug.
Het modern Hindoeïsme dat langs guru's, swami's en yogi's Europa
en Amerika binnengedrongen is, is niet hetzelfde als dat van Indië zelf.
Het is vooreerst opvallend, dat in het Westen dit moderne Hindoeïsme
het accent absoluut niet legt op sociale en philantropische doeleinden.
Hierin zouden ze inderdaad geen erg vernieuwende en missionerende
betekenis kunnen krijgen. Vervolgens is het missionerend Hindoeïsme
8 ) Cf. o.a. H. von Glasenapp, Religióse Re f ormbewegungen im heutigen Indien,
(Morgenland, Darstellungen aus Geschichte und Kultur des Ostens, Heft 17) , Leipzig, 1928; en L. Renou, L' Hindouisme, (Que sais-je?), Paris, 1951, pp. 113-123.
Veel ernstiger is in dit opzicht het meer verborgen werk van verschillende Indische philosofen, als b.v. S. Dasgupta, S. Radhakrishnan, e.a. Zij zijn echter voorar
historisch georiënteerd, en hebben tot nog toe geen grote constructieve werken
voortgebracht.
.9 )
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veel strenger orthodox, veel eng-Hindoeïstischer in het buitenland dan
in Indië zelf. En zelfs waar het syncretisme hoogtij viert, is het immer
met een pikante Hindoese saus overgoten. Welke zijn nu de voornaamste bedoelingen van deze Indische leraars? Zij concentreren zich zeer
sterk op de persoonlijke vorming van hun aanhangers, en dit vooral op
drie gebieden: kennis van de Vedánta-philosophie, praktijk van de
meditatie, en algemene yoga-praktijken. Deze Vedánta-philosophie is
niet zeer origineel, en sterk Upanishadisch getint, met verwerking van
christelijke elementen. Het zijn vooral de „geheimen" der yoga, die de
westerlingen aantrekken: ademhalingsoefeningen, bepaalde oefeningen
van zittende houdingen, concentratie van de geest. Het „geheime" van
deze praktijken, ---- tenminste in zover ze in deze kringen beoefend
worden; we laten hier de oefeningen en verworvenheden der authentieke Hindoe-discipelen van de yoga terzijde ---, bestaat veelal in de
zeer eigenaardige metaphysisch-magische theorie die er omheen gesponnen is. De kundalini, een astraal vuur in de vorm van een serpent,
rust aan de wortel van de ruggegraat en wordt door de techniek van
ademhaling en concentratie opgewekt en omhooggestuwd. Wanneer ze
de zenuwcentra der hersens bereikt, realiseert men de identiteit van
Brahman en åtman. Sommige guru's laten het mysterieuze van deze
theorieën varen, en maken er een commerciële methode van „geesteshygiëne" van. Volgens de gedetailleerde studie van Wendell 10 ) zijn
in Amerika de volgelingen van deze Indische leraars meestal religieusontwortelden, die losgeraakt zijn uit het verband van hun vroegere
godsdienst, en die in deze kringen voor het eerst een persoonlijk geestelijk ervaren vinden.
Zonder de evidente persoonlijke grootheid van sommige Hindoereformatoren en de echte vernieuwing en verrijking op veel gebieden te
willen ontkennen, mogen we toch besluiten dat zeker op speculatief en
authentiek-religieus gebied het Moderne Hindoeïsme de rijke schat van
zijn oude traditie dikwijls ongekend en ongebruikt ter zijde laat; en dat
het ook in zijn ontlening van westerse ideeën en waarden niet altijd een
gelukkige keuze heeft gedaan. Hier ligt nochtans een zeer groot gevaar voor de toekomst van het Hindoeïsme, nu Indië aan de
vooravond staat van de grote beproeving: het doorsijpelen van alles
wat we onder het „moderne leven" verstaan, tot in de verste hoeken
van dat land van dorpen, waar millioenen nog leven van een echtreligieuze traditie. Zal het Hindoeïsme de vitaliteit bezitten om, in
levend contact met zijn grootse traditie, ook deze beproeving te boven
te komen? Laat ons hopen dat het Hindoeïsme er toe in staat zal zijn,
want dan zal het weer een stap nader komen tot zijn eigen voleinding
en vervolmaking, die niet ligt in een oppervlakkig assimileren van enige
christelijke gedachten en waarden, maar in de erkenning en de aanvaarding van de volle Waarheid en Goedheid waarheen het op weg is:
de Christus, die mens werd en ons verloste. De heilsweg van Indie zal
dan lopen, zoals J. Johanns het zegt: ,,Door de Vedanta naar Christus".
1

°) Op. cit. pp. 116-119, 173-177.

Groenland in de branding
door W. TALLOEN S.J.

EN N.O. van Amerika ligt het meer dan 2.182.000 km2 grote
T
Groenland. Nu in onze tijden de traditionele opinie van de zee als
ideale veiligheidsgordel een definitieve deuk gekregen heeft door de
ontwikkeling van het vliegwezen en de luchtmacht staat Groenland in
het centrum der belangstelling 1 ) .
Dit grote eiland is een vooruitgeschoven bastion voor de verdediging
van N.O. Amerika en vervult dezelfde rol als Alaska voor de westkust
der Verenigde Staten. Maar terwijl Alaska tot de Verenigde Staten
behoort, is Groenland een Deense bezitting. Deze twee verlaten streken
zijn twee vooruitgeschoven posten van uitzonderlijk belang voor Amerika en de westerse beschaving.
Legenden der Eskimos vertellen van zeestraten die Groenland maken
niet tot één eiland maar tot een eilandengroep, een archipel. Bewezen
is dit niet. Door de laatste expeditie van de Fransman Paul Emile
Victor in 1951, die zich onder meer bezig hield met het meten der dikte
van de ijskap door middel van geluidspeilingen, werd aangetoond dat
op vele plaatsen de ijslaag op rotsen rust die ver onder het zeeniveau
liggen. De bevindingen dezer expeditie schijnen de theorie te bevestigen dat de bodem van Groenland in het midden naar beneden is
gedrukt onder het gewicht der geweldige ijsmassa (% van het eiland is
er mee bedekt) en dat de zijkanten naar boven gestuwd zijn tot een
bergketen, die inderdaad het eiland op vele plaatsen omgeeft. De
orographie van Groenland is dus het gevolg van hetgeen men noemt de
isostatische bewegingen. Wanneer men in het midden van een dik en
donzig oorkussen een zwaar gewicht plaatst zal men een dergelijk
effect kunnen constateren.
De reusachtige ijskap vertoont aan de zeekust op sommige plaatsen
de vorm van een groot gletscherfront (in de Melville baai heeft het een
lengte van 299 km) ; op andere plaatsen daalt de gletscher langs fjordvalleien naar de zee af en geeft het ontstaan aan de beruchte ijsbergen,
die de Noord Atlantische zeeroute in de zomermaanden onveilig maken.
Hier en daar steekt een eenzame rotstop boven de sneeuwvlakte uit,
een „nunatak". Sommige zijn zeer hoog en waren reeds in de middeleeuwen dankbare oriëntatiepunten voor de zeevaarders.
De ijskap heeft een zeer grote betekenis! De gebieden van hoge
luchtdruk die boven deze ijsmassa gevormd worden beïnvloeden het
weer in de Atlantische Oceaan en West Europa. Hier wordt ons weer
gedeeltelijk gevormd. Als deze ijskap zou smelten zou het niveau der
oceanen enige meters stijgen, hetgeen welkom zou zijn in sommige
streken, maar wellicht minder aangename gevolgen zou hebben voor
andere landen.
1)

Cfr. „Om de nieuwe wereldzee" in Kath. Cult. Tijdschr. Streven — Mei 1950.
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Toch is er in Groenland nog 300.000 km 2 ijs-vrij land, d.i. ongeveer
zeven maal de oppervlakte van Denemarken. Deze ijsvrije gebieden
liggen voornamelijk rond Pearyland in het N.W., in het Z.W. (116.000
km2 ) en in het N.O.
De IJslandse sagas vertellen dat Erik de Rode deze streek Groenland
noemde om er bevolking heen te trekken. Het Z.W. draagt deze naam
dan ook met recht. Het ijsvrije land is bijzonder aantrekkelijk. Helgroene weilanden en heuvelen met een zeldzame bloemenpracht, met
wilgen, dwergberken, elzen, varens, mossen en een grote variëteit van
vogels en vlinders, doen liefelijk aan in dit grandiose en wilde decor.
In het Zuiden en Zuidwesten wordt het klimaat getemperd door een
warme aftakking van de golfstroom, de Irmingerstroom, die er zich
vermengt met de koude Labrador stroom. Van de wisselvalligheden
van deze zeestromingen is Groenlands economische en sociale ontwikkeling afhankelijk. Zeer vaak is thans de zuidelijke kust het hele jaar
door ijsvrij; want de laatste jaren overweegt de invloed van de warme
stroom. De wateren van deze meest bevolkte kust krioelen van kabeljauw, heilbot, zalm en haarsoorten. De bewoners, die vroeger hun
levensonderhoud vonden in de jacht op zeerobben ( die voedsel, kleding,
brandstof en licht gaven) , zagen zich genoodzaakt hun activiteit over
te schakelen op visvangst en schapenteelt. Zeerobben zijn met het ijs
verbonden. Dit laatste is in het Zuiden haast nooit meer te vinden. Een
dergelijke verwarming van het klimaat heeft zich wellicht ook voorgedaan rond 983, toen Erik de Rode van IJsland met een blanke bevolking van 400 landverhuizers zich op de kust van Zuid Groenland kwam
vestigen. Er ontstond toen een veeteelteconomie gelijkend op die van
IJsland en Z.W. Noorwegen. Julianehaab en Godthavn waren de grote
centra der streek. Rond 1056 werd dit land zelfs gekerstend. Men telde
er 16 kerken, een nonnenklooster en een bisschopszetel. In de XVIe
eeuw is echter het grootste deel van deze blanke bevolking verdwenen.
De handelsbetrekkingen met het Westen zijn verbroken. De verkoeling
van het klimaat heeft ingezet. Koude zeestromingen uit het hoge Noorden voeren ijsmassa's aan en isoleren het land. Eskimos komen uit het
Noorden naar het Zuiden afzakken. De lutherse dominee Hans Egede
landt er in 1721 om er het lutheranisme te verspreiden. Van de kolonisatie uit de Xe eeuw vindt hij enkel ruïnen.
Was de blanke bevolking met de Eskimos versmolten, of door hen
uitgeroeid? Waarschijnlijk hadden de harde levensomstandigheden,
ontberingen en ziekten hun reeds klein aantal erg gedund en zijn de
overlevenden westwaarts uitgeweken. De Oostkusten van Groenland
zijn moeilijker te genaken. Dit ten gevolge van de koude Groenlandstroom. De kust van Scoresby op 70° N.B. is voor de scheepvaart
slechts enkele weken per jaar toegankelijk.
Lange eeuwen berustte het bestuur van Groenland in handen van
Denemarken en Noorwegen, die er handelsposten stichtten maar ook
de Eskimobevolking beschermden tegen alle vreemd contact en uitbuiting. Deze bevolking, ruim 21.000 zielen tellend, is tot nu toe zeer
weinig bestand tegen Europese ziekten. Daarom is nu evenals vroeger
een speciale vergunning nodig om in dit land voet aan wal te zetten.
,
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grootste militaire geheim van de laatste jaren dat nu is onthuld. Volgens sommigen is deze luchtbasis „Bluejay" door de Amerikanen aangekocht en vormt dus een Amerikaans domein. Ze ligt op 1.490 km van
de Noordpool, en het dichtst bij de Russische centra. Voor civiele
transporten zal ze binnenkort in gebruik worden genomen door de SAS
(Scandinavian Airlines System) die de „gedemercatoriseerde" luchtlijn
Kopenhagen, Thule, Vancouver, San Francisco zal openen. Deze lijn
betekent 15 uren winst op het klassieke traject: Kopenhagen, NewYork, San Francisco.
Het heeft een fortuin gekost om deze basis aan te leggen. Vóórdat
de werklieden ter plaatse aankwamen had men hun reeds $ 3.300.000
in lonen uitgekeerd. Ongeschoolde arbeiders trokken op de basis zelf
een loon van $ 300 per week, geschoolde $ 1.200. Het leven op Thule is
uiterst gezond. Geen ziekten, enkel wat arbeidsongevallen. De bloeddruk der nieuwe bewoners is uiterst laag, constateren de dokters en ze
voegen er lachend aan toe: wellicht omdat er geen vrouwen in de buurt
zijn! Haast alle comfort is er te vinden. De eenzaamheid blijft het grote
probleem. De oplossing ervan kost heel wat dollars.
Thule, de strategische luchtbasis, is onmogelijk in te nemen langs
zee- en landwegen, en vormt met Alaska de eerste voorpost voor de
verdediging van de vrije wereld; tevens is zij als tegenhanger het antwoord van Amerika op de grote luchtbasis die de Sovjets reeds opgericht hadden op Frans-Jozef land.

PAEDAGOGISCØ KRONIEK

Over zin en theorie der opvoeding
door DR NIC. PERQUIN S.J.

ENGEVOLGE van een misverstand is de bespreking van De zin
T
der opvoeding van H. van Praag blijven liggen 1 ) . Ondertussen is
degene, die het voorbericht schreef, de edele Ph ., Kohnstamm reeds
gestorven. Het kan niet anders, of bij deze bespreking moet het gevoel
van piëteit ten opzichte van deze vurige voorvechter voor een personalistische levenshouding meespreken. Immers in menig opzicht is deze
grondslag van een personalistische paedagogiek de weergave van datgene, wat Kohnstamm dacht, al ontbreken eigen visies niet.
Ter oriëntatie diene het volgende: Kohnstamm verdedigde sinds
jaren een personalistische wijsbegeerte, die hij ook in zijn opvoedingsleer doorvoerde. Zijn opvatting gaat van de grondvooronderstelling uit,
dat God Persoon is, die in een persoonsrelatie, een ik-Gij-relatie tot
elke mens staat, en die zich aan de mensheid geopenbaard heeft in tijd
en ruimte in de Persoon van Jesus Christus. Uit die bovenmenselijke
relatie van de mens tot God vloeit de menselijke ik-gij-relatie voort, de
verhouding nl. tot zijn naaste en zijn positie in de menselijke gemeenschap. Essentieel voor het begrip persoonlijkheid is het begrip van
verantwoordelijkheid. Wie de volle verantwoording niet draagt, is nog
niet persoon in de volle zin van het woord. De gewetensbeslissing in
vrijheid is aan deze verantwoordelijkheid oer-eigen. Consequent is
gewetensvorming van centrale betekenis in Kohnstamm's personalisti
sche paedagogiek. Daardoor alleen kan de jeugdige opgevoed worden
tot zelfstandigheid. De menselijke persoonlijkheid is altijd een persoonlijkheid „in wording of verwording". Dit begrip sluit normatieve momenten in, stelt een ideaal en veronderstelt een eis. Het doel is „de
innerlijke orde", die is de harmonie langs de weg „der disciplinering
van de lagere door de hogere functies". Stelselmatige opvoeding daartoe in onderwijs is waardebeoordeling. De taak der paedagogiek is te
waarderen en de ,,juiste verhouding van de persoonlijkheid ten opzichte
van het systeem der waarden te bepalen". De wetenschappelijke
methode, waarmede Kohnstamm de persoonlijkheid benadert, is die van
het begrijpen, hierbij bij Spranger aansluitend. Dit begrijpen is een in
innerlijk contact komen, is een de doorlevingen mee beleven om op die
wijze na te gaan, onder welke omstandigheden hij zelf tot een gelijksoortig gedrag zou komen. De paedagoog, in tegenstelling tot de
psycholoog, moet komen tot een waarderend beoordelen, een meten
1 ) H. van Praag, De zin der opvoeding, Grondslagen van een personalistische
paedagogiek, met een voorbericht van Prof. Dr Ph. Kohnstamm, volksuniversiteits-

bibliotheek. --- De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1950, 198 pp., f 3.90.
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een typisch eclectische wijze. Het eigen karakter van het opvoedingsverschijnsel ontgaat hem, wat zich zeer duidelijk manifesteert in zijn
stelling, dat de opvoeding zich essentieel niet tot de jeugdtijd beperkt.
Voor hem is opvoeding van onvolwassenen slechts een meer geprononceerd element van de algemeen menselijke opvoeding. Hij geeft ook
weinig blijk Langeveld's argumentatie in deze te begrijpen.
De concretisering op de opvoeding van onvolwassenen brengt de
schrijver tot stand door het middenstuk, dat jeugd-psychologische
beschouwingen bevat. Het behoeft nauwelijks betoog, dat dit tussenlid
geen eenheid vormt met het eerste en derde gedeelte. Onverhoeds stapt
de schrijver van de beginselen over op de „phasen van de opvoeding"
en „Het compendium der Opvoeding", om dan ineens weer „de zin der
opvoeding" te benaderen. Hoewel wij gaarne toegeven, dat het „Compendium der Opvoeding" wijze raadgevingen bevat, die iedere opvoeder met vrucht zal kunnen lezen, is het ons toch in het geheel niet
duidelijk geworden, welke coherentie dit compendium met het systeem
heeft.
Zo hebben wij geen ware leer van de opvoeding gekregen, maar dit
feit doet niets af aan onze waardering voor de belangrijke gedachten,
die de personalistische kijk op de mens ons schonk.
Theorie der Opvoeding van Dr J. Waterink is het derde deel van de
Inleiding tot de theoretische paedagogiek 2 ) . Gelijk het boekje van van
Praag uitging van de personalistische levensbeschouwing, zo gaat het
werk van Waterink uit van de „bijbelse levensvisie": „noch omtrent het
doel der opvoeding, noch aangaande het wezen van het kind put de
christen zijn kennis uit menselijke opvattingen en uit de wijsheid dezer
wereld, maar voor hem is het Woord van God de bron van alle rechte
kennis en wat God openbaart omtrent het wezen van het kind en het
doel van de opvoeding is voor hem het einde van alle tegenspraak"
(blz. 31) . „God zelf voedt op. Hij stelt het doel. Hij geeft de middelen.
Hij geeft het licht omtrent het wezen van het kind. Hij wijst aan de
personen, die de roeping hebben om Zijn wil --- in dit geval mag men
zeggen :Zijn opvoedingswil over het kind uit te voeren" (blz. 40) .
Het eigene der theoretische paedagogiek is, volgens Waterink, dat zij
de weg moet wijzen, waarlangs het kind tot de erkenning en de beleving van de souvereiniteit Gods over alle leven, tot de aanvaarding van
de plichten en de zegen van het Verbond Gods in de weg der
middelen ---- kan komen.
Het uitgangspunt laat aan duidelijkheid niets te wensen over, de
consequenties hiervan volgen vanzelf en zij bergen ook geen moeilijkheden, zolang Waterink het algemeen aspect van de opvoeding be
schouwt. Dat het uitgangspunt ten slotte toch niet een volledige „een

-

systematisch geheel vormende theorie der opvoeding" mogelijk maakt,
blijkt eerst uit de volgende hoofdstukken, waar hij zijn algemene inzichten confronteert met de verstandelijke, culturele, zedelijke, aesthetische,

2 ) Dr J. Waterink, Theorie der Opvoeding, J. H. Kok N.V. Kampen, 1951, 610
pp., f 17.50.
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sociale, nationale, lichamelijke en godsdienstige opvoeding. Samenhang
met zijn uitgangspunt is er alleen, naar onze mening, voorzover de
schrijver vanuit het protestants-christelijk standpunt op de aanvaardbaarheid of niet-aanvaardbaarheid van bepaalde leermeningen in zake
de opvoeding concludeert. Wie dit in concreto wil zien, leze de korte
beschouwing over „De lichamelijke opvoeding" of zijn excurs over
„historie en taal" (blz. 546 v.) .
Over de principiële kwestie willen wij nu niet verder spreken (wij
deden dit elders) , maar twee opmerkingen moeten gemaakt worden, die
détails betreffen. Hinderlijk is het vooreerst, dat enkele gedeelten van
dit boek, zonder voldoende aanpassing, uit vroegere publicaties zijn
samengesteld (b.v. blz. 392: „nu moet het wel duidelijk zijn, dat wij in
dit kleine boekje niet een uitvoerige beschouwing over deze driftentheorie kunnen geven") . Hinderlijker is echter, dat Waterink het niet
de moeite waard vindt de belangwekkendste paedagoog van ons land,
Prof. Langeveld te noemen. Een enkele keer zinspeelt hij in wegwerpende zin op de theorie van. Langeveld, maar zijn naam wordt niet vermeld, terwijl aan mindere grootheden een overdadige aandacht wordt
besteed. Dit doet pijnlijk aan, erger nog, het is niet wetenschappelijk,
omdat het uitgesloten moet worden geacht, dat Langeveld toevallig niet
ter sprake kwam, vooral ook omdat de schrijver een „officiële" literatuurlijst geeft, ook bij de kwestie van de beginselen der opvoeding. Dit
is te betreuren, van wetenschappelijk standpunt uit, daar een confrontatie met de grondstellingen van Langeveld, ook voor Waterink zelf,
alleen maar vruchtbaar had kunnen zijn.

MISSIEKRONIEK

Verslag
van de XXIIe Missiologische Week
te Leuven
door F. BOEDTS S.J.

jaarlijkse Missiologische Week te Leuven, gesticht in 1922 op
D initiatief
van de missionaris Albert Lallemand S.J., heeft tot doel
E

missionarissen samen te brengen, leken zowel als religieusen, om hen in
staat te stellen hun ervaringen aangaande een bepaald missieprobleem
uit te wisselen en te confronteren, opdat zij, verrijkt door de ondervinding van medebroeders in andere landen en werelddelen, het probleem
in hun eigen missiegebied scherper kunnen zien en doelmatiger oplossen. Deze bijeenkomsten dragen dan ook uitsluitend het karakter van
een studiekring en zijn onafhankelijk van elke missiepropaganda.
Dit jaar werd de Missiologische Week te Leuven gehouden van 26
tot 29 Augustus. 300 Missionarissen uit 25 verschillende landen en
vertegenwoordigend 54 religieuse instituten namen er aan deel.
Het onderwerp dat werd behandeld: „De rol van de leken in de missielanden - , is ongetwijfeld zeer belangrijk: Zoals P. Charles S.J. in de
eerste zitting opmerkte, bestaat het missioneringswerk niet alleen in het
toedienen van sacramenten of in het prediken van het Evangelie, maar
veel meer in het stichten en vestigen van de Kerk overal ter wereld,
rekening houdend met de eigen aard van de inlandse cultuur. Dit
gebeurt niet alleen door priesters maar ook door leken. De Kerk immers,
zoals elke gemeenschap, is gebouwd op een dubbele kracht: de verticale
kracht van het hiërarchisch gezag dat slechts efficiënt kan zijn in de
mate van zijn erkenning door de massa der gelovigen, en de horizontale
kracht die van man tot man haar invloed uitoefent op de massa, en die
slechts vruchtbaar is voor zover ze geleid wordt door het gezag. Priester en leek moeten samen het éne grote werk aanvatten: het bouwen
van de Kerk in de missielanden.
Dat de leken veel gepresteerd hebben in de missies en onmisbaar
zijn geworden in het bekeringswerk, dat de catechistenmethode zeer
vruchtbaar is en de lekenactie stevig moet worden georganiseerd, was
dan ook het algemene thema dat, genuanceerd volgens de verschillende
landen en werelddelen, in alle rapporten terugkwam.
Als algemene indruk lijkt deze Missiologische Week beter geslaagd
dan die van het vorig jaar, hetgeen niet wegneemt dat sommige mededelingen en besprekingen te weinig aan de verwachtingen hebben beantwoord. Verder valt het te betreuren dat er zo weinig aandacht werd
besteed aan het optreden van kolonisten in de missielanden die soms
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Het lijdt geen twijfel dat dit alles veel moeilijkheden baart voor het
bekeringswerk. Nochtans, zoals Franciscus Xaverius 400 jaar geleden
reeds inzag, draagt het Japanse volk ook rijke mogelijkheden in zich om
volwaardig Katholiek te worden. Door zijn diep contemplatieve aard
immers wordt de Japanner gedreven de vrede te zoeken die hij in het
Katholicisme kan vinden, niet meer de menselijke vrede, maar de Vrede
van de goddelijke Persoon. Aan wie hem liefheeft hecht hij zich zonder
voorbehoud, en als de ware Liefde zich aan hem openbaart zal niets ter
wereld hem nog kunnen scheiden van de Deus Caritatis. Het kan ons
dan ook niet verwonderen dat de bekeerlingen heel veel voelen voor de
werken van Theresia van Avila en Joannes van het Kruis en dat de
Carmel- en Trappistinnenkloosters overbevolkt zijn. Daar komt tenslotte nog bij dat de Japanner, die zijn persoonlijkheidscultuur ziet in
functie van zijn taak in de gemeenschap, als het ware van nature voorbereid is om het Corpus Christi Mysticum-.leven intens te beleven. Het
Katholicisme van Japan is echter nog te jong om reeds een grote elite
van volwaardig christelijke persoonlijkheden te hebben gevormd.
Nochtans kan het strenge klimaat der vervolgingen de mens tot hoge
toppen voeren. Het rapport over China van een Chinese zuster, E. M.
Maria-Aloys, van de Zusters Auxiliatricen en doctor van de Universiteit Aurora te Sjanghai, over de rol van de vrouw in het huidige China,
was dan ook een der heerlijkste getuigenissen. Op een fijne wijze ontleedde zij eerst de plaats van de vrouw in de oude Chinese cultuur. Na
erop gewezen te hebben dat in vele Chinese woorden, die iets nobels en
goeds betekenen, steeds het woord „vrouw" teruggevonden wordt,
toonde zij de uitzonderlijke plaats aan, die de vrouw in de achting en de
verering van de Chinezen inneemt, niet alleen onder het aspect van de
moeder maar ook van de maagd. Haar plaats is uitsluitend in de familiekring, waar ze met teder-moederlijke zorgen de kinderen opvoedt.
Slechts als de nood zo groot geworden is, dat ze het kind niet meer kan
voeden, en de moed niet heeft om het zo maar onder haar ogen te zien
sterven, staat ze het af aan hen die er beter voor zullen zorgen.
De revolutie van Seng Ye Si in 1911 verbrak echter die enge levenskaders, zodat de vrouw op gelijke voet werd geplaatst met de man en
haar „vredeswerk" kon voortzetten niet meer uitsluitend in dienst van
de familie, maar ook van volk en land.
Welke is de houding van de Katholieke Chinese vrouw in de huidige
omstandigheden? Het slogan is: „Ik ben christen, ik moet apostel zijn"..
Mgr Riberi wilde dat er aan de christelijke elite, en vooral aan de
studerende meisjes, een technische vorming zou worden gegeven, aangepast aan de huidige toestand, voor het geval dat er geen priester s
meer zouden zijn. Daarom werden er aan het Aurora-college te Sjanghai door de Jezuïeten speciale vormingslessen gegeven om de meisjes
voor te bereiden om de nodige veranderingen in het familieleven door
te zetten en om tevens een intense actie naar buiten door te voeren i n
samenwerking met andere sociale werken. Actie van studentin op
studentin, parochiële actie, armen- en ziekenbezoek, catechismuslessen,
hulp aan vluchtelingen. Zuster E. M. Maria-Aloys heeft dan ook
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aangetoond hoe diep de Chinese Kerk reeds heeft wortel geschoten,
zodat de verbannen missionarissen het uitgestrooide zaad zien wassen
ondanks alle zware beproevingen.
In Belgisch Kongo werden de A.F.I.C. (Auxiliaires Féminines
Internationales Catholiques) aan de vorming van een inlandse elite.
De dames Miesse en Siret gaven een bondig en klaar verslag van de
sociale actie te Costermansstad en in de werkkampen van Kolwezi. Het
grote gevaar van een inlandse elite bestaat hierin dat deze zich snel vervreemdt van het milieu waarin ze moet werken. Het komt er dus op aan
de primitieve cultuur geleidelijk te verheffen en, zonder haar te forceren, aan te passen aan de eisen die de kolonisatie en de industrialisatie
tegenwoordig aan de familie en de gemeenschap stellen. Speciale vormingslessen worden daartoe gegeven, waarin de zwarte vrouw actief
meewerkt, en in het volle bewustzijn van hare verantwoordelijkheid en
met het oprechte verlangen anderen te helpen, geleidelijk uitgroeien
kan tot volwaardige echtgenote en moeder. Deze zal dan op haar beurt
de blanke sociale werksters kunnen bijstaan in het vormen van andere
vrouwen, en onderricht geven zelfs in haar eigen huis, dat aldus de
kleine cel wordt van nieuwe uitstraling. Het doel dat de A.F.I.C. zich
stelt, is zich zo spoedig mogelijk overbodig te maken om het werk te
laten overnemen door de inlandse elite.
In verband met de elitevorming vermelden wij hier de scherpe opmerkingen van J. Michel C.S.Sp. betreffende de wantrouwende houding
van de studerende kleurlingen te Parijs. Het valt niet te ontkennen dat
de universiteitsstudenten uit de koloniën zich in Europa nogal afkerig
houden van de missionarissen. En dit onder allerlei voorwendsels: dat
ze in hun jeugd door de missionarissen werden mishandeld, dat de
missionarissen slechts knechten zijn in dienst van de staat om hen in
bedwang te houden, dat de missionarissen hun een verschrompeld
christendom gebracht hebben, dat Katholicisme tenslotte gelijk staat
met ignorantisme. Wat er ook van zij, het is een feit dat dit wantrouwen bestaat, en het stemt tot nadenken, hoewel de ware oorzaak wellicht verder dient te worden gezocht. Deze ligt wel voor een deel bij de
missionaris zelf, die zich nog te superieur toont, of liever nog niet
superieur genoeg is, d.w.z. niet genoeg onthecht aan eigen cultuur- en
waarde-oordelen, en daarom niet voldoende openstaat voor het goede
en schone bij de inlanders, hoe primitief ze ook mogen zijn. Niet superieur genoeg ook in deze zin, dat het christendom dat hij de heidenen
predikt, nog te veel een bezit is dat hij wil opdringen, en niet genoeg
een persoonlijke beleving van de realiteit die hij moet uitstralen. Maar
ligt de oorzaak ook niet gedeeltelijk in het feit, dat de persoonlijkheid,
en vooral het geloofsleven van de kleurling zelf nog niet is volgroeid?
Het is trouwens een normaal verschijnsel, dat het religieuze leven bij
half-ontwikkelden of pseudo-intellectuelen zo gemakkelijk ontwricht
wordt zodra zij buiten het normale milieu treden en zich zogenaamd
bevrijd voelen van de dwang hunner jeugd. Wanneer ze daarbij nog in
contact komen met ons althans uiterlijk — onverschillig Westen, van
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waar de missionarissen komen, dan zijn ze zeker ontredderd. Worden
ze echter in onze universiteitssteden door kleinere kringen opgevangen,
waar dan een ernstig actief Katholicisme wordt beleefd, dan zal langzaamaan, volgens de ervaring te Parijs en tel Leuven opgedaan, dit
wantrouwen spoedig verminderen. Maar er blijft nog altijd iets over
dat dieper ligt en misschien wel onbewust is: dat wantrouwen bestaat
niet alleen tegenover de missionarissen van het koloniserende land,
maar ook tegenover de priesters, en zelfs de blanken in het algemeen.
Moeten we, jammer genoeg, hier niet een vage en bedekte vorm van
rassenhaat vermoeden?
Kan het oprichten van universiteiten in de missies er niet toe bijdragen om dat wantrouwen en minderwaardigheidscomplex der inlanders
te ontzenuwen? Want het blijft toch waar dat voor vele kleurlingen in
de westerse universiteiten de cultuursprong te groot blijkt te zijn, zodat
ze altijd enigszins tot het ras der ontwortelden blijven behoren.
Mgr Van Waeyenbergh, rector magnificus van de Universiteit van
Leuven, schetste in enkele korte trekken de geschiedenis van de Leuvense stichtingen in Belgisch Kongo: Fomulac en Cadulac, en tenslotte
het universitaire centrum Lovanium, dat in 1949 zijn officieel statuut
kreeg en in januari 1954 te Kimuenza, bij Leopoldstad, zijn eerste
leergangen zal openen. Dank zij de zeer soepele formule van federatie,
naar het voorbeeld van de Anglo-Saksische Universiteiten, zal Leuven
gerechtigd zijn faculteiten te openen overal in Kongo, waar de omstandigheden het vragen. Er zullen echter nog jaren nodig zijn om het
nodige intellectuele klimaat te scheppen, waarin de jonge zwarten en
blanken, door echte wetenschappelijke arbeid, hun cultuur zullen kunnen voltooien. Want en dit was een zeer geapprecieerde opmerking
van Prof. G. Malengreau — een universiteit is eerst en vooral een
cultuurcentrum, Kongo zal nooit een echt cultuurland worden zolang
het niet een universiteit bezit, waar professoren en studenten in belangeloze arbeid het wetenschappelijke onderzoek kunnen voortzetten en
hun geestelijke cultuur vervolmaken. Daar zal pas een elite gevormd
kunnen worden met een hoogstaande eigen cultuur, die dan haar plaats
van volwaardige lekenapostelen zal kunnen innemen in de Katholieke
Kerk.

18

Politiek
Politiek Overzicht

R
R

INTERNATIONAAL

UIM 1200
1200 afgevaardigden
afgevaardigden kwamen
eerste week van
van October
October te
teMoskou
Moskou
kwamen in
in de
de eerste
bijeen
het 19de
19de Nationale
NationaleCongres
Congresder
derRussische
RussischeCommunistische
CommunistischePartij.
Partij.
bijeen voor het
Enige
dagen tevoren
tevoren ingeleid
ingeleid door
door een
een artikel
artikel van
van Stalin
Stalininindede„Bolsjewiek",
"Bolsjewiek",ruim
ruim
Enige dagen
toegesproken door
door de „kroonprins"
"kroonprins" Malenkov,
slotte door
door Stalin
Stalinzelf
zelf
vijf uur toegesproken
Malenkov, en
en ten slotte
met
korte rede
rede weer
weer naar
naar huis
huis gestuurd,
gestuurd, heeft
heeft dit
dit Congres
Congres vernomen,
vernomen, dat
dat het
het
met een korte
"Politburo"
is door
door een
een„presidium"
"presidium" met
met ongeveer
ongeveerdezelfde
dezelfdesamenstelling,
samenstelling,
„Politburo" vervangen is
dat
dat de economische
economische en sociale
sociale toestand
toestand op
op de
deduur
duur beter
beter zal
zalworden,
worden,dat
datdedestrijd
strijd
tegen de
de „bourgoisie"
"bourgoisie" krachtig
krachtig wordt
wordt voortgezet
voortgezet en
en dat
datdedekapitalistische
kapitalistischestaten
staten
tegen
eerder
gewapend conflict
zullen geraken
geraken dan
Sovjet~Unie in
in
eerder onderling
onderling in
in een
een gewapend
conflict zullen
dan dat
dat de Sovjet-Unie
aande
decommucommu~
een derde wereldoorlog
wereldoorlog betrokken
betrokken zal
worden. Zij zal
zal steun
steun verlenen
verlenen aan
zal worden.
nistische elementen
wereld en
en intussen
intussen niet
niet verzuimen
verzuimen de
de legersterkte
legersterkte uit
uit tete
nistische
elementen in
in de
de wereld
breiden.
breiden. Van de
de ene
ene kant
kant bereid
bereid om
om met
met de
dekapitalistische
kapitalistische landen
landensamen
samen tetewerken
werkentot
tot
het verkrijgen
een „langdurige
"langdurige vrede",
vrede", moeten
moetenanderszins
anderszins de
decommunisten
communisten van
van
verkrijgen van een
alle landen
landen pogen
pogen de
de„neutrale"
"neutrale" stromingen
stromingen te
te steunen,
steunen, teneinde
teneinde een
een breuk
breuk met
metde
de
V. Staten
Staten aan
aan tetemoedigen.
moedigen. Onmiddellijk
Onmiddellijk heeft
Acheson op het
het blijvend
blijvend gevaar
gevaar in
in
heeft Acheson
nieuwe gedaante
gedaante gewezen:
gewezen: „Al
"Al zou
zou Rusland
Rusland uit
uit tactische
tactische overwegingen
overwegingen er
ertoe
toeoverover~
nieuwe
gaan op verzoenende
verzoenende wijze
wijze over
oversamengaan
samengaantetewillen
willenpraten,
praten,toch
tochzal
zalhet
hetzijn
zijnmilitaire
militaire
al worden
worden spijkerlaarzen
spijkerlaarzen door
door zachte
zachte pantoffels
pantoffelsverver~
macht
blijven uitbreiden,
uitbreiden, ook
macht blijven
ook al
vangen
minste
veranderen
zijn
fundamenteel
vangen en
en het
het zal
zalniet
niethethet
minste
veranderenaan
aan
zijn
fundamenteelvijandelijke
vijandelijke
instelling".
In de 7de Algemene Vergadering
Vergadering der V. N.,
N.,thans
thans in
ineen
eennieuw
nieuwgebouw
gebouwgehouden,
gehouden,
werd als eerste
eerste punt
punt „Korea"
"Korea" behandeld.
behandeld. Op brillante
brillante wijze gaf
gaf Acheson
Achesoneen
eenoverzicht
overzicht
oorlog om
om te
te eindigen
eindigen met
met de
de verklaring,
verklaring, dat
dat de
de V.
V. N.
N.geen
geenafstand
afstandkunnen
kunnen
van deze oorlog
het principe,
principe, dat
dat de
de krijgsgevangenen
krijgsgevangenen vrij
vrij zijn
zijn al
al dan
dan niet
nietterug
terugtetekeren
keren
doen
doen van het
naar hun
hun geboorteland.
geboorteland."We
„We kopen
kopen de
de vrede
vrede niet
niet ten
naar
ten koste
koste van onze
onze eer".
eer". De
De verver~
wachting,
dat Visjinski
Visjinski in
in zijn
zijn antwoord
antwoord toegevend
toegevend zou
zou zijn,
zijn, bleef
bleefonvervuld.
onvervuld. Hij
Hij
wachting, dat
sloot
zich aan
aan bij
bij het
het Poolse,
Poolse, door
door de
deSovjet
Sovjetingeblazen
ingeblazen voorstel,
voorstel, dat
dat de
dekrijgskrijgs~
sloot zich
gevangenen
vrijheid niet zouden hebben,
hebben, en hij
hij stelde de instelling
instelling voor
voor van
vaneen
een
gevangenen deze vrijheid
brede commissie ter bespreking
bespreking van
van „Korea".
"Korea".
brede
De onberekenbare
onberekenbare premier
eindelijk de
door hem
hem zelf
zelf
premier van
van Iran,
Iran, Mossadeq,
Mossadeq, heeft
heeft eindelijk
de door
gelegde
knoop doorgehakt.
doorgehakt. De
Britse regering
regering wenste
niet in te
te gaan
gaanop
opde
deexorbiexorbi~
gelegde knoop
De Britse
wenste niet
tante eisen van compensatie,
compensatie, daar zij
zij zelf in
in het
het belang
belang van
vande
deOlie-maatschappij
Olie~maatschappij ook
ook
tante
18 Maanden
Maanden na
na de
denationalisatie
nationalisatieder
der olie-bronnen
olie~bronnen
een
rekening te presenteren
presenteren had.
had. 18
een rekening
gaf de Britse regering een "Witboek" uit, dat in scherpe bewoordingen MossadeqgafdeBrits n„Wboek"uit,danschrpbewoigMsadq
een onnauwkeurige
onnauwkeurige en scheef
scheef getrokken
getrokken voorstelling
voorstelling van
van zaken.
zaken.
beschuldigt
beschuldigt van
van een
Mossadeq
verongelijkt en
uit wat
wat hij
hij reeds
reeds enige
enigedagen
dagentevoren
tevoren
Mossadeq voelde
voelde zich verongelijkt
en voerde uit
per
radio had
had aangekondigd.
aangekondigd. In
nota aan
aan de
de Britse
Britse ambassade
ambassade te
te Teheran
Teheran verver~
per radio
In een nota
klaarde
Perzische regering,
regering, dat zij
zij tot haar
haar leedwezen,
leedwezen, zich
zich verplicht
verplicht heeft
heeft gezien
gezien
klaarde de
de Perzische
jaarbestaande
bestaandediplomatieke
diplomatieke betrekkingen
betrekkingen teteverbreken.
verbreken.
de sinds
sinds 100
100jaar
Ook
Soedan gaat
gaat aan
aan Londen
Londen ontglippen.
ontglippen. Wel
niet op
op de
de wijze
wijze als
alsde
deoudoud~
Ook de Soedan
Wel niet
zich gedacht
gedacht had,
had, nl.
nl. door
door Faroek
Paroek er
erkoning
koning over
overtetemaken.
maken.Eden
Eden
Wafdleider Nahas zich
dat een
een Soedanees
Soedanees parlement
parlement zelf over
over de
de toekomst
toekomst van
van dit
dit gebied
gebiedzal
zalbeslissen.
beslissen.
wil, dat
zal eerst
eerst kunnen
kunnen geschieden,
geschieden, als de
de nieuwe
nieuwe grondwet
grondwet op
op88November
Novembervan
vankracht
kracht
Dit zal
is geworden.
geworden. De „sterke
"sterke man"
man" van Egypte,
Egypte, generaal
generaal Naguib,
Naguib, die,
die, na
na de
deWafdpartij
Wafdpartij
bedwongen te hebben,
bedwongen
hebben, de
de regentschapsraad
regentschapsraad vervangen heeft
heeft door
door één
éénregent,
regent,prins
prins
in de
de toekomstige
toekomstige zelfstandigheid
zelfstandigheid van
vande
deSoedan.
Soedan.
Moneim, heeft eveneens toegestemd
toegestemd in
Moneim,
In de
de Britse
Britse kolonie
kolonie Kenya
Kenya heeft
heeft een
een geheim
geheim genootschap,
genootschap, de
de Mau
Mau Mau,
Mau, het
het
In
wachtwoord
"blanken" die de
de beste
beste landerijen
landerijen bezitten,
bezitten, en
en hun
hun aanaan~
wachtwoord uitgegeven
uitgegeven de „blanken"
hangers
roeien. De
De gouverneur,
gouverneur, Sir
Sir Evelyn
EvelynBaring,
Baring,beschouwde
beschouwdede
detoestand
toestandals
als
hangers uit te roeien.
uiterst ernstig
heeft met
met behulp
behulp van
van aangevoerde
aangevoerde troepen
troepen een
een speurtocht
speurtocht onderonder~
uiterst
ernstig en
en heeft

POLITIEK OVERZICHT
POLITIEK

275

nomen
gepleegdebrandstichtingen
brandstichtingen en
en moorden.
moorden. Van
Vande
dehonderden
honderden
nomen naar
naar de leiders van gepleegde
gearresteerden
hoofdschuldigen met
dood gestraft.
gestraft. Vele
Velenegers,
negers,
gearresteerdenzijn
zijn reeds
reeds twee
twee hoofdschuldigen
met de
de dood
waaronder katholieke,
Mau geworden,
geworden, zodat
zodat
waaronder
katholieke, zijn
zijnuit
uitangst
angst gedwongen
gedwongen lid
lid van de Mau Mau
de apostolische
apostolische vicaris
vicaris een
eenstrenge
strengeverbodsbepaling
verbodsbepalingdaartegen
daartegenheeft
heeftuitgevaardigd.
uitgevaardigd.
Zelfs in
in de
de hoofdstad
hoofdstad Nairobi
Nairobiwordt
wordtde
deveiligheid
veiligheidbedreigd.
bedreigd.
Congres der
der conservatieve
conservatieve partij
partij te
te Scarborough
Scarborough zich
zich eensgezind
eensgezind achter
achter
Terwijl het Congres
de politiek
politiek der
der regering
regering plaatste
plaatste en
en haar
haar buitenlands
buitenlands beleid,
beleid, haar
haar defensiedefensie- en
en finanfinanMorecambeeen
eendramatisch
dramatisch
ciële politiek
politiek goedkeurde,
goedkeurde, kreeg
kreeg het
hetLabourcongres
Labourcongres teteMorecambe
Aneurin Bevan met
met zijn
zijn linkse
linkse volgelingen
volgelingen deed
deed een
eenpoging
pogingom
omhet
hetbestuur
bestuur
verloop.
verloop. Aneurin
van de partij
aan Attlee
Hij wist
wist zich
zich 6 van
partij aan
Attlee te ontwringen.
ontwringen. Hij
van de
de 77zetels
zetelsininhet
hethoofdhoofdeigenen, ten
ten koste
kosteo.a.
o.a.van
vandedeoud-minister
oud-ministervan
vanbuitenlandse
buitenlandsezaken,
zaken,
bestuur toe
bestuur
toe te eigenen,
Morrison.
had aanvankelijk
aanvankelijk de
dit schisma
schisma nog al
al goedig
goedig
Morrison. Attlee
Attlee had
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van dit
Macdonald was
was
opgenomen, doch
breuk, zorus
in 1931
1931 door
door Macdonald
opgenomen,
doch wilde
wilde men
men een
een breuk,
zoals die
die in
veroorzaakt,
krachtig ingrijpen
ingrijpen niet
vermijden. In de
de
veroorzaakt, voorkomen,
voorkomen,dan
dan was
was een krachtig
niet te vermijden.
waarin werd
werd geëist,
geëist, dat
dat alle
alle
parlementaire fractie
resolutie voor,
parlementaire
fractiestelde
steldeAttlee
Attlee een
een resolutie
voor, waarin
niet-officiële organisaties
organisaties binnen
binnen de
departij
partij onmiddellijk
onmiddellijk zouden
zouden ontbonden
ontbonden worden.
worden.
niet-officiële
Van de
de 292
292 leden
leden stemden
stemden er
er 188
188voor
vooren
en51
51tegen.
tegen.Bevan
Bevanheeft
heeftererzich
zichbij
bijneergelegd:
neergelegd:
maar individueel
individueel behoudt
behoudt iedere
iedere „rebel"
"rebel" zich
zich het
het
groep zal
zalontbonden
ontbonden worden,
worden, maar
de groep
recht
zich te
te verzetten
verzetten tegen
tegendedeAmerikaanse
Amerikaansepolitiek
politieken
endededefensie-uitgaven.
defensie-uitgaven.
recht voor zich
October
de regering-Adenauer
regering-Adenauer geen
succes geweest. De
De ratificatie
ratificatie van
van de
de
October is
is voor de
geen succes
die in
in deze
deze maand
maand verhoopt
verhoopt werd,
werd, is uitgesteld
uitgesteld tot
tot het
het volgend
volgend voorjaar.
voorjaar. De
De
E.D.G., die
minister-president van
Zinn, bracht
bracht het
hetopzienbarende
opzienbarende feit
feit aan
minister-president
vanHessen,
Hessen, de
de socialist Zinn,
het licht, dat de "Bund Deutscher Jugend" een partisanen-complot was, dat zich ten hetlic,da„BunDetschrJgd"npaise-comltw,dazihen
bij een
een Russische
Russische agressie
agressie een
een aantal
aantal socialisten
socialisten te
te liquideren.
liquideren. En
En deze
deze
doel
doel stelde bij
vanAmerikaanse
Amerikaanse zijde,
zijde, maar
maar werd
werd zelfs
zelfs financieel
financieel en
en
Bond
ontving niet alleen
alleen geld
geld van
Bond ontving
moreel
gesteund door
door de
de ministers
ministers Lehr
Lehr en
en Kaiser.
Kaiser. Een
Eengemengde
gemengdecommissie
commissie van
van
moreel gesteund
onderzoek,
Amerikanen. is
in haar
haar werk,
werk. op
opverzoek
verzoekder
derAmerikanen,
Amerikanen.
onderzoek, Duitsers
Duitsers en
en Amerikanen,
is in
blijven
Beieren en
en Hamburg
Hamburg werd
werd het
het bestaan
bestaan van
vandergelijke
dergelijke „partisa"partisablijven steken!
steken! Ook in Beieren
nen"
optrad. Op een
een reunie
reunie van
van oudoudnen" gesignaleerd.
gesignaleerd, zonder
zonder dat
dat de
de regering
regering er
er tegen
tegen optrad.
S.S.'ers
vele onvertogen
onvertogen woorden
woorden tegen
tegen de
degeallieerden
geallieerden en
entegen
tegendederegering.
regering.
S.S.'ers vielen vele
minder ergernis
ergernis gaf de
de onthulling,
onthulling. dat
dat tweederde
tweederde van
vande
dehogere
hogereambtenaren
ambtenaren
Niet minder
n
het West-Duitse
West-Duitseministerie
ministerie van
vanbuitenlandse
buitenlandse zaken
zaken voormalige
voormalige nazi's
nazi's zijn.
zijn. Aa
Aan
van het
hen moet worden toegeschreven, dat
dat de
de in
in Nederland
Nederlandgeziene
gezienegezant,
gezant.drdrCarl
CarlDumont,
Dumont.
een
anti-nazi. wegens
foutieve leeftijdopgave
leeftijdopgave werd
werd teruggeroepen.
teruggeroepen. Hoe zwak
zwak de
de
een anti-nazi,
wegens een foutieve
democratie nog
haar benen
benen staat,
staat. bleek
bleek uit
uit het
het antwoord
antwoord van
vande
de kanselier.
kanselier .
Duitse democratie
nog op haar
.. Wij hadden mensen nodig, die talen spreken en met buitenlanders kunnen omgaan„Wijhadenmsog,italenprkmbuitlandersk omg
en deze waren
waren slechts
slechts in
in de
deWilhelmstrasse
Wilhelmstrassetetevinden!"
vinden!"
over het
het Saargebied
zijn op
op dood
De besprekingen
besprekingen over
Saargebied zijn
dood spoor
spoor geraakt.
geraakt. De
De staatsstaatssecretaris
buitenlandse zaken.
Hallstein, had
had voorgesteld
voorgesteld het
hetSaargebied
Saargebied
secretaris voor
voor buitenlandse
zaken, W.
W. Hallstein,
autonoom
onder toezicht
toezicht van
van de
de raad
raad van
vanministers
ministers van
vanhet
hetSchuman-plan,
Schuman-plan,
autonoom te
te laten onder
totdat vrije
vrije verkiezingen
verkiezingen zouden
zoudengehouden
gehoudenzijn;
zijn;maar
maar
Frankrijk.begrijpelijkerwijze
begrijpelijkerwijze
totdat
Frankrijk,
vrije verkiezingen,
verkiezingen. verwierp
dit voorstel. Nu
Nu kwam
kwam Bonn
Bonn met
met een
eennieuw
nieuw
afkerig
afkerig van vrije
verwierp dit
zoveel afweek
afweekvan
vanhet
hetdoor
doorFrankrijk
Frankrijkverworpene:
verworpene:de
deverkiezingen,
verkiezingen.die
die
plan,
plan, dat niet zoveel
op 30
op
30 November
November waren
waren vastgesteld,
vastgesteld. zouden
zouden zes
zesmaanden
maanden worden
worden uitgesteld
uitgesteld en de
thans niet
niet geoorloofde
geoorloofde pro-Duitse
pro-Duitse partijen
partijen zouden
zouden officieel
officieelmoeten
moetenerkend
erkendworden.
worden.
thans
Over de
de datum
datum der
der verkiezingen
verkiezingen beslist
beslist echter
echter de
de „onafhankelijke
..onafhankelijke regering
regering en de
de
Landdag" en
heeft de
de datum
datum gehandhaafd.
gehandhaafd.
Landdag"
en deze heeft
Beleefde de regering-Adenauer
regering-Adenauer kwade
kwade dagen,
dagen. het
hetkabinet-Pinay-Schuman
kabinet-Pinay-Schuman rust
rustook
ook
niet op rozen.
niet
rozen. Dat
Dat de
de communisten
communisten hun best doen
doen het
het leger
leger tetedemoraliseren
demoraliseren is
is wel
wel
belangrijk.
datum. Dat de
de Vietmingh-troepen
Vietmingh-troepen na de
de
belangrijk,maar
maardateert
dateertreeds
reedsvan
van oude
oude datum.
Nghia Lo
Lonaar
naarhet
hetFranse
Fransebolwerk
bolwerkYen
YenBay
Bayblijven
blijvenopdringen
opdringenbaart,
baart.
verovering van Nghia
althans naar
naar de
de uiterlijke
schijn,de
de regering
regering weinig
weinig zorg.
zorg. Zij heeft
althans
uiterlijke schijn,
heeft zich
zich meer
meer opgeopgewonden.
toen de
deAmerikaanse
Amerikaanseambassadeur,
ambassadeur. Dunn,
Dunn,een
eenmemorandum
memorandumoverhandigde
overhandigde
wonden, toen
waarin, in
in plaats
waarin,
plaats van
van de
de 650
650verwachte
verwachte millioen
millioen dollar,
dollar. er
er 500
500 werden
werden beloofd
beloofd en
en
.

276

POLITIEK OVERZICHT

waarin ook de vraag was gesteld, of de Franse politiek wel ernstig genoeg gevoerd
werd in zake de Nato, de bewapening, de ratificatie der Bonner verdragen en het
E.D.G. Pinay protesteerde tegen deze inmenging in binnenlandse aangelegenheden en
weigerde het memorandum in ontvangst te nemen met de woorden: „Ik ben bereid te
vergeten, dat deze nota ons ooit is gestuurd". Dit bezorgde hem een goede noot bij
de Fransen, zo gevoelig voor hun eer, terwijl Washington oordeelde, dat deze Franse
reactie klaarblijkelijk het gevolg was van een „misverstand".
Niet minder onbehagelijk was het voor Schuman en Pinay, dat de V. N. gezwicht
zijn voor het voorstel van het Arabisch blok om de Tunis-Marokkaanse kwestie op
Øe agenda te plaatsen. President Auriol in eigen persoon achtte zich verplicht openlijk
te verklaren: „Frankrijk voelt zich zwaar beledigd wanneer men het in deze organisatie verwijt mensen en volken te onderdrukken". De aanval, die de nestor der Franse
politici, Ed. Herriot, op de E.D.G. deed, bleek niet zo'n gevaarlijke „bom" te zijn als
op het eerste moment leek. In November zal Schuman de ratificatie voor het parlement brengen, met dien verstande, dat de eindbeslissing eerst in het voorjaar '53 zal
vallen in de hoop dat de Franse parlementaire verlangens niet zonder invloed zullen
zijn op de Duitse en de Amerikaanse gedachtengang.
Toen de Oostenrijkse minister-president, Leopold Figl, plotseling, nog voordat hij
zijn aangekondigde bezoeken in den Haag kon afleggen, naar Wenen werd teruggeroepen, scheen de sinds '45 bestaande coalitie tussen de katholieke Volkspartij en
de socialisten onherroepelijk verbroken te worden. De socialisten wilden royale
uitgaven (om kiezers te winnen) en de Volkspartij achtte een sluitende begroting van
fundamenteel belang. Door tussenkomst van de socialistische president, Th. Koerner,
is het geschilpunt verschoven tot na de verkiezingen, die tegen Maart '53 met verbitterde heftigheid zullen gehouden worden.
NEDERLAND
Evenals de socialisten in België een rel tegen de regering hadden verwekt naar
aanleiding van enkele gratie-verleningen, zo hebben hier te lande de communisten een
demonstratie gehouden, omdat de dóodstraf van de sadistische oorlogsmisdadiger
Lages in levenslang was veranderd. Hier echter heeft de P. v. d. A. haar hand
beschermend gehouden over haar partij-genoot, minister Donker, die van mening was,
dat de uitvoering van een doodvonnis, die meer dan twee jaar was uitgesteld, in strijd
was met een behoorlijke rechtspleging. Met welke opvatting ongeveer alle partijen,
behalve de C.P.N. het eens waren.
Ofschoon er bij de demonstratie te Djakarta enkele Nederlandse vlaggen werden
verscheurd, was deze betoging niet zozeer tegen Nederland en de Nederlandse militaire missie gericht als tegen het parlement. Volgens een verklaring van de nieuw
benoemde commandant van Oost-Java, overste Sudirman, hadden zijn voorganger,
Suwondho, en een aantal andere militairen hun macht willen gebruiken om maatregelen te treffen voor de ontbinding van het parlement om het te vervangen door
een ander dat door regelmatige verkiezingen tot stand zou komen. De premier Wilopo
heeft echter krachtig ingegrepen en beloofd, dat in November, in overleg met de
partijen en president Sukarno, 'n bevredigende oplossing kan tegemoet worden gezien.
Wat het geschil betreft tussen Nederland en Indonesië heeft de Nederlandse regering verklaard, dat zij bereid is suggesties in studie te nemen, welke een bijdrage
zouden kunnen opleveren tot verbetering van de betrekkingen tussen beide landen.
Met deze woorden duidt zij op een eventuele wijziging in de Unie. Wat echter
Nieuw-Guinea aangaat blijft zij onomwonden op het standpunt staan, dat „aan
afstand van Nieuw-Guinea of aan beperking der Nederlandse souvereiniteit over dat
gebiedsdeel dan wel het aanvaarden van een mandaat" niet wordt gedacht. Dit alles
tot bij tijd en wijle de bewoners van Nieuw-Guinea in staat zullen zijn zelf over hun
toekomst te beslissen.
K. J. D.
1-11-'52

Forum
In Vrijheid Herboren 1 )
Er is een hevige onrust groeiende, niet
het minst onder de katholieke leken, over
het in wording zijnde gedenkboek, waarmee professor L. J. Rogier en rector N.
de Rooy ons beloofden te verrijken bij de
viering van het herstel der bisschoppelijke hierarchie.
De klachten, die men links en rechts
kan opvangen, betreffen niet alleen het
tekort aan academische stijl in oordeel en
formulering, maar ook de apodictische,
zelfverzekerde en vaak arrogante toon,
waarop, zo zegt men, enerzijds de schrijvers die zich met deze periode hebben
beziggehouden, worden gekleineerd, en
anderzijds de personen, die in deze geschiedenis optreden, bij voorkeur in hun
menselijke gebrekkigheid en onvolmaaktheid aan het lezend publiek worden voorgesteld.
Is het inderdaad waar dat dit boek een
pijnlijke mislukking dreigt te worden?
Het is waarlijk geen aangename taak
op die vraag te moeten antwoorden; zij
wordt nog verzwaard door de omstandigheid dat pas één aflevering (overigens
van 119 pagina's in lexicon-formaat) is
verschenen. Daar komt nog bij dat elke
bewering, elk oordeel en elk sarcasme in
dit boek zo'n sterk persoonlijke kleur
heeft, en dat het een kwestie van haast
bovenmenselijke deugd wordt om hetgeen
gezegd wordt te scheiden van de persoon, door wie het wordt gezegd en aan
zijn kritiek het meeslepende van de originele wending en de drieste aanval te ontzeg gen.
Onder beneficie van inventaris zullen
we alle geestigheid trachten buiten te
sluiten, omdat het ondoenlijk is dit boek
geestig te beoordelen zonder geestelijk de
schrijver van deze eerste aflevering te

wonden. Ne quid verf non audeat, de historicus moet volgens de bekende eis van
Leo XIII alle waarheid durven zeggen.
Wij zullen trachten dit zo zakelijk mogelijk te doen.
De eerste aflevering van In Vrijheid
Herboren vormt een afgerond geheel, dat
in vijf flinke paragrafen wordt verdeeld:
Verval, Kentering, Strijd, Herstel, Reactie. Misschien is het juister te spreken
van een splitsing in twee gedeelten (niet
door een technische indeling aangegeven), waartussen de scheidingslijn op blz.
70 valt en die door het jaartal 1845 gemarkeerd kan warden.
In het eerste gedeelte wordt in zeer
zwarte tinten de meer dan ellendige staat
geschilderd, waarin de Nederlandse Katholieken leefden onder het bestuur der
Propaganda Fide, vertegenwoordigd door
Italiaanse priester-diplomaten, die •-- dit
staat voor de schrijver als een paal boven
water r van de Nederlanders niets begrepen noch door hen begrepen werden;
die nu eens zich intens met de missie inlieten, maar dan weer alles aan de aartspriesters overlieten, waardoor deze inlandse heren (waarvan er een zeer stijlvol een kalf wordt genoemd) zich tot
potentaten ontwikkelden, die de nog potentaterige pastoors niet baas konden.
„Bovendien waren zij Italianen en ....
dientengevolge met de Nederlandse
volksaard zeer slecht, met de taal volstrekt niet bekend; van de meesten krijgt
men zelfs de indruk, dat zij met een zekere geringschatting op ons volk, zijn taal
en zijn zeden neerzagen". We hebben
hier een typisch staaltje van de wijze
waarop de schrijver zijn verdicten uitspreekt. Iedere Nederlander, die langere
tijd in Rome heeft doorgebracht, heeft

1) L. J. Rogier en N. de Rooy, „In Vrijheid Herboren" Katholiek Nederland 1853-1953. — Aflevering I, „Opgang naar het I-Ierstel". ..Pax", 's Gravenhage, 1952, 119 pp., in 6 afl. bij int. f 45.
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daar het Italiaanse volk en zijn gaven
leren waarderen. Welk volk brengt zoveel aangeboren edele menselijkheid,
hoffelijkheid, en .... trouw op? Wij Nederlanders zeker niet. In Rome kan men
bescheidenheid leren en tot het besef komen van de minder goede eigenschappen
van ons volk. In Rome leert men het als
een zegen beschouwen dat het bestuur
van Gods Kerk voor een belangrijk deel
in handen van Italianen ligt! Stel u eens
een pruisische generaalsmentaliteit, Frans
chauvinisme voor op de pauselijke Stoel!
In Rome krijgt men begrip voor het goede en het tekort van andere nationaliteiten, maar leert men tevens tact om met
allen om te gaan. Ik geloof beslist dat
alle priesters b.v., die in de Eeuwige Stad
hun studies hebben gedaan, dit zullen
beamen.
Daarom ook is het „dientengevolge" in
de boven aangehaalde zin ten enenmale
onjuist. Evenmin als het waar is dat die
„Brusselse Italianen" in de eerste plaats
diplomaten waren. Zij waren dienaars
van de Opperpriester op het terrein der
diplomatie. Ook dat is dienst aan het
Godsrijk, hetgeen bijvoorbeeld kan blijken
uit het volgende voorval. De pauselijke
onderhandelaar Capaccini, gezonden in
1828 voor de moeilijke onderhandelingen
over de uitvoering van het Concordaat
van 1827, slaagde erin, vooral door persoonlijke conferenties met koning Willem
I, drie uitmuntende bisschoppen te doen
benoemen voor drie vacante zetels in België, hoewel de koning en zijn JozefistischFebroniaanse ministers een lijst van niet
minder dan dertien candidaten presenteerden en bovendien nog de abdicatie verlangden van Mgr de Méan van Mechelen
(vgl. Albers I, 258 vv) . Dit was een
groot diplomatiek succes, maar met verstrekkende godsdienstige gevolgen. Het
is de zaakgelastigde des Pausen heus niet
in de schoot geworpen, maar was de
vrucht van harde en moeizame arbeid.
Het oordeel van Schrijver luidt evenwel:
„hij maakt de indruk eer een handig dan

een bekwaam man geweest te zijn, was
plooibaar in de trant van Floris van Hall
en vermoedelijk even weinig diep of beginselvast .... meer een mensenvleier dan
een mensenkenner" (pag. 36) . Of dit oordeel gestaafd kan worden met een verwijzing naar Charles Terlinden (Guillaume
Ier et 1'Eglise Catholique en Belgique, II,
193) mag betwijfeld worden, aangezien
de eerste karaktertekening aldaar afkomstig is uit een brief van de fraaie Nederlandse gezant Reinhold aan de liederlijke
de Potter. De Paus heeft hem in ieder
geval anders gewaardeerd en in 1844 tot
kardinaal benoemd, wat overigens, het zij
toegegeven, in die tijd niet noodzakelijk
impliceerde dat gedrag en waardigheid
bij elkaar pasten.
Men ontkomt niet aan de indruk dat de
schrijver te weinig theoloog is om vele
kwesties, die met het bovenstaande samenhangen, juist te beoordelen. Zijn laatdunkendheid bij de bespreking van de
nuntii en van de Propaganda of Curie is
zonder meer irriterend. „Wie uit de tot
dusver gepubliceerde bronnen de verklaringen, die tussen 1700 en 1850 afgelegd
zijn over het wanbestuur der Brusselse
nuntii, bijeenleest, krijgt een heel klachtenboek" (pag. 19) . Dat zal wel waar
zijn; de vraag is echter in hoeverre die
klachten over heel die periode gegrond
zijn. „Van de gemiddelde nuntius kan
men niet verwachten dat hij gaarne een
deel van zijn invloedssfeer prijs geeft"
(pag. 19) .... maar er waren er dan toch
die bijna alles aan de aartspriesters overlieten (pag. 16) , wat in het algemeen niet
tot heil van de Zending strekte (pag.
16) . Op dezelfde bladzijde worden drie
van die gesmade Brusselse Italianen genoemd, die vrijwel niets aan de aartspriesters overlieten en geregeld nauwkeurige opgaven verlangden.
De Propaganda kan helemaal geen
goed doen. „Het zou te allen tijde moeilijk blijken de Congregatio de Propaganda Fide er van te overtuigen dat zij enig
gebied een weldaad zou bewijzen, door
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het los te laten" (pag. 12) ; zij had haar
dwarskijkers aangesteld (pag. 24) ; zij
heeft de Nederlandse Kerkprovincie behandeld als Hongkong, Ba gamoyo en
Fak-Fak (pag. 10) en koesterde een achterdocht jegens de katholieke leken, die
noch elegant noch billijk kan genoemd
worden (pag. 10) . Op blz. 15 verzekert
schr. dat tegen het einde van de 18e eeuw
zekere anti-regulierenmentaliteit ook de
Propaganda en haar meeste agenten bezielt. Niemand zal dit ontkennen, maar
het is onjuist de indruk te wekken of deze
mentaliteit eerst van die datum dateert.
De hele geschiedenis van de Propaganda
is vol van de oppositie, welke bestond
tussen een nagenoeg geheel door seculieren geleid Instituut met de regulieren, aan
wie bijna uitsluitend de missiegebieden
waren toevertrouwd.
De regulieren komen in genere vijf
maal ter sprake. Op blz. 14 wordt gesproken over jeugdige auditores op de
nuntiatuur, die soms als was waren in de
handen van intriganten uit de reguliere
clerus. De regulieren negeerden aanvankelijk de aartspriesters (pag. 15) , maar
de vraag is of zij dit niet terecht deden,
daar zij onder eigen overheden stonden.
Het is zonder meer onrechtvaardig de
regulieren als franc-tireurs te bestempelen
(pag. 18) , wijl zij dit niet waren, juist
omdat zij geheel wettig en in afhankelijkheid van de Paus hun werk verrichtten.
Op blz. 19 is de schrijver bijna perplex
als hij moet constateren dat een of andere
reguliere overste de belangen van zijn
orde niet vóór alles liet gaan. Op blz. 54
betreurt hij de verbrokkeling van de opkomende kloostercongregaties, maar be oordeelt hij de toestanden vanuit het hedendaagse en niet vanuit het eigentijdse
standpunt. Deze methodische fout komt
overigens frequent voor, en is o.a. in De
Bazuin scherp belicht. Laat het waar zijn
dat de opbloei van het kloosterleven al
begonnen was vóór het Herstel der Hiërarchie, dit bewijst o.i. te meer dat de toestanden in de Nederlandse Kerk zeker
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niet zo treurig waren als Schrijver ons wil
doen geloven. Er lag blijkbaar een enorm
kapitaal aan vroomheid, naastenliefde,
streven naar volmaaktheid en zelfs aan
geld opgespaard.
,De curie — en hier komen wij tot een
ernstigere grief heeft zich eeuwenlang
niet kunnen verplaatsen op (!) het gezichtspunt, dat het ontstaan van het Jansenistisch schisma juist door de missiestaat mogelijk gemaakt was en evenzeer
als het in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden geschiedde, voorkomen had
kunnen worden door een hiërarchische
kerkstructuur" (pag. 10) . Men wrijft zich
de ogen uit, als men dit van een professor
moet horen. In ons land vonden de Jansenistische drijvers steun bij de Staten van
Holland en Utrecht, in Frankrijk greep de
regering hen allesbehalve zachtzinnig
aan. Men denke slechts aan de afbraak
van Port-Royal! Schrijver moest nu eindelijk eens ophouden met het Jansenisme
te bagatelliseren. Dit schisma heeft weinig betekend, maar niettemin is de morele
schade, die de Kerk van Sint Willibrord
er door leed, aanzienlijk te noemen (pag.
10) . Het was dus een weinig betekenende
brand met aanzienlijke brandschade? Zijn
aan van Heussen Jansenistische gevoelens alleen maar toegeschreven? (pag.
12) . Pikante dingen zeggen is nog iets
anders dan de waarheid zeggen.
,

Niemand zal zijn bewondering onthouden aan de werkkracht van de schrijver.
Maar als men de talloze kwistig rondgestrooide vonnissen leest, die in dit boek
geveld worden, de kleineringen van gevestigde reputaties, het telkens aanleggen
van huidige maatstaven aan vroegere en
geheel andere situaties dan vraagt
men zich met ongerustheid af of de schrijver zijn ongetwijfeld grote talenten niet
overschat en te veel hooi op zijn vork
neemt. Zelfs de sterkste - mens raakt bij te
veel werk over zijn toeren en wordt dan
haastig en geprikkeld. De historicus hoeft
nog niet onwaarachtig te worden als hij
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FORUM
cultuur, die verdiende onder te gaan" (I,
143) . Gelukkig stond de Katholieke Kerk
klaar om al het waardevolle dat er nog
in het wegzinkende Romeinse Rijk behouden was, te redden, en, door de Benedictijnen vooral, aan de invallende Germanen, dat gezonde natuurvolk, over te
dragen.
Een eerste poging, die van Theoderik
de Grote, om een Westerse gemeenschap
op nieuwe grondslagen te bouwen, mislukte, omdat deze koning tussen zijn
Goten en de Romeinen het verschil van
nationaliteit en van godsdienst wilde
handhaven. De tweede poging onder
Chlodowech of Clovis, de grote vorst
der Merowingen, en onder diens opvolgers, ofschoon met zeer gunstige verwachtingen begonnen, mislukte eveneens,
daar de Franken in hun contact met de
Romeinse beschaving verwilderden en
elkaar in burgeroorlogen uitmoordden.
Eerst Karel de Grote zou in deze grootse
opzet slagen. Door de aansluiting van
alle Westerse volkeren, Romanen, Kelten
en Germanen, bij de pauselijke Stoel, met
als gevolg daarvan de afwending van het
Oosters Romeinse Rijk, kwam een Westeuropese cultuurgemeenschap tot stand
waarover de Keizer de wereldlijke macht
en de Paus de geestelijke uitoefende. De
Islam steunde te veel op militair geweld
en was religieus te arm om een wereldcultuur te kunnen stichten; Byzantium,
hoe stralend ook in die tijd, was erfelijk
belast met Caesaropapisme en de onbeperktheid der keizerlijke macht en miste
,,de frisse inslag van de Germaanse vrijheidsdrang". „Het geheim der nieuwe

Westerse cultuur lag in het evenwicht
der verschillende krachten, de universele
concentrerende en de nationale decentraliserende kracht, de feudale en souvereine
macht, in het evenwicht tussen keizerschap en pausdom, tussen de afzonder-

lijke naties onderling" (I, 349) .
De' drie eeuwen na Karel de Grote zijn
een overgangstijd. Het Karolingische rijk
valt uiteen en de Europese naties, die
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node aan de droom van het éne rijk verzaken, zoeken tastend hun weg. Maar de
innerlijke eenheid der Kerk slaagde er in,
de woelige massa samen te houden. Toen
Cluny de reguliere en daarna de seculiere

geestelijkheid uit diep verval had opgeheven, toen de paus zich te Rome had
vrijgevochten, en een krachtig Germaans
keizerrijk de grenzen van Europa naar
het Oosten had opgerold, was de tijd
gekomen voor het glansrijkste tijdvak in
de Westerse beschaving.
De twaalfde en de dertiende eeuw vormen de meest afgeronde periode van de
Middeleeuwen. Een eerste uiterlijk kenmerk ervan zijn de kruistochten, die, onder de kreet „God wil het!" en althans
aanvankelijk met zuivere motieven, de
christelijke ridderscharen het offensief
tegen de' Islam deden inzetten. Een tweede kenmerk is de enorme macht van de
paus, ook in politieke zaken. „In volle
glans schitterde het pausdom als leider
van alle geestelijke en wereldlijke macht
van het westen op het vierde Lateraans
concilie van 1215, dat niet ten onrechte
een grote rijksdag van het christelijk
Europa is genoemd" (I I, 296) . Daarnaast
aanschouwen we de bloeiende universiteiten met de Summae der scholastiek, de

diepgaande religieuze activiteit van Franciscanen en Dominicanen, de prachtige
Gotische kathedralen, en het streven naar
emancipatie van de steden en van de
leken in het algemeen. In dit hooglied
klinken weliswaar mineurtonen, maar
nog gedempt. Met een zeker heimwee
staart de christelijke Europeaan naar die
grootse tijd, waarin de synthese en harmonie van het materiële en het geestelijke, van het religieuze en het profane zo
dicht werd benaderd.
Was de keizerlijke macht reeds in 1250
gebroken, de pauselijke kreeg in 1303 te
Anagni een slag, waarvan ze zich nooit
meer heeft hersteld. „De meest markante
trek in het uiterlijk leven der Kerk in de
veertiende eeuw is de daling der pauselijke macht" (III, 1) . Dit was te wijten
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enerzijds aan de druk der koningen die
zich door het herlevend Romeinse recht
lieten inspireren, maar meer nog aan de
verwereldlijking van de pauselijke Curie
en haar streven naar macht en rijkdom.
Wel bloeit de mystiek hoog op, maar de
scholastiek, het intellectuele leven ontaardt meer en meer in spitsvondigheden
en woordenkramerij. De feudale maatschappij valt uiteen ten gunste van de
gemeenten, de naties zijn de kinderschoenen ontgroeid en gaan elk huns weegs.
Intussen komt Italië, dat nooit zijn achteruitzetting door de noordelijke naties
had kunnen verkroppen, naar voren en
schept een nieuwe cultuur: de Renaissance. En de pausen verloochenen hun
eigenlijke zending door zich tot maecenaten en voortrekkers van de op heidense
voorbeelden teruggaande nieuwe beschaving op te werpen. Met Alexander VI
bereikt het pausdom een dieptepunt, dat
de noodzakelijkheid van radicale hervormingen in christelijke geest maar al te
duidelijk maakte. Uiteindelijk zou niet
Italië maar Spanje de harmonie vinden
tussen het oude geloof en de nieuwe
culturele aspiraties.
De zestiende eeuw ziet een groot deel
van het christelijk Europa voor de Katholieke Kerk verloren gaan. Maar stilaan herstelt deze haar krachten en staat
tegen het einde der eeuw weer kerngezond. In het concilie van Trente worden
kerkelijke leer en zedelijke normen scherper omschreven en vastgelegd, het pausdom vernieuwt zich en is als verjeugdigd,
de oude Orden worden hervormd, en
nieuwe Orden, waaronder vooral de Sociëteit van Jesus, schenken aan de Kerk
waardevolle krachten. Met ongekend enthousiasme, gevaren en marteldood trotserend, trekken missionarissen de zeeën
over om heel de wereld te veroveren, en
in het oude avondland slaagt de Barok er
in de Renaissance te kerstenen. Wij,
matte en enigszins levensmoede twintigste-eeuwers, kunnen ons slechts moeilijk
realiseren welk een vuur en edel enthou-

siasme er toen gevaren is in de harten
van hele generaties. Onder de schutse
van het vurige, trouwe Spanje, onder
zijn ook wel eens hinderlijke bescherming,
heeft de Kerk toen werkelijk grote dingen tot stand gebracht.
In de XVIIe eeuw neemt het katholieke Frankrijk de leiding over. Wat Dr
Stubbe en anderen ook mogen hebben
beweerd, Schnurer aarzelt niet te schrijven: „één ding staat vast: dat in de
periode van het midden der zestiende tot
kort voor het einde der zeventiende eeuw
het openbaringsgeloof het geestelijk fluïdum was, dat in de politiek zowel als in
de kunsten en op alle gebieden der westerse beschaving bepalend en beslissend
werkte" (IV, 618) . Maar ook de tekorten van de barokperiode vooral in haar
tweede helft stelt Schnurer in een helder
licht. Door het ongelukkig geval van
Galilei nam de Kerk stelling tegen de
natuurwetenschappen op een ogenblik
dat deze een nieuwe cultuur gingen opbouwen. „Wanneer de pausen in die tijd
mét de barokkunstenaars ook de onderzoekers in hun gunst hadden laten delen,
dan was het misschien niet zover gekomen, dat de tweede helft van de barokperiode onzer westerse cultuur gekarakteriseerd moest worden als de tijd van het
opkomend rationalisme" (IV, 512) . Een
tweede leemte is het tekort aan belangstelling voor het sociale probleem, weliswaar een erfenis van de Renaissance,
maar dan toch een tekort dat zich in de
Franse Revolutie bitter zou wreken.
Was de XVIIe eeuwse Barok met haar
diep-christelijke inslag de laatste gemeenschapscultuur van Europa geweest, de
achttiende eeuw wordt gekenmerkt door
het veroverend binnendringen van de
rationalistische Verlichting in de intellectuele kringen. De paus verloor meer en
meer zijn prestige en werd verlaagd tot
een kleine territoriale vorst, terwijl de
katholieke landen bij de protestantse bedenkelijk achter raakten. Tegen de alles
overrompelende nieuwe stroming streed
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dat wij, nu de westerse cultuur haar
uiterlijke zegetocht over de hele wereld
heeft voleind, ons de vraag moeten stellen, of het avondland de leidende rol die
het daaraan dankte, nog verder zal kunnen blijven spelen". Zoals de katholieke
godsdienst zich eens van de Romeinse
beschaving losmaakte, moet hij zich ook
van de westerse kunnen bevrijden (IV,
213) . Dat lijkt ons zeer juist. Tot onze
verbazing schrijft de auteur verder in zijn
boek, dat hij, uit vrees voor de nationalistische strevingen die hij in Azië ziet
opkomen, het eens is met de vroegere
missionarissen, die de Aziatische volkeren
wilden europeaniseren, en dat, indien de
accomodatie volledig had kunnen doorgevoerd worden „er op zijn minst een
onzalig schisma zou zijn uitgebroken"
(IV, 473) !
Deze en meer dergelijke onjuistheden
dringen ons de conclusie op dat, terwijl
de auteur in zijn drie delen over de Middeleeuwen zijn bedaard gevormde en definitieve beoordelingen uitspreekt, hij in
de twee laatste delen, bij gebrek aan
harmonisch gegroeide kennis, zich meer

heeft laten leiden door de indrukken van
het ogenblik.
Toch blijft ons slotoordeel: de Zwitserse professor heeft ons een magistraal
werk nagelaten, dat voor de Middeleeuwen nagenoeg volledig te vertrouwen is,
en voor de Moderne Tijden een massa
materiaal brengt en interessante perspectieven opent, die echter critisch getoetst
moeten worden. De vertaler heeft zich
uitstekend van zijn taak gekweten: nergens konden wij hem op een fout of op
een slordige weergave betrappen. En
speciaal moeten wij nog de aandacht
vestigen op de uitvoerige bibliografie aan
het einde van elk deel: deze bibliografie
is uit het Duits overgenomen maar tot op
onze dagen bijgewerkt en met talrijke
Nederlandse boeken en artikels verrijkt.
Aangezien de uitgever de prijs van dit
werk zo opvallend laag heeft gesteld,
mogen wij verhopen dat dit overzicht van
het ontstaan, de groei, de bloei en het
inzettend verval van de Christelijke
Westerse cultuur een ruime lezerskring
zal vinden.
Prof. Dr M. Dierickx S.j.

Twee die het klooster verlieten
Altijd heeft het religieuze leven, het
contemplatieve het meest, de belangstelling genoten van kunstenaars en ontwikkelde leken. De abdijen waren en zijn
brandpunten van beschaving en vroomheid; en nergens op de aarde kan de
hemel beginnen, zo hij niet op bepaalde
plaatsen, en in de eerste plaats bij monniken en maagden begint. Altijd vermoedde
men het geheimzinnig verband van kloosterlingen met leken; want altijd blijft het
kostbaarste en verhevenste bewaard,
glanzend en toch bereikbaar, binnen veilige muren en eerbiedige stilte. God
spreekt tot eenieders hart, omdat Hij tot
de uitwendig-uitverkorenen intiemer
spreekt; en ambtshalve dragen dezen vèr
uit zijn velen-uitverkiezende liefde.

Ook de hedendaagse belangstelling
voor kloosters en religieuzen gaat grotendeels daarop terug. Er komt weliswaar
ook nieuwsgierigheid bij; want in onze
tijd van psychoanalyse wil men, zelfs
van goddelijke gezanten en maagdelijk
levenden, het fijne weten. Hoofdzakelijk
echter bevroedt men het belang, voor de
zondige en zoekende wereld, van offerende mensen. Men heeft eerbied voor de
biddenden en boetenden die de gevaarlijkste duivels weten uit te drijven; men
houdt hun aanwezigheid en functie voor
onontbeerlijk.
Dat alles met recht; doch meer dan
eens ontbreekt de eerbied, zelfs de bescheidenheid. Onwetend en onbeschaamd
ontluistert men heilige zaken, want nooit
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past de profane menigte in het Heilige
der Heiligen. Wanneer we dan boeken
van oud religieuzen, over het religieuze
leven zelf, op grote schaal verspreid zien,
staan we spontaan critisch en afwijzend,
--- tenzij het goede ons zou overtuigen.
Daarom zullen wij met voorzichtigheid
twee boeken onderzoeken: Ik spring over
de muur van Monica Baldwin 1 ) , Broeder
Lucifer van Stefan Andres 2 ) .

I
Het boek van Monica Baldwin is heel
eenvoudig. Op 26 October 1941 verliet
zij het klooster van contemplatieven waar
ze acht-en-twintig jaar geleden haar intrede had gedaan. In de wereld teruggekeerd zocht ze, tijdens de oorlogsjaren,
veiligheid en bestaan, tot ze eindelijk, in
Cornwall, een eigen landhuisje kon betrekken.
Doch waarom dit boek? De schijnbaar
impertinente titel wijst terug naar het
devies der Baldwins dat afkomstig was
van Thomas Baldwin van Diddelbury,
een samenzweerder voor de bevrijding
van Koningin Maria, die in Juli 1585 uit
de Londense Tower ontsnapte. Monica
Baldwin, aan de kloostermuren ontkomen
zij was officieel van haar geloften
ontslagen -- vertelt nu haar daarop volgende ervaringen, die zij telkens vergelijkt met haar voorafgaand kloosterleven.
Men ziet hoeveel moeite het haar koste
zich weer aan de sterk veranderde levensomstandigheden aan te passen in de moeilijke oorlogstijd, maar dit verschafte haar
juist de geschikte stof voor haar dubbel
levensverhaal. Tegelijk wil de schrijfster
verkeerde opvattingen rechtzetten; want
in haar nieuwe levenskring heeft men,
over het klooster en zijn bewoners, de
allerdwaaste voorstellingen.
Zo getuigt zij, al verliet zij het klooster, toch voor het religieuze bestaan.
Zonder een ware roeping bracht zij haar
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halve leven er zó in door, dat zij het
daarna nog wist te waarderen, te verdedigen, zelfs aan te prijzen. En dat alles
rustig en evenwichtig, van uit een verworven waarheid.
Van uit een verworven waarheid? Misschien toch niet; want heeft Monica Baldwin de werkelijkheid van het kloosterleven wel goed ervaren? Hoe veel zij
daarvan ook heeft meegemaakt, zij is er
toch eigenlijk steeds buiten gebleven, te
meer, daar zij haar onwetendheid minder
besefte. Wie de anatomie van het menselijk lichaam beheerst, kent daarom de
mens nog niet; en al kent men ook alle
kloostergebruiken, wanneer men zelf de
roeping mist staat men vreemd tegenover
het intiemste religieuze leven.
Daarom mist Monica Baldwin, ten
overstaan van die diepe religieuze ziel, de
nodige eerbied en het peilend geloof.
Niet zonder profanatie past ze haar familiespreuk „Per Deum meum transilio murum", eigenlijk een bijbeltekst, (II Kon.
XXII, 30; Ps. XVII, 30) toe op haar
eigen uittreden; niet zonder schennis buit
ze haar geestelijk avontuur uit als een
niet banale mondaine situatie.
Ze schrijft voor haar omgeving: wereldse mensen met een verminderde godsdienstigheid. Niet uit de onwetendheid
alleen komen de vooroordelen daar voort;
het algemeen gangbaar levensinzicht laat
er de godgewijden niet meer toe, stoot ze
zelfs weg. Men beseft de verarmende
versmalling niet van een vèr doorgedreven laïcisering. En wanneer de schrijfster
die geest ook ongemerkt in zich opneemt,
hoe komt ze dan zelf vreemd te staan
tegenover datgene waarover ze schrijft!
Tenhoogste doet ze het voorkomen als
een gril, een mode, een stijl; nieuwsgierig
en geïntrigeerd kijkt men nog naar dat
curiosum .... Laat Monica Baldwin dan
enkele dwaze legenden hebben weerlegd,
enkele pittoreske bijzonderheden hebben

1) Monica Baldwin. Ik sprong over de muur.
Paul Brand, Bussum, 1952, 256 pp., f 7.90.
2) Stefan Andres, Broeder Ducifer. Vertaling: Louis Thijssen. -- Lannoo, Tielt, 1952„ 202 pp.,
geb. Fr. 88.
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verhaald: niet minder strooit ze de lezer
zand in de ogen, omdat ze beweert mee
te delen wat ze zelf niet meer bezit. Zij
neemt de eerbied weg voor iets dat,
alleen voor beschroomd gebogenen, zijn
geheim onthult.
Hoe anders het boek van Stefan An dres!

II
Bruder Lucifer was eens Andres' eer-

steling, gemaakt wellicht op eigen ervaring. Na het noviciaat in een Capucijner-

klooster trad hij uit; dat verblijf en uittreden tekenden zijn ziel. Daarvan getuigt
Het mes der barmhartigheid: het verhaal
van een afvallige monnik die, na twintig
jaar dolen, in zijn voormalig klooster toch
sterven mocht; daarvan getuigt Broeder Lucifer: het onlangs opnieuw bewerkte beeld van zijn vroegere, steeds minder
vergeten kloosterleven. Niet zonder
schuld legt de jonge schilder, Frater Lucius, in dit boek de pij weer af; doch veel
machtiger is de barmhartige Heer. Niet
minder zal Deze de zoekende, de zwakke,
de dwalende richten, versterken en doen
vinden; des te méér wellicht, daar Hij de
verloren zonen het meest bemint.
Zo zien we Broeder Lucifer, niettegenstaande verwarring en misschien ontrouw, als een schoon, lichtend en stichtend verhaal. Nergens pleit Andres de
uittredende vrij; evenmin heeft zijn boek
iets van een beschuldiging. Hij noteert
alleen het complexe feit dat de novice,
niettegenstaande goede wil, oprechte verstandhouding en werkelijke genaden, de
vrede en het tehuis niet vinden kan; hij
beklemtoont heel sterk dat God, juist bij
het heengaan, zijn hand niet van hem
aftrekt. En van Lucius' medebroeders,
van zijn oversten, tekent hij het goed en
het kwaad op, het menselijk karakter en
het bovennatuurlijk peil. Hij doet het
bijna onbescheiden, doch nergens met

drift. Alles in het boek ademt diepe eerbied voor de toch gezegende religieuse
gemeenschap; en de uittredende novice
voelt zich, dank zij die eerste ontmoeting
met God, bijzonder begeleid. Lucius, de
zich verwijderende Lucius, blijft belangwekkend en gezegend.
Met Monica Baldwin vergeleken, gaat
Stefan Andres de kloosterlingen veel
hardhandiger te lijf. Zijn Pater Ivo erg.
Broeder Habakuk zijn allesbehalve heiligen; zijn Pater Gardiaan heeft kleine kanten; binnen de naakte en grauwe, muren
geschiedt veel onstichtelijks. Maar hij gelooft in de bijzondere zending en functie
van zulk een gemeenschap; het is als,
ervoer hij ze nog, hij de banneling, aan
levende lijve. Al te veel legt hij er de
moderne verscheurdheid in, maakt hij ze
tot zijn eigen spiegelbeeld; hij weet en
verkondigt tenminste dat de heiligheid
daar woont, en hoe, binnen die wanden
en die zielen, de grote strijd het felst
wordt gestreden. Aan die strijd en zegening weet hij de mensen deelachtig: voor
hem, aan de buitenzijde van de muur, is
het alsof de binnenkant aanwezig blijft
Hij schreef dus een boek met overdreven
toestanden, met een te grote verbositeit
en een te scherp verscheurende problematiek; maar hij schreef het van uit het
geloof, peilend naar Gods wijze wonderen. Niet voor allen lijkt ons dit boek
geschikt; het blijft daarom niet minder
edel, weldadig en bevredigend.
.. .

***
Gaarne aanvaarden we romans en verhalen over het religieuze leven, zelfs over
roepingen die teloorgingen. Doch wij
eisen dat zulke godsdienstige onderwerpen benaderd worden met eerbiedige
schroom en een levendig geloof; anders
zal de weldoende en bevrijdende waarheid niet worden gevonden.
E. J.
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als de straling van de verheerlijke Christus. Een Christelijke verklaring van het
probleem dat onze tijd angstvallig stelt
over de waarde van het lichaam. De

Nederlandse uitgave, hoewel zij soms de
frisheid en zuiverheid van het oorspronkelijke werk mist, is voor ons een waardevolle verrijking. J. Snydera

THEOLOGIE EN
Yves M. J. CONGAR, Le Christ, Marie
et l'Eglise. Desclée de Brouwer,
Brugge, 1952, 132 pp., Fr. 36.
De belangstelling van de jongste theologie, ook wel bij niet-katholieke christenen, is vooral gegaan naar de Kerk en
Maria. Daarin volgt de gewijde wetenschap het rhythme van het leven der gelovigen, dat thans meer dan ooit kerkelijk en Mariaal gericht is. P. Congar,
ongetwijfeld een van de veelzijdigste
theologen van deze tijd, publiceert hier
twee opstellen in verband met de christologische, ecclesiologische en mariale theologie en vroomheid. Hij trekt een parallel tussen de ontwikkeling van het Christusdogma in de Ve eeuw en die van het
ecclesiologisch en mariale dogma, waarvan de formulering dezelfde volmaaktheid
nog niet bereikt heeft. Onder leiding en
in dienst van het Magisterium heeft de
hedendaagse theologie te waken over een
evenwichtige bewustwording van deze
dogmatiek, waarin de Kerk en Maria
noch te eenzijdig goddelijk, noch te eenzijdig menselijk mogen opgevat worden.
P. Congar schrijft met een prijzenswaardige sereenheid en openhartigheid,
en het is wenselijk dat zeer velen zijn
woord met dezelfde sereenheid overwegen. E. Vandenbussche

WIJSBEGEERTE
wordt de betekenis van dit thomistisch
princiep nagegaan. Het tweede deel situeert de zedelijke handeling als uiting van
de christelijke liefde, die zelf het diep
geestelijk streven van de verloste mens
uitmaakt. Het derde deel schetst de bouw
van een moraal van de christelijke liefde.
Deze korte inhoud openbaart eigenlijk
nog bijna niets van de rijke inhoud van
dit boek. Het is immers een weldoordachte en stevig gebouwde voorstudie
van philosophische en theologische aard
op de verschillende tractaten van de
christelijke zedeleer. Het beste van schrijvers als Bergson, Lesenne, Maréchal en
Mersch, om er maar enkele te noemen,
werd samen met de inspiratie van zijn
leermeesters P. de Broglie en Carpentier,
door P. Gilleman verwerkt en geïntegreerd in een diep christelijk inzicht in de
menselijke handeling. Iedere moralist,
maar ook iedere intellectueel die zij n
handel en wandel dieper wil gronden op
theologische studie, zal met een dankbaar
hart en bezield gemoed dit boek na lezing
sluiten. A. Snoeck

Gerard GILLEMAN S.J., Le Primat de
la charité en Theologie morale.
Museum Lessianum, E. Nauwelaerts,
Leuven, un volume grand en -8°,
1952, 338 pp., Fr. 225.
Dit merkwaardig boek is oorspronkelijk een proefschrift dat met schitterend
succes vóór de theologische faculteit van
het „Institut catholique" te Parijs werd
verdedigd. Het is inderdaad het bestuderen waard, omdat het, overeenkomstig
het zo dikwijls uitgesproken verlangen,
de uiteenzetting van de christelijke moraal verlevendigt en de structuur ervan
met christelijke liefde doorlicht. Het doel
van het werk is immers methodologisch.
S. zoekt naar de mogelijkheid om de
gedachte van S. Thomas over de „caritas
forma omnium virtutum" (de christelijke
liefde als vormgevend element van alle
deugden) uit te werken in de studie van
de christelijke zedeleer. In een eerste deel

Gustave THILS, Theologie et réalité
sodale. Casterman, Doornik,
1952, 296 pp., Fr. 96.
Prof. Thils, die in zijn talrijke werken
er blijk van geeft in voeling te blijven
met de actuele problematiek, biedt ons
hier weer een uitstekende inleiding, of
liever een voorbereiding tot de theologie
van de sociale realiteit. Want die theologie wordt ons nog niet gegeven. De titel
„Theologie en sociale realiteit" is zeer
goed gekozen. Deze twee worden hier als
het ware voor het eerst geconfronteerd,
zonder dat een eigenlijke poging gedaan
wordt om de sociale realiteit volgens een
specifiek aangepaste methode te interpreteren en theologisch op te bouwen. Na
een bondig historisch overzicht verkent
Schr. geheel het gebied der dogmatiek
om uit haar bronnen H. Schrift, Traditie, kerkelijk leergezag --- al die elementen naar voren te brengen die de
bovennatuurlijke waarde en de door God
gewilde ordening van het gemeenschapsleven kunnen illustreren.
Ontzagwekkende eruditie, rijpheid en
zekerheid van oordeel geven aan dit

.
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werk een grote bruikbaarheid. Doch het
kon moeilijk anders of deze encyclopedisch ontworpen monographie doet ons
terzelfdertijde de rijkdom van het dogma
en de armoede van de theologie aanvoelen. E. J. Vandenbussche
Georg SIEGMUND, Naturordnung als
Quelle der Gotteserkenntnis. — Herder, Freiburg, 1950, 2de druk, 445
PP.
De ondertitel van dit lijvig boekdeel:
Neubegriindung des teleologischen Gottesbeweises: wijst tegelijk op de voortreffelijke eigenschappen er van en ook op
een zekere schaduwzijde.
Een schaduwzijde, omdat de schrijver
meent dat de anorganische natuur niet
het vertrekpunt kan zijn van een teleologisch Godsbewijs. Deze overtuiging
steunt op een, ons inziens, niet geheel
zuivere analyse van het finaliteitsprincipe, waardoor de noodzake lijke toepassing
ervan op ieder gebeuren niet geheel tot
haar recht komt.
Dit gebrek wordt ruimschoots opgewogen door de uitstekende behandeling der
doelgerichtheid zoals ze zich manifesteert
zowel in de organische als ook in de menselijke natuur. Hier mag schrijver in zekere zin van een „Neubegrundung" spreken, omdat hij aan de talrijke voorbeelden uit de moderne biologie, waarin hij
op kritisch volledig verantwoorde en
overtuigende wijze een objectieve finaliteit weet aan te tonen, terecht „eine zusátzliche Bedeutung" mag toekennen
voor het teleologische Godsbewijs.
Aan dit alles gaat een uitgebreid en
teer instructief historisch overzicht vooraf van de problematiek der finaliteit van
de Griekse oudheid af tot aan de moderne tijd. Toch hebben wij ook hier de
indruk dat de schrijver er niet altijd in
slaagt de fundamentele begrippen der
scholastieke wijsbegeerte geheel zuiver
weer te geven. In ieder geval zal hij de
mening, overgenom en van A. Mitterer,
dienen te herzien alsof de oorspronkelijke
materia-formaleer van Aristoteles en St
Thomas onder scholastieke wijsgeren van
heden geen verdedigers meer zou tellen.
E. Huffer
H. L. Van BREDA, O.F.M., Problèmes
actuels de la phØomØologie (Tex tes et Etudes Philosophiques) .
Desclée de Brouwer, Brugge, 1952,
160 pp.
Onder voorzitterschap van Prof. Van
Breda werd in April van vorig jaar te
Brussel een beperkte, internationale bij-
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eenkomst gehouden van verschillende
philosophen, phenomenologen, existentie.
listen en thomisten, waarop over de
grondproblemen der phenomenologie
werd gediscussieerd. P. Thévenaz handelde over het philosophisch uitgangspunt
van Descartes en Husserl, H. J. Pos had
er moeten spreken over de waarde en de
grenzen der phenomenologie zijn onuitgesproken tekst werd in het boekje
opgenomen --- M. Merleau-Ponty en P.
Ricoeur handelden over onderwerpen,
waarvoor ze reeds vroeger interesse hebben getoond, de ene over de phenomenologie van de spraak, de andere over die
van de wil. De belangrijkste lezing werd
wel gehouden door de Freiburger professor, Eugen Fink, die uitdrukkelijk naar
een synthese van authentieke metaphysiek en existentialisme zocht en verklaarde: „Die anti-spekulative Haltung der
Phánomenologie bedarf vielleicht einer
radikalen Revision". Uit het geheel der
lezing blijkt, dat de spreker zelf over dit
„vielleicht" al heen is. jean Wahl formuleerde de conclusies, waarin hij zijn best
doet om de duidelijke verschillen van het
Duitse en Franse standpunt tot een „accord complet" te brengen, dat er zeker
niet meer is. L. Vander Kerken
Prof. Dr C. C. J. WEBB, Geschiedenis
der wijsbegeerte, bew. Jhr Dr W.
Alting van Geusau. Born N.V.,
Assen, 1952, Pallasreeks no. 5, 156
pp., f 3.90.
De bewerker voegt aan deze geschiedenis der wijsbegeerte van Socrates tot
Sartre, zoals de omslag aangeeft, nog toe
een overzicht over de Chinese en Voorindische wijsbegeerte en van de Nederlandse philosophen. Een stoutmoedige
onderneming, maar waarvan wij tot onze
spijt moeten constateren, dat zij mislukt
is. Wij verwonderen ons, dat de Pallasreeks een dergelijke uitgave met zoveel
aperte onjuistheden en zo weinig wetenschap, onder haar hoede durfde nemen.
J. H. Nota

José ORTEGA Y GASSET, Bespiegefingen over leven en denken, historie
en techniek. Ingeleid en vertaald
door dr . G. J. Geers. - H. P. Leopolds Uitg., 's Gravenhage, 1951,
245 pp., f 8,90.
De vertaler geeft ons hier een bundeling essays van de bekende Spaanse cultuurphilosoof over de in de titel genoemde onderwerpen. Men moet hier niet meer
zoeken dan deze titel aangeeft: bespiegelingen. De S. zegt het zelf aldus: „Het
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zal niet nodig zijn te verklaren dat dit
artikel geen verhandeling is maar volkomen het tegendeel, een reeks van thesen
die ik weerloos voorleg aan het bespiegelende fair play van de lezers" (p. 176) .
Zonder afdoende bewijzen dus komt S.
hier op voor zijn „vitale rede", die een
nieuw geloof moet zijn i.pl.v. de rede
van het rationalisme . of het religieus geloof van vroeger dagen. Hij bezit de gave
op luchtige toon en heel helder belangrijke zaken te zeggen, ook voor hen die
een andere, beter gefundeerde overtuiging bezitten en zich met deze oppervlakkige denkwijze moeilijk kunnen verenigen.
J. H. Nota
.Marc ORAISON, Vie chrétienne et
problèmes de la sexualité (Coll. du
Centre d'Etudes Laennec) . — Lethielleux, Parijs, 1952, 320 pp., Fr.
Fr. 720.
Een voorwoord van Charles Baudouin
tut Geneve en een inleiding van de hand
van P. Tesso, professor aan de Institut
catholique de Paris, garanderen wel
enigzins de ernst en de degelijkheid van
deze nieuwe publicatie van het centre
d'études Laennec. Het ware wenselijk dat
deze studie bekendheid verwierf in de
milieu's waarvoor zij voornamelijk bestemd schijnt te zijn: moralisten en geestelijke leiders, d.w.z. mensen van het
forum internum, die rekening willen houden met datgene wat dokters uit hun
praktijk en met hun studies hun meedelen.
Laten zij dan, zonder vooringenomenheid,
doch wel met kritische zin deze bijdrage
tot een christelijke sexuologie appreciëren en afwegen.
Het eerste deel geeft enkele gedachten
over sexuologie van empirische, metaphysische en theologische aard. Twee
aspecten worden vooral benadrukt: de
dynamische groei van de sexualiteit in de
mens en, in de morele beoordeling, het
scherp onderscheid tussen de materiële en
de formele tekortkoming. Het tweede deel
stelt vier clinische gevallen voor. Het
derde deel behandelt dan afzonderlijke
problemen: huwelijk en autoërotisme, de
onthouding in het huwelijk, de homosexualiteit, roeping en sexualiteit.
De lezer verwachte hier geen physiologisch tractaat. Het is ook geen philosophische of psychologische verhande

ling. Het boek is eerder van synthetische
aard: een priester-arts die open staat
voor psychologie brengt het zijne bij om
een christelijke sexuologie op te bouwen.
Schrijver verlangt dat de sexuele moraal
minder juridisch zal opgevat worden, al
blijft hij overal de geldigheid van de
objectieve moraal erkennen. Hij zou willen dat de sexuele moraal positief waarderend zou ingesteld zijn, dat zij in haar
beoordeling aangepaster zou zijn aan de
dynamiek en de progressieve gang van
de sexuele ontwikkeling van het individu,
en dan ook rekening zou willen houden
met de feitelijke achterstand van het individu op het geldig blijvende ideaal.
De waarde van het boek ligt voornamelijk in het benadrukken van de ingewikkelde dynamiek van de menselijke
sexualiteit. De zwakheid ervan ligt in een
te weinig eigen gemaakte philosophische
sexuologie, in een ietwat te grif ingewilligde abdicatie van de vrije wil, en nu en
dan in een onvoorzichtige loslippigheid
die de pijnlijke toestanden niet opheldert.
De bibliographie is eenzijdig Frans en
armoedig. Het zou jammer zijn indien
men, wegens de zwakke kanten van het
betoog, uit kortzichtigheid of onbegrip de
auteur ging beschuldigen van pansexualisme. A. Snoeck
Helmut THIELICKE, Die erzieherische
Verantwortung der Universit t
(Philosophie und Geschichte, 75) .
J. C. B. Mohr (P. Siebeck),
Tubingen, 1952, 28 pp., DM. 1,90.
In deze rede betoogt de rector van de
universiteit van Tubingen, dat de hogeschool haar taak geenszins als ten einde
mag beschouwen, wanneer zij de nodige
vakkennis aan haar studenten heeft bijgebracht. Zij moet ook — en dit niet op
een hoger mensede tweede plaats
lijke vorming geven. Deze is eerst en
vooral een vorming tot waarheid en bestaat in het vinden van de echte vrijmenselijke houding tegenover waarheid
en levenszin. In dit verband onderzoekt
de rector de inhoud van het begrip der
„akademische vrijheid". De practische
gevolgtrekkingen, waarop deze rede aanstuurt, zijn zeker niet gering, noch voor
de studenten, noch voor de professoren.
L. Vander Kerken

PSYCHOLOGIE EN PAEDAGOGIE
H. Bless.
Willibald DEMAL O.S.t3., Psychologie
Roermond-Maaseik,
in de zielzorg. Vei taald en van aanJ. J. Romen 6 Zn., 1952, 343 pp.,
tekeningen voorzien door Pastoor
f 9.25 en f 10.75.
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Pastoor Bless heeft een verdienstelijk
werk gedaan met de „Praktische Pastor
ralpsychologie" van de Oostenrijkse Benediktijn Pater Demal in het Nederlands
te vertalen. Het is weliswaar geen meesterwerk, zelfs geen volledig handboek,
maar een werk gegroeid uit de praktijk
en getuigend van wijsheid en gezond
oordeel. Oneffenheden en overdrijvingen
werden door de vertaler in aanvullende
en corrigerende noten ondervangen. Op
verschillende plaatsen werd ook naar
Nederlandse literatuur verwezen; de literatuurlijst van de schr. werd aangevuld.
In het eerste deel geeft de schr. verschillende psychologische opmerkingen
over de geestelijke leiding in verband
met de drie klassieke wegen naar de
volmaaktheid. Het tweede en uitvoerigste deel behandelt de invloed, welke het
verschil in geslacht, leeftijd, aanleg, beroep en woonplaats op het zedelijkgodsdienstig leven uitoefent. In het derde deel volgen enige richtlijnen voor de
zielzorg van zenuw- en zielszieken. Dit
deel, geschreven aan de hand van
Schulte's Zielszieken en zielzorg, is wel
het minst geslaagde en geeft geen juist
beeld van de huidige stand van zaken.
Aan zielzorgers, voor wie dit boek
voornamelijk bestemd is, zij het van
harte aanbevolen. A. van Kol

J. J. M. van der VEN, Das christliche
Gewissen im óffentlichen Leben. —
Morus-Verlag, Berlin, 1952, 32 pp.,
D.M. 1.
Na een uiteenzetting van de leer over
het christelijk geweten wijst de schr. op
twee gevaren, die het geweten tegenwoordig bedreigen: het gevaar van het
subjectivisme waarbij het geweten blind
wordt voor objectieve normen, en het
gevaar van collectivisme waarbij het geweten in zijn persoonlijke functie verstikt
wordt onder regelingen van buiten af.
Dit laatste gevaar vooral wordt aan de
hand van een aantal interessante voorA. v. K.
beelden toegelicht.

Dr W. J. J. de SAUVAGE-NOLTING,
Verpleging v an Geesteszieken vroeger en thans. — Dubbeldemans, Leiden,, 1950, 96 pp., f 2.50.
„Er heerst in brede kring nog steeds
een ontstellend wanbegrip betreffende
het leven en lijden van geesteszieke patienten, die in gestichten worden verpleegd en verzorgd. Van de toestanden,
die daar heersen en van de sfeer, die
daar hangt, weet zelfs menig ontwikkel-
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de leek vaak luttel af". Aldus begint de
schrijver zijn inleiding.
Ons inziens slaagt hij in zijn opzet om
aan bovengenoemde bezwaren tegemoet
te komen. Na enige zeer interessante
hoofdstukken over de geschiedenis der
verpleging van geesteszieken en over
het wezen en het beeld der krankzinnigheid, wordt de lezer meegenomen op een
uitgebreide tocht door een grote inrichting, waar hij dan, onder een gemoedelijk babbeltje, wordt vertrouwd gemaakt
met vele tot dan toe nooit vermoede aspecten. Een verdienstelijk boek, dat elke
niet-vakman met graagte zal lezen.
A. Schr.
Sis HEYSTER, Kinder en Jeugdpsy.
Nederlandse Uitgeverschologie.
mijl Leiden, 1950, 5e druk, 252 pp.,
f 6.25.
Minder dan de andere boeken van
deze schrijfster is dit werk een leesboek.
Zij biedt hier meer een handboek, waarin ze een zeer systematisch overzicht
geeft van de psychische ontwikkeling
van het kind en de puber. Gaven de
andere boeken meer de indruk uit de
spreekkamer te zijn voortgekomen, dit
boek dankt zijn ontstaan uit de praktijk
van het lesgeven. En richten de andere
werken zich tot opvoeders etc., dit werk
wil een leidraad zijn voor studerenden.
Vooral de onderwijzers, K. en O'sters,
sociale werk (st) ers en jeugdleid (st) ers,
die enerzijds niet tevreden zijn met de
overstelpende maar al te populaire literatuur op dit gebied en voor wie anderzijds de wetenschappelijke literatuur vrij
onbereikbaar is, zullen dit werk met veel
vrucht kunnen gebruiken. Dat dit inderdaad het geval is, blijkt wel uit de vele
herdrukken in zo'n korte tijd. Dit boek
is vooral aanbevelenswaardig omdat de
schrijfster oog heeft voor de totale persoonlijkheid en de religieuze en ethische
vraagstukken niet uit de weg gaat.
A. Schr.
-

—

F. J. J. BUYTENDIJK, Phénoménologie
de la rencontre, texte francais de
Jean Knapp (Textes et Etudes Philosophiques) . Desclée de Brou
wer, Brugge, 1952, 60 pp.
Een zeer fijnzinnig psychologisch onderzoek naar het wezen en de vormverscheidenheid der menselijke ontmoeting.
De auteur gaat eerst na wat reeds de
gewone waarneming als ontmoetings+
structuur in zich bevat, beschrijft verder
de genese der menselijke ontmoeting bij
het kind en. typeert tenslotte twee be-
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Iangrijke ontmoetingsvormen: de ontmoeting van man en vrouw en de solemnele
ontmoeting. De tekst v an deze studie
verscheen voor het eerst in het EranosJahrbuch van 1950 en werd uit het Duits
vertaald. De vertaler heeft zich te zeer
aan de letter van de oorspronkelijke tekst
gehouden, wat de helderheid van de
Franse tekst niet altijd ten goede komt.
L. Vander Kerken
Georg SIEGMUND, Tier und Mensch.
Verlag Parzeller und Co, Fulda,
1949, 45 pp., D.M. 1.20.
In dit boekje, een overdruk van een
artikel in het Philos. Jahrbuch, 1949, betoogt de auteur, op heldere wijze gebruik
makend ook van de nieuwste gegevens
der dierenpsychologie, dat tussen dier en
mens ondanks de overeenkomst in de
animale sfeer een wezenlijk verschil bestaat, omdat enkel de mens zich ook op
een hoger geestelijk niveau beweegt.
E. H.
Karen HORNEY, Zelfanalyse..-- Contact, Amsterdam-Antwerpen, 1949,
284 pp., f 8.90.
Ondanks het feit, dat het Freudianisme
vooral in de U.S.A., nog steeds aan invloed wint, zijn er toch zeer velen ,-- ook
in niet-Katholieke kringen die noch
met het Orthodoxe Freudianisme noch
met een of andere rigoreuze vorm ervan
accoord gaan. En onder dezen zijn er
verschillende die naar nieuwe verklaringen voor de door Freud beschreven feiten
zoeken. Karen Homey zoekt de verklaring der neurose op een hoger niveau dan
Freud dit doorgaans deed; voor haar ontstaat ze uit culturele problemen.
Ofschoon ook hier de eenzijdigheid
haar theorie als zodanig min of meer onaanvaardbaar maakt, is er toch veel winst
geboekt voor de wetenschap.
Het is een andere vraag of er winst geboekt wordt door mensen tot zelfanalyse
te brengen via een methode, waarvan de
niet-vakpsycholoog maar moeilijk de achtergrond en draagwijdte kan kennen. Het
is daarom dan ook •-- afgezien van de
eenzijdigheid der doctrine r eigenlijk een
technische onmogelijkheid om op deze
wijze „de lezer behulpzaam te zijn zijn
eigen problemen op de juiste wijze aan te
pakken". Wie deze techniek niet beoogt,
zal het boek echter met veel vrucht lezen.
De schrijfster bespreekt haar visie op de
drijvende krachten der neurose , de verschillende stadia van psychoanalytisch
begrip en het aandeel van de patiënt en

dat van de psycho-analyticus in het paycho-analytisch proces.
Ook zij toont begrip voor de grenzen
en moeilijkheden, waarop men bij het toepassen der zelfanalyse stuit; zij geeft tenslotte toe, dat een volledigere kennis van
de aard van de neurotische moeilijkheden
en bestrijdingsmethoden nodig is om succes te hebben. Wie dit boek aandachtig
leest, komt tot dezelfde conclusie en hopelijk wordt de lezer aangespoord om
deze kennis langs andere weg te verwerven. A. Schr.
Max PIETSCH, Von Wert und Wiirde
menschlicher Arbeit. — Verlag Herder, Wien, 1952, 224 pp., S. 39.
Dit boekje is niet, zoals de titel misschien zou doen verwachten, een metaphysische bespiegeling over de menselijke
arbeid, ontheven aan de beperkingen van
de actualiteit, en evenmin een stichtelijke
beschouwing met morele vermaningen
aan de adressen van werkgevers en werknemers. Het is een nuchtere, deels sociologische, deels arbeidspsychologische en
deels zelfs bedrijfstechnische ontleding
van het huidige productieproces en van
de plaats, die de arbeidende mens daar
inneemt. juist in het technische gedeelte is
het boekje wel bijzonder interessant. Wat
ons daar over de lopende band, maar ook
over de volautomatische en over de montage-fabriek wordt medegedeeld, en juist
niet tot de somberste conclusies over de
menselijke „robot", maar integendeel tot
een perspectief op de „Requalifizierung"
van de mens in zijn arbeid blijkt te leiden, is bijzonder verhelderend en verrassend. Overigens bevat het boekje zeer
goede samenvattingen van bekende onderzoekingen op het gebied van de arbeidspsychologie (drijft de auteur niet
wat al te lang op het in menig opzicht
toch al verouderde onderzoek van Hendrik de Man over de arbeidsvreugde?)
en van maatregelen op het gebied der
bedrijfspolitiek (vooral het „Mitbestimmungsrecht") . Men kan de lezing ervan
alleen maar van harte aanbevelen.
J. v. d. V.
A. van GROENEWOUD, O.P., De
kunst der kunsten, godsdienstmethodiek voor de Lagere School. -- St.
Gregoriushuis, Utrecht, 1952, 40 pp.,
f 1.
Een zeer beknopte godsdienstmethodick, die verschillende goede aspecten
naar voren brengt, zo o.a. de persoon
van de katecheet. Daarnaast worden er
in dit boekje ook dingen gezegd, die we
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niet kunnen onderschrijven: zo b.v. „Er
gaat van de geopenbaarde waarheden
zelf geen licht uit, dat het verstand beweegt tot aannemen". Indien er geen
licht uitgaat van de geopenbaarde waarheden, hoe kan er dan kennis, bovennatuurlijke kennis mogelijk zijn?
Wil en verstand worden in de geloofsakt o.i. veel te veel gescheiden.
We laten het aan de vakbladen over
verder op deze kwesties in te gaan.
A. van Kol
Susan ISAACS, De Kleuterjaren. Uitg.
Born, Assen, 1951, 144 pp., f 3.90.
De beroemde Engelse psychologe Dr
Susan Isaacs biedt hier een modern-wetenschappelijke verklaring van de psychische ontwikkeling van het kind in het
licht van de lichamelijke, verstande lijke
en emotionele ontwikkeling gedurende de
eerste zes jaren. Naast inzicht wordt ook
veel practisch advies geboden. Ofschoon
het boekje in Engeland sinds jaren de
meest gebruikte handleiding is en in
Amerika zelfs bekroond werd, kleeft er
toch een ernstig tekort aan: het religieuze
element ontbreekt ten enenmale. Zelfs bij
de voorlichting — een probleem, dat de
schrijver meer dan eens bespreekt ^-wordt dit zeer voorname aspect totaal
verwaarloosd. Dit vermindert de bruikbaarheid van het boekje. A. Schr.
Susan ISAACS, Ouders vragen raad.
Uitg. Born, Assen, 1950, 240 pp.,
f 5.90.
Het bezwaar van het ontbreken der
religieuze aspecten, dat wij in „De Kleuterjaren" benadrukten, voelt men veel
minder in „Ouders vragen raad", omdat
de schrijfster in dit werkje niet zozeer
naar volledigheid streeft; zij geeft slechts
concrete losse gevallen. Hier biedt zij het
antwoord op sociale en emotionele problemen, waarover vele ouders zich tijdens
de eerste levensjaren van hun kinderen
bezorgd maken. Het boekje is geheel gegroeid uit de practijk. De schrijfster beantwoordde de vragen, die door lezers en
lezeressen van „The nursery World",
naar aanleiding van concrete feiten werden gesteld. Een verdienste der schrijfster
is, dat zij de gevallen steeds bespreekt
tegen de achtergrond der normale ontwikkeling van het kind. Juist het misverstaan van het „normale" in een kinderleven brengt vele onnodige conflicten
voort. De gevallen zijn gerangschikt naar
hun onderwerp en onderlinge verwantschap. Wij kunnen dit boekje zeer bruikbaar noemen. A. Schr.
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P. GERVASIUS, O.F.M.Cap., Dr Edward Poppe. Paedagoog bij de gratie
Gods. R.K. jongensweeshuis, Tilburg, 1952, 88 pp., f 2,
Een korte levensbeschrijving van Dr E.
Poppe is zeker niet overbodig, vooral
daar volgens het woord van de schrijver,
„wij van deze grote Apostel-opvoeder
spoedig de zaligverklaring hopen te verwachten". Gaarne aanbevolen. M. S.
Guy de LARIGAUDIE, Ster aan de einder (Edelweiss-Reeks). '-- Uitgaven
„Hoogland", Antwerpen, 1952, 48
pp., Fr. 15.
De boodschap van deze jonggestorven
Franse voortrekker heeft diepe weerklank bij de jeugd gevonden en verdiende dan ook een vertaling. Jammer alleen
dat die zo stroef is uitgevallen, en zo
weinig van de frisse eenvoud en jongensachtigheid van het oorspronke lijke
bewaard heeft. Hier en daar zelfs heeft
de vertaler de Franse tekst verkeerd begrepen. De uitgave is keurig. L.M.
Maria MONTESSORI, De Methode,
De Ontdekking van het Kind. .-Van Holkema 6 Warendorf, Amsterdam, 1950, 6de druk, 355 pp.,
f 6.90 en f 8.50.
De onlangs in Nederland overleden bejaarde opvoedster heeft de opvoedkundige literatuur met een respectabele lijst
verrijkt. Mag men dan al van mening
zijn, dat aan haar systeem ook bezwaren
verbonden zijn (zo wordt wellicht niet
ten onrechte beweerd, dat haar systeem
zich teveel richt naar de wisselvallige
individualiteit en te weinig naar algemeen
„leidende" opvoedkundige normen) , haar
wereldwijde pioniersarbeid blijft van onschatbare waarde. En vele van haar boeken zullen nog vaak herdrukt worden.
Het werk, dat de stoot gaf tot de oprichting van Montessorischolen over de
gehele wereld, is „De Methode (der wetenschappelijke paedagogie) ", dat als
nieuwe ondertitel kreeg „De Ontdekking
van het Kind". Maria Montessori schreef
dit werk bij de aanvang van haar experimenten in het begin dezer eeuw en eigenlijk zou dit werk, om een boek van vandaag te kunnen zijn, volledig opnieuw
moeten worden geschreven. Dit deed de
schrijfster eigenlijk in haar volgende speciale werken, waarin ze verscheidene
psychologische en didactische onderdelen
behandelde.
„De Methode" is echter een historisch
document, dat in een historisch kader
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dient geplaatst te worden. Als zodanig is
het reeds waard herdrukt te worden. En
al wordt de lezer, die minder oog heeft
voor historisch perspectief en documentatie dan ook gestoord door verwijzingen
naar verouderde wetenschappelijke theo-

rieën en onderzoekingen, hij zal de beginselen; van toen thans bevestigd vinden.
Men kan Montessori en haar methode
trouwens niet begrijpen zonder de geschiedenis ervan te kennen en daarvoor is
dit boek onmisbaar. A. Schr.

LITERATUUR EN
Antoon COOLEN, De zeven rozen. Een
sprookjesspel in 3 bedrijven. J.
van Tuyl, Antwerpen, 1951, 123
pp., geïll., Fr. 45.
Een Noors sprookje tot toneel omgewerkt. Van een dominee's vrouw, die op
de dag van haar huwelijk naar een boze
heks gaat om geen kinderen te kunnen
krijgen. De dominee ontdekt dit en jaagt
ze weg. Ellendig doolt de vrouw over
de wereld rond, alle kinderen verfoeien
haar dit is de wraak van de ongeborenen —, de dominee's vervloeken haar,
verklaren haar zonde onvergeeflijk, op
één na, die een goed mens is. Stervend
belandt de oud geworden vrouw voor
de pastorie van haar man: nog wijst hij
haar af. Hij vindt ze dood op straat na
bij zijn woning, het dode gelaat nog
glimlachend. Dat opent de dominee de
ogen: zeven rozen voor haar zeven
ongeboren kinderen — ontbloeien ter
plaatse uit de stenen, en nu weet ook de
dominee dat God aan zijn vrouw vergif fenis heeft geschonken.
Een tréffende aaneenrijging van talrijke toneeltjes: men kon dit een moderne
„moraliteit" noemen, een moderne uitbeelding van een godsdienstig-sociaal
dogma. Literair heeft dit stuk geen grote pretentie, maar het is een technische
vondst, een vaardige uitdrukking van
een indrukwekkend gegeven. J. Noë

CULTUURLEVEN
Klassieke Verta lingen: nr 5: HOMEROS,
Ilias I en VI, vert. door R. De Pauw,
A. Clerckx en G. Timmermans, 3de
dr. --• nr 6: C. Julius CAESAR, De
gallische oorlog I II, vert. door A.
Clerckx en R. De Pauw, 3de dr.
nr 7: CICERO, De ca ' 'arische redevoeringen, vert. door R. De Pauw
en A. Clerckx, 2de dr. — nr 8:
VERGILIUS, Aeneis V--VI, vert.
door R. De Pauw, A. Clerckx en G.
Timmermans ,2de dr. nr 9: SOPHOKLES,Koning Oidipoes, vert.
door R. Thibau en R. De Pauw.
nr 12: XENOPHOON, Anabasis I,
vert. door R. De Pauw en A.
nr 13: Dr E. J.
Clerckx, 3de dr.
JANSSENS, Griekse Lierdichters.
r N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952, 48-71-80-80-80-64-65
pp., Fr. 18-28-28-14-28-25-25.
Al deze boekjes zijn op de eerste plaats
bestemd voor schoolgebruik, en als zodanig bewijzen ze ongetwijfeld uitstekende diensten. De vertalingen van Caesar
en Xenophoon bleven, juist met het oog
op de school, dicht bij de originele tekst.
De nogal sobere voetnoten en inleidingen
beletten toch wel dat deze, overigens
goede vertalingen, ook buiten de school
gemakkelijk hun weg zullen vinden.
J. Noë

LEEUWEN SERIE. Werken van Louis
COUPERUS. H. P. Leopold,
Den Haag, 1952, f 2.90 per deel.
In een goedkope uitgave verscheen onlangs een aantal werken van Louis Couperus. De romans zelf behoeven geen
bespreking, daar zij reeds hun weg gevonden hebben. M. S.
Bertus AAFJES, Het Koningsgraf.
J.
M. Meulenhoff, 1952, 3de druk, 125
pp., f 4.90.
Bij het verschijnen van deze 3de druk
van Het Koningsgraf kunnen wij volstaan
met een verwijzing naar de uitvoerige
bespreking in dit tijdschrift van Dr J. van
Heugten, Februari 1949, pp. 457. M. S.

-

Herman GORTER, Verzamelde Werken. Eerste en volledige uitgave
van zijn litteraire werk. Compleet
in acht delen. Van Dishoeck en
Querido, Bussum en Amsterdam. Bij
intekening f 88, later f 96.
Het werk van Herman Gorter was,
vooral sinds de laatste oorlog, tijdens
welke alle bestaande bundels uitverkocht
zijn, zeer moeilijk verkrijgbaar. De uitgevers van Dishoeck en Querido hebben
daarom, na overleg met de eigenares der
handschriften, Dr. G. Stuiveling bereid
gevonden het materiaal te ordenen en
de tekstverzorging en tekstvergelijking
op zich te nemen. Van de acht lijvige
delen bevat het eerste het beroemde gedicht Mei, het tweede De School der
Poëzie, het derde Kritiek op Tachtig,
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van de boksring: de „catholic author" is
paraat, het gaat beginnen. Dikwijls heeft
hij ons al iets gezegd, niet over zijn principes of theorietin, maar over wat hij
gaarne doet en wat hem aanstaat in het
leven, zodat wij hem kennen vóór wij zijn
werken kennen.
Er komen echter ook figuren in voor
waarvan de werken niet zo heel katholiek zijn of wier werken waarlijk niet in
de hoge getallen gaan; maar ze komen in
aanmerking zodra ze practiserend katholiek zijn en tenminste één hunner werken
in het Engels verschenen is. Begrijpelijkerwijze heeft het geheel iets van een
cocktail: het is al goed wat erin is, maar
het ene is toch heel wat beter dan het
andere. Doorgaans zeer betrouwbaar; geschikt voor openbare bibliotheken.
E. Vandenbussche
Gaston GEVAERT, De getijden. ---Desclée de Brouwer, Brugge) , 1952,
122 pp.
De taalkundige theorieën van G. Gevaert zijn een anachronisme. Deze dichter laat immers zijn bundel voorafgaan
door een inleiding waarin hij het goede
recht van de oude spelling en van het
taalparticularisme voor zijn verzen bepleit. We laten hem dit pleit. Want met
het wezen der poëzie heeft zoniet het
taalparticularisme, dan toch beslist de
spelling even weinig uit te staan als het
lettertype waarin deze bundel werd gezet.
De verzen zelf zijn natuurindrukken,
uitgebeeld met de liefdevolle zorg voor
het détail en voor de ambachtelijke prestatie, zoals die rond het einde der eeuw
in Vlaanderen hoog in ere stonden.
Toch zou ik hier niet van anachronisme willen spreken. Het is er de auteur
immers geenszins om te doen het literaire leven te beïnvloeden. Hij getuigt
zelf: het „ligt in mijn uitsluitende bedoeling de lezer wat vreugd, ontroering en
ontspanning te bezorgen, zoals ik die zelf
beleefd heb bij het ontstaan dezer gedichten, in nauwe voeling met de natuur". Dat hij dan een oud, vertrouwd
paadje bewandelt, nemen we hem niet
kwalijk, want dáár is hij thuis. Hij wordt
er zelfs speels en even breekt door zijn
kijkgrage ogen de deugnieterij van de
moralist. En als hij ons bij zijn thuiskomst
zijn tekenmap laat zien, vol „schetsen
naar de natuur" dan treft ons niet alleen
het keurige détail, maar ook de losse
handtrek, die b.v. in De Rietscherre, De
Zwalmen, e.a. over de ganse tekening
loopt. Niet altijd echter is het zo. De

bundel en zelfs menig gedicht is een ietwat ordeloos prentenboek, m.a.w. de auteur zou er bij winnen indien hij met al
de bomen ook nog het bos en doorheen
alle verzen ook nog 't gedicht zag staan.
K. Heireman
Dr Reni STERKENS, Beginselen van de
A. De Boeck, Brussel,
redekunst.
1952, 130 pp., Fr. 55.
Eerder een uitgebreid schema dan een
handleiding; in de „aantekeningen voor
de leerkrachten" staan een paar zeer
welkome korte ontledingen van redevoeringen, o.a. van Multatuli's rede tot de
J. N.
hoofden van Lebak.
—

J. A. MEYERS. Zin en onzin in het hedendaags taalgebruik. Van Ditmar, N.V., Amsterdam, 1952, 266
pp., f 10.50.
Een voor bredere kringen bestemd
boek over de Nederlandse taal.
De schrijver ziet het Nederlands, het
A.B.N. als een ideale eenheid, die echter op verschillende manieren tot werkelijkheid wordt: een eenheid in verscheidenheid.
De eerste acht hoofdstukken zijn gewijd
aan de beschouwing van deze theorie;
de laatste twaalf hoofdstukken behandelen allerlei gevallen waarin men twijf elt.
Een boek dat een gezonde taalbeschouwing bevat en waaruit de lezer
heel wat nuttige wenken voor de praktijk kan opdoen. Meer dan één dwaze of
verkeerde opvatting over wat mag en
niet mag bij de hantering der moedertaal wordt rechtgezet; voor uitersten
weet de schrijver zich te hoeden. Hij is
geen aanhanger van „zo moet het", en
evenmin een voorstander van „schrijf
maar zoals je spreekt".
Met een grote rijkdom van voorbeelden weet de auteur zijn stof levendig en
praktisch te behandelen. Zijn boek laat
zich aangenaam lezen en zal ongetwijfeld zijn nut afwerpen.
joh. Heesterbeek
Prof. Dr Edgar DE BRUYNE, Geschiedenis van de Aesthetica. De Griekse Oudheid (Philosophische Bibliotheek) . N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952, 280 pp.,
ing. Fr. 120, geb. Fr. 150.
Als Deel IV van de Geschiedenis van
de aesthetica, die Prof. De Bruyne zich
voorgenomen heeft te schrijven, verscheen vorig jaar De Renaissance. Thans
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verschijnt het eerste Deel, De Griek se
Een eerste afdeling van het Oudhei.boek handelt over de aesthetische opvattingen der Grieken tot en met Socrates;
een tweede en derde geven een uitstekende uiteenzetting van de schoonheidsleer en kunsttheorie van Plato en Aristoteles; een vierde en laatste afdeling
brengt een overzicht van het hellenistisch tijdperk, waarbij successievelijk de
kunstwetenschap der peripatetische
school en die van het stoicisme ter sprake komen. Om systematische redenen
werd deze periode doorgetrokken tot
Philo van Alexandrië en Sextus Empiricus, d.i. tot ongeveer 150 na Christus.
Hierbij zal dan onmiddellijk een volgend
Deel aansluiten, dat de periode der Romeinse Oudheid zal omvatten.
Op de uitzonderlijke betekenis van deze
Geschiedenis van de aesthetics hebben
we reeds vroeger gewezen. Over dit
laatst verschenen Deel kan men zeggen,
dat al de wetenschappelijke kwaliteiten,
die het vierde Deel kenmerkten, zich ook
hier gestand blijven: helderheid van exposé, waardoor vaak ingewikkelde ideeën over kunst en schoonheid tot zeer
bevattelijke voorstellingen gebracht worden; historische zin in het bepalen en afwegen van invloeden en wisselwerkingen; synthetische overzichtelijkheid,
waardoor de grote lijnen der ontwikkeling steeds klaar getrokken worden, en
een grote belezenheid. Vanzelfsprekend
zal dit werk eerst en vooral philosophen
en aesthetici interesseren; maar evenzeer
zal het de belangstelling gaande maken
van classici en humaniora-leraren, aan
wie het een secuur en onmisbaar inzicht
zal geven in de aesthetiche achtergronden niet enkel van de Griekse bouw- en
beeldhouwkunst, maar ook van de oude
lyriek, het epos en de tragedie.
L Vander Kerken
Frank ONNEN, Excursies door de
Franse muziek. Het Spectrum,
Utrecht, 1951, 124 pp.
Zoals de titel al doet vermoeden en de
auteur in zijn voorbericht erkent, is de
inhoud van dit boekwerk een soort journalistiek. Het is hoogstaande journalistiek
in zover deze qualificatie geen contradictio in adjecto inhoudt. Het eerste hoofdstuk, handelend over enige aspecten van
het Wagnerisme in Frankrijk, is te beschouwen als inleiding tot de opstellen
over de componisten Emanuel Chabrier
en Erik Satie. De volgende hoofdstukken,
over het oeuvre van Arthur Honegger en
Olivier Messiaen, winnen aan actualiteit.
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Het boekwerk sluit up-to-date met een
beschouwing over de experimenten van
Pierre Schaeffner (de zgn. concrete muziek) . J. C.
Manuel van LOGGEM, Inleiding tot het
toneel (Pallas-reeks 2) . Born,
Assen, 1951, 165 pp., f 3.90.
Dit werkje bewijst wel op de eerste
plaats hoe moeilijk de opgave is in zulk
een kort bestek de vele aspecten te behandelen, die het toneel biedt. De schr.
spreekt over de oorsprong van het toneel,
stuk, spel, regie, critiek, geeft een historisch overzicht, wijst op hedendaagse
stromingen en wil bij dit alles vooral de
psychologie niet vergeten. Naast opmerkingen, die zeker de moeite waard zijn,
moet men dan wel stuiten op uitingen,
die apodictisch aandoen en tot critiek
prikkelen, zelfs al is men bereid maar
heen te lezen over de bewering, dat „het
wezen van het Christendom moet worden
gezocht in het Oedipus-complex". In het
historisch overzicht valt evenzeer het
weinig enthousiasme voor Vondel op als
de grote bewondering van Biichner. Het
best geslaagd in het vlot geschreven en
prettig leesbaar boekje is de verhandeling
over toneel en werkelijkheid en het wijzen
op het belang van de poëzie (in vers of
proza) voor het toneel. J. R.
Margaret LEIGH, The Fruit in the Seed.
Chapters of Autobiography. Phoenix
House Ltd., London, 1952, 128 pp.,
9 s 6 d.
Schr. werd in 1895 geboren; enig kind
verloor zij haar vader, een Oxford Professor, toen zij acht was. Zelf studeerde
ze ook in Oxford, was enige tijd lerares,
maar de reactie tegen een Engeland dat
het dorp met zijn ploeg verruilde voor de
stad met zijn schoorstenen dreef haar geleidelijk aan het boerenbedrijf in: en daarin is zij niet de enige intellectueel in het
Engeland van vandaag. Haar werk inspireerde haar tot schrijven („Highland
Homespun", „My Kingdom for a Horse",
,,Spade among the Rushes" e.a.) . In 1950
werd zij katholiek om spoedig daarna in
te treden in de Carmel. Van hieruit stuurt
zij wat de omslag noemt „her latest and
probably her last' boek" de wereld in.
Wij voegen er aan toe „her best". Want
dit is een uitmuntend boek. Het is geen
bekeringsgeschiedenis in de gewone zin
van het woord. De ondertitel is zeer juist
gekozen. Indien men zich realiseert dat
het meest eigen leven van de mens niet is
een reizen en trekken naar vele plaatsen,
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het woord komt. Tevens blijkt uit dit
deel en dit is de conclusie hoe precair het internationaal machtsevenwicht
was, hoe moeilijk de machtscombinaties in
het komende conflict konden worden
voorzien en hoe weinig stabiel elk van
die combinaties uiteraard ook zijn zou.
Het geheel vormt een lijvig werk van
meer dan 500 blz. De waarde ervan, hoewel over 't algemeen zeer hoog, is ongelijk. Er werd beroep gedaan op verscheidene medewerkers. Onder deze zijn er die
veel meer een bijdrage tot de geschiedenis
dan wel een brok geschiedenis hebben
geleverd. Dit geldt o.m. voor Ma rtin
Wight die een schitterende analyse
maakt van het nationaal-socialisme maar
met wie men moeilijk kan instemmen
waar hij Hitler voorstelt als de grootste
Duitse politieke figuur sedert Luther.
Deze blijkbaar eenzijdige voorstelling
wordt echter ruimschoots vergoed door
de klaarheid en objectiviteit waarmede
het derde deel, van de hand van de zelfde
auteur, werd behandeld.
Waar Professor Toynbee zelf aan het
woord komt (over het Westelijk halfrond, het Britse Commonwealth, China
en Japan )draagt het exposé de stempel
van wetenschappelijk verantwoord werk
en verraadt het, naast uitgebreide kennis
van de huidige complexe maatschappelijke verschijnselen, grondige vertrouwdheid met de historische achtergrond
waarop deze zich afspelen en zonder welke ze niet kunnen worden verklaard.
A. Thomas
Kan. Floris PRIMS, Antwerpiensia 1951.
(Twee en Twintigste Reeks) . .-Uitg. „De Vlijt", Antwerpen, 1952,
248 pp., geïll., Fr. 125.
In deze jaarlijkse bundel Antwerpiensia
biedt de onvermoeibare ere-stadsarchivaris van Antwerpen ons tal van wetenswaardigheden. In deze eenendertig studiën gaat het over polderdijken, het fort
Liefkenshoek, Antwerpse kloosters omstreeks 1800, archaeologische bizonderheden over Antwerpen, en enige toevoeg-
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sels bij zijn „Geschiedenis van Wilrijk",
die zo pas luxueus werd uitgegeven.
M. Dierickx
J. VERBESSELT, Hoe schrijf ik de -geschiedeniS van mijn dorp. N.V.

Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1952, 62 pp., Fr. 45.
Meer en meer, althans in Vlaanderen,
interesseert men zich voor de eigen
dorpsgeschiedenis, en ook verschijnen er
steeds meer geschiedenissen van dorpen
in druk. In deze brochure geeft de auteur
een lijst van de voornaamste algemene en
bizondere studiën die een dorpshistoricus
van nut kunnen zijn, en wat nog belangrijker is, hij maakt de leek wegwijs in het
opsporen van de vaak onuitgegeven
bronnen; tenslotte geeft hij wijze wenken
voor het verzamelen van het materiaal en
het opstellen van de tekst. Met deze korte, maar rijke handleiding heeft de auteur
aan de heemkundigen, de folkloristen en
de dorpsgeschiedkundigen een uitstekende dienst bewezen. M. Dierickx
Margaret BLUNDELL (Editor) , Blundell's Diary and Letter Book, 1702-1728. The University Press of
Liverpool, Liverpool, 1952, 271 pp.,
£ 1.
Nicholas Blundell is een katholieke
jonker in Lancashire, naar menselijke
maatstaf een weinig belangrijke figuur,
zonder plaats in de geschiedenis van zijn
land of van zijn graafschap. Zijn dagboek is op zich ook van weinig belang.
Een van zijn nakomelingen heeft door
knap schiften van de gegevens en een
zeer gelukkige schikking der stof hieruit
een boek samengesteld dat voor wie zich
interesseert in de sociale geschiedenis van
een volksgroep in een bepaalde streek en
gedurende een bepaalde periode een bizondere charme zal hebben. Gezien echter de beperkingen van de hoofdpersoon
zal deze studie uiteraard de vakman meer
aanspreken dan de ontwikkelde leek.
W. Peters

ROMANS EN VERHALEN
grond wordt gevormd door de strijd van
Theun De VRIES, Anna Casparii of Het
Heimwee (De Fuga van de tijd) . --- het opkomend socialisme en het burgelijk,
Van Loghum Slaterus, Arnhem; Kos- kleinsteeds kapitalisme, dit laatste vertemos, Antwerpen, 1952, 443 pp., geb. genwoordigd door de familie Casparii.
Laten we even de hoofdpersonages voorFr. 150.
stellen: de ooms Ruerd, Reiner en Ewout
Het verhaal speelt zich grotendeels af
(het zwarte schaap) ; de tantes Ulrika en
in een Fries havenstadje „Waddingen", Dina en de half-gare tante Wikke, die
gedurende de jaren 1898-99. De achter- zowat de rol vervult van de Cassandra
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der familie; de neven Folkert, kapitein in
het koloniaal leger, en Scato, werkzaam
op een Amsterdamse bank; en eindelijk
het nichtje Anna Casparii, dochter van
kapitein Hendrik Casparii, die in '90 met
zijn schoener voor Terschelling verging:
Anna werd sindsdien de pupil van oom
Ruerd, de grossier in koloniale waren:
pas vier jaar oud had Anna reeds haar
moeder verloren. Het boek verhaalt wat
men zou kunnen noemen: de mislukte
emancipatie van Anna Casparii.
Aan technische kwaliteiten ontbreekt
het niet in deze roman: alles is perfect
geconstrueerd en geëquilibreer. d. Maar
met dit al is het de auteur niet gelukt een
levende werkelijkheid te scheppen. Er
hangt iets cerebraals over het boek. Aangrijpend kan men het zeker niet noemen.
Of was het misschien de bedoeling van
de auteur een zekere aristocratisch-egale
objectiviteit te bewaren? Het verhaal
komt ook maar moeilijk op dreef en het is
voor de lezer een opluchting, wanneer,
na honderd bladzijden, Anna opeens de
diamanten broche, die tante Wikke haar
gaf, op tafel gooit voor de ontstelde oom
Ruerd en tante Ulrika, omdat deze haar
het kleinood misgunnen. Gaandeweg gebeurt er nu wel wat meer, totdat tenslotte
oom Ruerd op een vroege morgen verdwijnt met het geld van zijn firma en van
zijn pleegkind en met de dochter van een
zeker Ybeltje Smout, en Anna een ongelukkig huwelijk aangaat met de dertig
jaar oudere Everhardus Brack, mededirecteur van de Amsterdamse firma Vita.
Het wil ons voorkomen, dat de levenen doelloosheid van een maatschappelijke
toestand, die de auteur nochtans heeft
willen hekelen, enigszins op zijn verhaal
zelf hebben afgegeven. Eigenlijk staan
we aan het einde van het verhaal niet
veel verder dan aan het begin. En dit
einde zelf is meer een ophouden dan een
L. Vander Kerken
besluit.
Prisma-Boeken. Charles DICKENS.
Grote verwachtingen, Dombey en
Zoon I-II, Moeilijke Tijden en
Schetsen uit Italie, In Lorden en
Parijs. Bruce MARSHALL, De Werkers van het elfde uur. Leo PAGANO, Helsinki 1952. --- Het Spectrum, Utrecht, 1952, f 1.25 per deel.
In de PRISMA-SERIE van Het Spectrum zijn in de loop van deze zomer
verschillende zeer verzorgde vertalingen
van belangrijke werken verschenen. Ook
de Olympische reportage van Leo Pagano met 16 foto pagina' s zal de sportliefhebbers welkom zijn. De bekende Prisma

Boeken prijs f 1.25 (België 20 frs) ligt
binnen ieders bereik.
M. S.
H. SIENKIEWICZ, Quo Vadis? (Reinaert-reeks nr 21). Arbeiderspers*
Brussel, 1952, 319 pp., Fr. 30.
Een goede vertaling van de wereldberoemde roman van de Poolse Nobelprijswinnaar. Deze gecastigeerde uitgave
kan door alle volwassenen gelezen worden. F. G.
Monda de MUNCK, Nooit zal je mij
verlaten. Uitg. Thijmfonds, Den
Haag, 1952, 272 pp., f 5.75.
Een verhaal van liefde en angst. Liefde
voor man en kinderen, angst voor de kinderen of dezen niet de krankzinnigheid
van hun grootvader zullen overnemen.
Een verhaal dat met warmte geschreven is en zich afspeelt in Vlaanderen. Af
en toe raakt het de grens van het sentimentele; gelukkig wordt deze niet overschreden.
Een boek van gezonde opvattingen en
gezond familieleven, dat in leesbibliotheken zijn nut zal doen.
Joh. Heesterbeek
Erik WEST, Alleen voor mij. Thijmfonds, Den Haag, 1952, 256 pp.,
f 5.25.
Een verhaal van een onverwoestbare
liefde, die haar uiteindelijke bestemming
niet bereikt. Een broer vertelt de geschiedenis van zijn zuster die haar verloving
verbreekt doch haar liefde niet kan overwinnen.
Een pretentieloos verhaal dat eenvoudige lezers wel zal boeien.
Joh. Heesterbeek
Felix PELTZER, Malojawind. Een roman van jonge zweefvliegeniers
(Stroomlijnen).
Desclée De Brouwer, Brugge, 1952, 193 pp., geill.,
ing. Fr. 46, geb. Fr. 60.
Een vlotte, met prachtige foto's geillustreerde roman over een zweefvliegerstournooi voor de Europese jeugd. Een
ideaal jongensboek. F. G.
Guy GILPATRIC, Schots en scheef. Een
Glencannon-Omnibus. --- N.V. Orion, Antwerpen, 1952, 216 pp., Fr.
75, geb. Fr. 95.
Een boek vol sprankelende humor, in
een vlotte Hollandse zeemanstaal. Een
waar lachsucces: „schots en scheef",
maar helemaal niet „schuin"! F. G.
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BOEKBESPREKING

Aldus is het Verein voor Duitsland
wat voor N. Nederland de Bond van de
I.K. O. Leeszalen en Boekerven samen
met I.D.I.L. en wat voor Vlaanderen het
A.V.K.B. met Lectuurrepertorium en
Boekengids zijn. Daarbij komt nog zijn

rol als boekengilde, zoals we dat bij ons
van het Da vids f ouds kennen.
De opzet der Duitse organisatie is
weliswaar beperkter dan die der onze.
Haar boekengilde zoekt niet rechtstreeks
invloed uit te oefenen op de literaire
productie of op het algemeen cultuurleven van het volk, maar beperkt er zich
toe haar leden aanbevelenswaardige publicaties te bezorgen. Haar diensten sluiten nauwer aan bij de kerkelijke organisatie en zijn meer op het volk en minder
op de ontwikkelde leek afgestemd dan
de Nederlandse. Door haar hebben onze
volksvertellers Conscience, Timmermans, Claes, dan ook een groot succes
gekend. Ook beheerst haar inlichtingendienst niet zo volledig de boekenmarkt
als bij ons Lectuurrepertorium Boekengids I.D.I.L. en is, ondanks het ledenaantal, de afzet der boekengilde niet groter
dan die van het Davidsfonds. Als katholieke bibli otheekvereniging echter, met
haar 12 millioen boekuitleningen per jaar,
heeft ze haars gelijke niet.
Generatie na generatie heeft een eeuw
lang aan dit werk gebouwd, en wie weten wil wat er aan strijd, ervaring en
inspanning, aan zegen en aan problemen
verborgen ligt achter het zakelijk, statistisch resultaat, leze dit boek. Uit archiefstukken en oudere studies groeide
hier een goed gedocumenteerd en tevens
zeer levendig geschreven boek, dat ons
een ruime blik schenkt op de strijd der
katholieke idee en vaak ook op het literaire leven in Duitsland. Het werd een
brok cultuurgeschiedenis, waar allerhande problemen opduiken. Wat deze
laatste betreft, houdt de auteur het als
goed historicus bij de conclusies, die uit
de geschiedenis zelf zijn gegroeid, zo b.v.
-

-

in de discussie, ontstaan rond de principes der Leuvense Keurboekerij. Er is
hier dus een rijkdom van wijze ervaring
samengebracht betreffende de vele organisatorische, literaire en morele problemen der volkslectuur. Voor al wie
verantwoordelijkheid draagt voor het
boek, heeft dergelijke ervaring meer
waarde dan grootsprakige, principiële
dooddoenerij.
Dit werk is geschreven voor wie de
kunst van het lezen verstaat. Het is nl.
met een jubileum-uitgave, waar dus iedere persoonlijkheid zijn rechtmatig
bloempje krijgt en men het trekken der
minder prettige conclusies aan de schranderheid van de lezer overlaat. Het is een
boek, dat verdient gelezen te worden
door al wie zich met katholieke boekorganisatie ophoudt, zowel ten onzent als
elders, want het is dringend tijd, dat ook
wij, katholieken, internationale of liever
„katholieke" belangstelling en samenwerking moeten zoeken. K. Heireman

Mr J. Ev. M. LIPPMANN, Verzekering
tegen wettelijke aansprake lijkheid. ^-W. P. v. Stockum en Zoon, 's Gra-

venpage, 1951, 308 pp., f 9.75.
De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid wordt door de auteur zelf
een grabbelton van de meest gevarieerde
problemen genoemd. Maar hij heeft zijn
uiterste best gedaan, een zo volledig mogelijk overzicht van de materie en haar
implicaties te geven. Ook geeft hij op het
einde een zeer voorzichtig oordeel over
de vraag, of het verstandig is een verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid in te voeren. Waarbij hij
een ruim gebruik maakt van de ervaringen in het buitenland, waar deze verplichting reeds bestaat, opgedaan. De behandelde problemen zijn zo veelvuldig,
dat de leek er niet veel aan heeft. Maar
voor de vakman . is dit werk, zover ik er
over kan oordelen, absoluut onmisbaar.

DRUKKERIJ SINT GREGORIUSHUIS — ZEIST

P. de B.

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-NIKLAAS

bieden U volgende alom bekende bouwmaterialen aan
S.V.K. Decoratieve bekledingsplaten «ORNIT» en «LAMBRISO» voor muur en zoldering.
S.V K. Holle diagonaal en zig-zag stenen voor het vervaaraigen van prima gewapende
holle bakse nvloeren.

S.V.K. Geribde h^lle Blok- en Pluimstenen voor lichte scheidingsmuren.
S.V.K. Gevelstenen in verschillende kleuren en afmetingen, en in rime sortering.
S.V.K. Ceramvloeren in een rijke keus, effen, 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
inrchtinge.

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.

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
HET BESTE DER SPECIALE BIEREN
^

BROUWERIJ MAATINAS N.V. - MERCHTEM

Zy id

elkeen bekend deze grote 5naelling

ALGEMENE
SPAAR,- EN LIJFRENTEKAS
U n der Staatsgarantie

48, WOLVENGRACHT, - BRR['SSEL

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
haten 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 bet Rijk;
* bij haar erkende agenten voor wat betreft de levensverzekeringen en de
lijfrenten.
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Het graf van de H. Petrus
door M. VERSTRAETEN S.J.

het H. Jaar kwamen te Rome ontelbare pelgrims met diepe
m IJDENS
overtuiging bidden op het graf van de H. Petrus. Die overtuiging
werd bevestigd en gevoed door een eeuwenlange traditie, die sinds het
begin der Christenheid onafgebroken voortleefde, tot ze in het H. Jaar
1950, haar zekerheid en bekroning vond. Aan het einde van dat jaar
immers kon Z. H. Paus Pius XII bekend •maken dat de opgravingen
onder de Confessio der Sint-Pietersbasiliek met succes waren bekroond:
het graf van de Prins der Apostelen werd teruggevonden 9.
De naam van de huidige Paus zal steeds verbonden blijven met deze
grootse opgravingen. Op zijn initiatief werden ze begonnen en onder
zijn stuwende bescherming doorgevoerd, tot ze nu, na ongeveer 10 jaren
arbeid en studie, tot een goed einde zijn gebracht.
Onder de vaste leiding van Mons. Ludovico Kaas, Secretaris van de
Kerkfabriek van St. Pieter, hebben de vier archeologen die met de
delicate studie der vondsten belast werden, B. M. Apollonj Ghetti, A.
Ferrua S.I., E. Josi, E. Kirschbaum S.I., in nauwe samenwerking met
de architecten, Prof. G. Nicolosi en E. P. Galeazzi, een baanbrekend
werk verricht dat in menig opzicht een omwenteling betekent in de
geschiedenis der christelijke archeologie. Met gouden letters zullen hun
namen in die geschiedenis geschreven blijven. Het resultaat der opgravingen werd door deze archeologen zeer wetenschappelijk en nauwkeurig uiteengezet in een officiële publicatie die einde 1951 verscheen 2 Mons. L. Kaas schreef de inleiding en de architecten verzorgden de schetsen en de plannen in de tekst. Sindsdien werden reeds
talrijke kleinere studies geschreven in vakbladen en tijdschriften 3 ) . We
hebben ons artikel vooral gebaseerd op het officiële verslag, doch hielden ook rekening met de kleinere publicaties. Wij willen vooral onze
dank betuigen aan P. Kirschbaum die ons tot tweemaal toe de gelegenheid en het voorrecht verschafte de opgravingen te bezoeken en ter
plaatse te bestuderen 4 ) .
) .

Ons doel is de lezer een objectieve en duidelijke uiteenzetting te
geven van het resultaat der opgravingen, met vermijding evenwel van
te veel technische details. We nemen als vertrekpunt een vaststaand
historisch en archeologisch feit: de basiliek van Keizer Constantijn,
tussen 325 en 349 gebouwd. We beperken ons dan tot het centrum
dezer basiliek, het grafmonument, dat we openleggen en er in afdalen
tot aan de vondsten uit de eerste eeuw, tot het graf van de H. Petrus.
Als slot volgt een kort overzicht van de geschiedenis van dit graf, vanaf
zijn oorsprong tot aan onze huidige St. Pietersbasiliek.
20
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opgebouwd; weer andere aan de hoger gelegen Westkant volledig
afgebroken. Tenslotte sloeg men de gewelven in om alle ruimten met
aarde op te vullen.
Dit ontzaglijk werk met zijn technische, religieuse en psychologische
moeilijkheden doet ons inzien, dat Constantijn hier werkelijk geen
moeilijker terrein had kunnen uitkiezen .... terwijl hij door een weinig
uit te wijken naar het Z. al deze moeilijkheden had kunnen vermijden!
Als hij dan toch die abnormaal moeilijke plaats koos, dan kon dat enkel
en alleen zijn omdat hij er aan gebonden was door de aanwezigheid van
een vooraf bestaand feit, nl. van het graf van de H. Petrus, waarboven
hij ten koste van alles zijn basiliek wilde bouwen.
Nemen we nu een kijkje vooraan in de absis der basiliek waar de
Confessio stond. Zekerheid omtrent haar vorm had men niet. Sommige
archeologen, zoals Wilpert 8 ) , hadden sinds lang de reliëfvoorstelling
van een ivoren relikwiekastje uit de 5e eeuw, in 1906 te Samagher bij
Pola (Isthrië) gevonden, in verband gebracht met de Confessio der
Constantijnse basiliek. Nu hebben de recente opgravingen deze interpretatie volledig in t' gelijk gesteld en het mogelijk gemaakt de oude
Confessio zeer nauwkeurig te reconstrueren.
Na opening van de absismuur der onderaardse Clementijnse kapel
waar de opgravingen begonnen ^-- vond men een rechthoekig bouwwerk dat op Constantijnse bodem rustte. Aan zijn rugzijde trof men „in
situ" de oorspronkelijke marmerplaten aan, in het midden even onderbroken door een verticale porfierstrook. Aan de Z.- en N.-kant bleven
enkel nog de twee marmeren basissen over der marmerplaten welke
vroeger ook die zijden sierden. De Oostkant, gereconstrueerd volgens
het reliëf van Pola, vertoonde onderaan een soort kastje, met twee
deurtjes gesloten, en daar boven een kruisbeeld in de halve ronding van
een nis. Heel dit gebouw stond op een 10 cm hoge trede, waarvan men
nog stukken terugvond, en onder een 6,90 m vooruitspringend baldakijn dat op vier zuilen rustte wier basissen door een marmeren afsluiting waren verbonden. Van die afsluiting en van twee zuilen zag men
nog sporen in de teruggevonden marmerblokken van het verhoog.
Bernini zou later met deze zuilen de loggia's der koepelpijlers van de
nieuwe basiliek opsmukken. Stippen we hier nog aan dat deze Confessio geen altaar, doch een grafmonument was, en wel, volgens de
vaste overtuiging van Constantijn en zijn tijdgenoten, gebouwd juist
boven het graf van de H. Petrus over welks ligging men toen volkomen
zekerheid had. Wij vragen ons echter nu af: waarop steunde Constantijns zekerheid? op vrome legenden? op mondelinge traditie? Of vond
hij misschien op die plaats nog een zichtbaar teken van het Apostelgraf? Als we de opgravingen nu verder volgen, dan zullen we zien dat
ze inderdaad een ouder grafmonument, ingesloten in de Constantijnse
Confessio, hebben blootgelegd. Dit is de grote ontdekking geweest.

Van Constantijn tot Paus Anicetus
Bij het openleggen van Constantijn's grafmonument, ontdekte men
weldra vóór-constantijnse muren. Ten W. stond een N.Z. gerichte
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muur, sterk gebouwd en met funderingen die diep onder de bodem van
Constantijn's basiliek doordrongen. Aan beide kanten draagt hij sporen
van inkorting: oorspronkelijk liep hij dus verder door naar het N. en het
Z. Aan de binnenzijde ziet men nog de resten van een ondiepe nis.
Daar heeft hij ook nog zijn originele rode kleur en wordt daarom de
Rode Muur ( R.M.) genoemd. Ten Z. stootten de opgravers eveneens
op een vóór--constantijns muurtje, loodrecht op de rode muur gebouwd,
en wel op een witte marmerplaat die hem daar sierde. Dat muurtje
springt 90 cm vooruit, en daar, aan de Oostzijde dus, staat een klein
(1,40) wit-marmeren zuiltje tussen later gebouwde muurtjes gekneld.
Het kapiteel ontbreekt, doch de rest van een travertino-dekstuk, dat
juist boven het zuiltje hangt en vastzit in de R.M., moet eens op dat
ontbrekend kapiteel gerust hebben. Ten N. vond men een bredere en
sterkere vóór-constantij nse muur, waarop aan de Noordzijde talrijke
graffiti gegrift stonden; vandaar zijn naam: graf f itimuur, waarover
verder nog sprake zal zijn. Binnenwaarts lagen de basis en de stukgeslagen resten van een ander zuiltje, geheel gelijk aan het eerstgevondene. Beide zuiltjes rustten op een soliede travertino-drempel.
Tenslotte, tussen de nis in de R.M. en de drempel tekent zich een
80 X 80 cm oppervlakte af, die met marmerplaten, mortellagen en
loodlaagjes een onderaardse holte afsluit.
Het is duidelijk dat we hier voor een mooi architectonisch geheel
staan. Vooraleer we echter trachten dit te reconstrueren, moeten we de
opmerking maken dat hetgeen hier teruggevonden werd helaas veel
sporen draagt van plundering, verwoesting en verandering in bouw en
versiering gedurende 16 lange eeuwen. Dit alles maakt het zeer moeilijk
de oorspronkelijke juiste vorm te reconstrueren. Daarom, hoe getrouw
en zorgvuldig dergelijke reconstructies ook worden uitgevoerd, dikwijls
zullen ze hypothetisch en onvolledig blijven. Toch kan men het aanzicht
van dit eerste grafmonument met voldoende zekerheid samenstellen, al
tast men in het duister aangaande accidentele bizonderheden.
Een zorgvuldig onderzoek wees uit dat de twee zijmuurtjes ten N. en
ten Z. samen met de marmeren opsmuk niet van af het begin aanwezig
waren. Men vond dus oorspronkelijk dit kleine monument ( fig. 2) : op
1,40 m hoogte zat een vooruitspringende travertino-plaat in de R.M.
vast en rustte naar voren op twee wit-marmeren zuiltjes. Deze plaat
scheidde twee kleine boven elkaar liggende nisjes, die in de R.M.
waren uitgerond: het onderste is 21 cm diep, 72 cm breed en 1,40 m
hoog; het bovenste is iets dieper (32 cm) , breder (1,12 m) doch lager
(92 cm). De vloerruimte tussen de R.M. en de drempel was bedekt met
een marmeren plaat die, heel merkwaardig en tevens zeer sprekend,
niet recht lag, doch de richting Z.W.--N.O. volgde.
De archeologen hebben in dit monument onmiddellijk het „Tro
paeum" van St. Petrus herkend waarover een Romeins priester Gaius
sprak, rond 200 na X., in ziin controverse met de montanisten: „Ik kan
u de trofeeën der Apostelen tonen; want als gij wandelt naar de
Vaticaanse heuvel of langs de Via Ostiensis, dan zult gij de trofeeën
ontmoeten van degenen die deze Kerk hebben gesticht" 9 ) . De scherp-
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ste critici, zoals Schneider, gaan met deze interpretatie accoord: de
trofee van St. Petrus op de Vaticanus werd hier teruggevonden.
Is het mogelijk het bouwjaar van deze trofee te bepalen? Hierop
kunnen we gelukkig een positief antwoord geven en de datum zelfs vrij
nauwkeurig aanduiden. We moeten echter eerst een blik werpen op de
constructies rond deze „Meinoria".

Fig. 2 Reconstructie van de Trofee van St. Petrus

De Noordelijke rij mausolea, regelmatig gebouwd onder het oostelijk
deel en onder het centrum van de basiliek, vertoont plots in het W. een
eigenaardige schikking: de rij wordt n.l. onderbroken en een ruimte van
8 X 4 m is opengelaten die rondom, behalve aan de Noordzijde en
gedeeltelijk aan de Oostzijde, ingebouwd werd ( fig. 3) . Ten O. kwam
het mausoleum 0 ---- Mausoleum Mattuciorum •-- tussen 123 en 150
gebouwd, zoals blijkt uit een jaarstempel op een baksteen van de voorgevel. Ten Z. bouwde men later, doch vóór 160, het kleine maus. S,
dat nu bijna helemaal verwoest is, omdat daar de fundamenten gelegd
werden der Z.O.-kolom van Bernini's baldakijn. Rond diezelfde tijd
werd meer ten W. een ander maus. R. gebouwd met zijn 1 m hoger
gelegen terras R', en verder Noordwaarts volgde een grote ommuurde
open begraafplaats Q. Merkwaardig is wel dat in Q enkel inhumatiegraven gevonden worden, terwijl de mausolea vooral kleine „loculi"
hebben voor het plaatsen van urnen. Om toegang te verlenen tot het
grafhuis Q, legde men tussen maus. S en R ( R') een lichte helling
aan, en wat hogerop een trap. Hiervoor echter was een sterke muur R
nodig die, in de verlenging van de westgevel van maus. S gebouwd,
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Fig. 3 Mausolea rond het veld P., waarin graven een centrale plaats,
de „Locus Petri", omringen en eerbiedigen

We zien dus, vanaf de tweede helft der 1 e eeuw tot ongeveer 160,
een halve cirkelbeweging der graven ontstaan rond een centrale ruimte
welke ze opzettelijk willen vrijlaten en eerbiedigen. Dit feit doet ons
besluiten tot de aanwezigheid van een graf, in die ruimte gelegen, dat
heel deze beweging zin geeft en rechtvaardigt. Dat graf, waartegen
andere, hoogstwaarschijnlijk christelijke graven, kwamen aanleunen als
om het te vereren, en waarboven een eerste grafmonument de trofee
van St. Petrus gebouwd werd, is het graf van de Prins der Apostelen.
We weten reeds dat bij de opgravingen enkel een vierkante put
onder de eerste „meinoria" aan het licht kwam. Dalen we er even in af.
Op de bodem ligt aarde die niet tot het oorspronkelijke graf behoorde,
doch er later in is gekomen (terra di riporto) . Het graf moest dus
dieper liggen. Daarom heeft men ook dieper gegraven, zeer diep zelfs,
tot vijf meter onder de gevonden bodem, doch van het oorspronkelijke
graf werd niets teruggevonden. Dit feit, hoe jammer ook, vermindert
echter in niets de zekerheid die we hebben dat het graf dáár lag, om de
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Reeds in de duistere eerste eeuw, toen arme Christenen dat martelaarsgraf kwamen opzoeken om hun doden in zijn nabijheid te begraven,
begon die verering; enkele decennia later kreeg het reeds zijn eerste
monument, de trofee van de H. Petrus, waarover Gaius sprak. Dit zijn
twee zeer kostbare aanduidingen voor de identificatie van de oorspronkelijke begraafplaats, en tevens belangrijke schakels van de traditie en
overtuiging der Christenen in de eerste twee eeuwen.
Dank zij de laatste opgravingen kunnen we nu deze traditie verder
volgen en openleggen als een boek. We stippen enkel de voornaamste
vondsten aan. Na een zekere tijd bouwde men ten N. van de „memoria"
een 5rede en hoge steunmuur loodrecht op een scheur in de R.M. Deze
steunmuur is de reeds vermelde graffitimuur. Een zorgvuldige studie
van deze Latijnse inschriften, door vrome bezoekers einde Ille begin
IVe eeuw op de Noordzijde van de muur aangebracht, leverde niet het
gewenste resultaat op: Petrus' naam wordt er niet vermeld. Doch een
Grieks, en dus ouder inschrift, op de R.M. dichtbij de scheur gevonden
gaf de eerste vier letters van zijn naam:
Het is duidelijk dat die graffitimuur de harmonie van heel het gebouwtje brak. Men trachtte dit eerst te verhelpen door het een wit
marmeren opsmuk te geven, die de bodem en de twee wanden rechts en
links van de nis onder het travertinodak bedekte. Doch tenslotte
bouwde men dan ook ten Z. een kleine steunmuur om de symmetrie te
herstellen. Rond die tijd kwamen nieuwe en rijkere graven het Apostelgraf omringen en kreeg heel het veld P een mozaïekvloer.
Een ander en zeker bewijs van verering voor de H. Petrus zijn de
talrijke munten door vrome bezoekers geofferd en in de onderaardse
holte teruggevonden. Een vijftigtal dateren uit de eerste vier eeuwen,
de andere vanaf de vroege tot de late middeleeuwen 12
Tussen 325 en 349 bouwde Constantijn dan de eerste grote St. Pietersbasiliek. De ligging, de as en de hoogte van de vloer der basiliek
werden bepaald volgens de ligging van het graf, dat alleen moest
vrijkomen en het centrum worden van zijn monument. Daarom liet hij
de graftomben 0, S, R (-f- R') en Q afbreken, en de dubbele rij
Oostwaarts totaal bedelven. Ook de R.M. brak hij af tot op de gepaste
hoogte en lengte voor zijn grafmonument. Daarna liet hij het hele
complex, nl. het overgebleven deel van de R.M. met zijn steunmuurtjes
ten N. en ten Z. en de „memorial' zelf met travertinodak en zuiltjes,
met marmer bekleden, terwijl alleen de Oostzijde openbleef.
Eén enkele vondst bleef onverklaarbaar. In de graffitimuur juist
onder de inschriften werd een fijn marmeren kistje gevonden (77 X 30
cm) , dat door de bouwmeesters van Constantijn daar ingemuurd was.
Het had een onverklaarbare inhoud: aarde, resten van organische stof
en beenderen met andere heterogene elementen. Waarom werd dat
kistje juist daar, onder de graffiti, ingemuurd? en wat lag er oorspronkelijk in? Deze vragen blijven onbeantwoord. Sommige archeologen
denken spontaan aan de oude traditie die spreekt over een translatie
der relikwieën van St. Petrus, in 258, „ad catacumbas", nu onder de
kerk van San Sebastiano, vanwaar ze later naar hun eerste rustplaats
)
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terugkeerden. Het wetenschappelijk verslag beschreef ook hier heel
sober de vondst.
Tot 590 bleef Constantijn's grafmonument onveranderd. Toen had
een volledige omvorming plaats: Paus Gregorius De Grote (590-604)
legde de absis der basiliek 1,50 m hoger en spaarde tevens rond het
presbyterium een ringcrypte uit, die door een onderaardse gang in
verbinding bleef met de rugzijde van het monument. Zodoende kon het
bovenste deel van dit monument gebruikt worden als altaar, terwijl het
toch nog voldoende toegankelijk bleef voor de pelgrims. Paus Callixtus
II (1110-1124) verhoogde het altaar van Gregorius en versierde het
met hetzelfde soort marmer waarmede Constantijn de lagere zone
bekleed had.
Binnen in het monument kwam ondertussen ook verandering. Om
liturgische redenen werd een opening gekapt in de marmerplaten die de
put toedekten, en later, toen de absis verhoogd werd, bouwde men de
centrale nis uit tot de z.g. Pallium-nis. In de IXe eeuw kreeg deze nis
dan het bekende mozaïekbeeld van de Zaligmaker, dat een bevoorrecht
bezoeker nog steeds kan bewonderen.
Tenslotte werd op 18 April 1506 de eerste steen gelegd der nieuwe
basiliek. Clemens VIII liet het huidige pausaltaar optrekken juist boven
dat van Callixtus II, dus juist boven het grafmonument van Constantijn. Bernini bracht de nieuwe Confessio onder een groots baldakijn en
Michelangelo overkoepelde alles.

***
Samen met de groei van de Kerk, groeide het graf van de H. Petrus,
langzaam en weifelend in de eeuwen der vervolging, wijd en groots
vanaf de IVe eeuw. De arme graven der Christenen die het martelaarsgraf kwamen omringen, de eerste „meinoria" boven zijn graf gebouwd,
de basiliek van Constantijn boven het nieuwe praalgraf van de Apostel,
en tenslotte, de huidiger St. Pietersbasiliek zijn als zovele schakels van
een onafgebroken levende traditie en overtuiging der Christenen van
alle tijden, dat de H. Petrus op die plaats begraven werd. De Romepelgrim die de St. Pietersbasiliek betreedt, mag overtuigd zijn dat hij de
Rots zelf van de Kerk betreedt, die daar in de naakte aarde neergelegd
werd; en wanneer zijn blik dan omhoog stijgt, naar het groots baldakijn
en de wijdse koepel, dan weet hij, meer dan ooit, dat de poorten der hel
die Rots nooit zullen overweldigen.
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Is Jeanne d'Arc verbrand?
door K. DERKS S.J.

AN bovenstaande vraag, die des te dwazer klinkt sinds P. Paul
Doncoeur S.J. in 1931 aangetoond heeft: „Wie Jeanne d'Arc
heeft verbrand?" zouden we weinig of geen aandacht besteed hebben,
indien het daarop door J. Grimod ontkennend gegeven antwoord niet
een sensatie had verwekt, die haar echo tot ver buiten Frankrijk's
grenzen heeft gevonden. Meer in sterke bewoordingen dan met overtuigende argumenten en niet voor de eerste maal — want ook in de
18de en de l9de eeuw zijn dergelijke beweringen gelanceerd — heeft
Grimod, gewapend met enkele nieuw gevonden documenten, getracht
met de „legende" af te rekenen. Hij wil deze heldin, ontdaan van alle
mythische versierselen, als een gewone menselijke figuur voorstellen.
„Dit is het twistpunt", zegt hij (blz. 96) : „Ofwel men plaatst zonder
discussie Jeanne in het getal der bovennatuurlijke personen, men stelt
haar in een legende van gewijde allure en dan valt er verder niet meer
over te praten; ofwel men neemt aan, dat deze historische persoon als
een gewoon mens in de geschiedenis heeft kunnen leven".
Vanuit deze gezichtshoek permitteert zich de schrijver de vrijheid al
het bovennatuurlijke in het leven van deze heilige weg te cijferen,
althans stilzwijgend voorbij te gaan, om de weg te banen naar een
opvatting, waarvan de historische waarde omgekeerd evenredig is aan
het aplomb, waarmee hij zijn stellingen meent te bewijzen. Zelfs de
uitgevers van zijn werk, Amiot-Dumont, heeft hij niet overtuigd. Zij
rechtvaardigen de uitgave met de vraag: „Waarom verborgen te houden wat misschien de waarheid is?" Wat Grimod opdient is grotendeels
opgewarmde kost. Op de 20ste-eeuwse tijdgenoot, onbekend met wat
vooral de 18de eeuw omtrent Jeanne gefantaseerd heeft, maakt dit boek
een verbijsterende indruk: De „Maagd van Orleans" een bastaardzuster van de Franse koning Karel VII en van de brandstapel gered!
Nog vele jaren heeft zij, in deze veronderstelling, als een eerzame
echtgenote en moeder geleefd en lang niet in het verborgene. Openlijk
heeft zij zich tot in de stad Orleans aan de goede burgers vertoond!
Wat de zaak schijnbaar nog ingewikkelder maakt, is het feit, dat de
schrijver zich voor zijn beweringen op bronnen kan beroepen, aan welker authenticiteit voor het merendeel niet te twijfelen valt. Nochtans
heeft het aan M. Garcon, lid van de Franse Academie, weinig moeite
gekost dit ogenschijnlijk zo sterk gefundeerd bolwerk op te blazen
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( „Les Nouvelles litteraires", 6 Novembre 1952) , zich daarbij beperkend
tot de hoofdzaken.
De adstructie van Grimod berust in de eerste plaats op de kroniek
van de deken van Saint-Thibaut te Metz, die op 20 Mei 1436, dus vijf
jaar na de terechtstelling te Rouaan, aantekende: „20 Mei kwam de
Maagd Jehanna, die in Frankrijk was geweest, te Grange-Aux-Hormes
bij St. Privat". Verder vertelt de kroniek, dat op dezelfde dag haar
beide broers Pierre en Jean er aankwamen, die haar terstond herkenden, evenals vele andere edelen. Na enige omzwervingen in de nabuurschap begaf zij zich naar Arlon, waar zij de gast was van de hertogin
van Luxemburg. Zij maakte er kennis met Robert des Ardoises, waarmee zij spoedig in het huwelijk trad. Als woonplaats kozen zij Metz, in
een huis tegenover de kerk van St. Ségoléine. Nog in hetzelfde jaar,
reeds in de maand Augustus, trachtte zij in contact te komen met koning
Karel VII en met het bestuur van de stad Orleans. Als tussenpersoon,
die de brieven overbracht, gebruikte zij haar broer Jean, die, zoals uit
de stadsrekeningen blijkt, voor zijn moeite betaald en onthaald werd.
Drie jaar later, 26 Juli 1439, dus tien jaar na haar eerste intocht in de
stad, verschijnt zij, „vergezeld door haar broers en herkend door haar
moeder", zegt Grimod, in eigen persoon in de stad, waar zij door de
bevolking gehuldigd werd als de voormalige redster. Van de gemeente
ontving zij een aanzienlijke som gelds, 210 Parijse ponden en werd
overvloedig op wijn onthaald. Dit alles „pour le bien qu'elle a fait a
ladicte ville durant le siège". Na dit vriendschapsbezoek is zij teruggekeerd naar haar woonplaats en er omstreeks 1450, ruim veertig jaar
oud, gestorven, vermoedelijk twee zoons achterlatend. Aldus Grimod.
Een wel roemloos uiteinde voor een dochter van koninklijke bloede,
die zij, volgens Grimod, was. Om dit te bewijzen, roept hij meer dan in
het voorafgaande zijn sterke fantasie te hulp.
Grimod laat Jeanne, tegen hetgeen algemeen aangenomen wordt (nl.
6 Januari 1412) , enige jaren vroeger, in 1407, het licht zien als telg van
de overspelige Franse koningin, Isabeau van Beieren en van de hertog
van Orleans. Het meisje werd naar de oostgrens van het land, te
Domremy, uitbesteed en groeide in de familie d'Arc op, onder het
wakend oog van' Bertrand de Poulangy, die haar, toen zij eenmaal de
Stemmen in het eikenbos, „Bois Chénu" had gehoord, mededeelde, dat
zij tot het koninklijk huis behoorde. Sinds sprak in haar de stem van het
bloed. Haar militair optreden, haar zelfverzekerdheid, haar heerserskwaliteiten, haar fouten laten zich uit deze afstamming verklaren. De
dauphin Karel bezweek te Chinon voor dit „Geheim" en aanvaardde
haar. Maar het geheim bleef geen geheim. De voorzitter van de recht-
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toevertrouwd geweest aan de zorgen van Jeanne, hertogin van Luxemburg, die toenmaals in 1430 op het kasteel te Beaurevoir woonde. In
hetzelfde jaar 1430 is deze overleden. Zij werd als hertogin van Luxemburg opgevolgd door Elizabeth von Górlitz, aan wie de gestorven en de
„herrezen" Jeanne volkomen onbekend was. Dat zij de onbekende gast
een tijdlang bij zich opnam, behoeft bij de aanhang, die de pseudoJeanne had gevonden, niet te verbazen. Meer verbazingwekkend is
haar ontvangst in de stad Orleans. Na tien jaar afwezigheid werd zij
herkend, als redster begroet en met geschenken overladen. De jaarlijkse
H. Mis, in 1435 voor haar zielerust ingesteld en niet afgeschaft in 1436.
niettegenstaande de toen met haar gevoerde briefwisseling, vond sinds
dit bezoek haar einde. Toen was men dus wel zeker, dat Jeanne nog tot
de levenden behoorde. Voor deze massa-psychose zouden we eerbied
hebben, indien we niet uit de geschiedenis wisten, dat dergelijke vergissingen zich meermalen hebben voorgedaan. Wanneer een pseudoHitler zich tien jaar na zijn dood in het oude hoofdkwartier te Miinchen zou vertonen, maken we ons sterk dat een groot deel der bevolking
ook in deze sceptische tijd zou uitlopen om zijn „Fiihrer" opnieuw toe te
juichen en desnoods een nieuwe oorlog onder zijn leiding te beginnen!
Des te opvallender is dat de te Orleans gevierde heldin op een goede
dag plotseling vertrok nog voordat de voor haar bestelde wijn ontkurkt
was. Vermoedelijk is deze oplichtster dezelfde, die, volgens Pierre Sala,
in 1439 gehoor wist te krijgen bij Karel VII, die toen te Le Mans
vertoefde. Bij hem viel zij door de mand. Want toen de koning haar
sprak over het ,,Geheim", dat tussen hen beide bestond, viel zij op haar
knieën, beleed haar bedrog en vroeg vergiffenis. In 1440 waagde zij
zich te Parijs. Volgens het „Journal d'un bourgeois de Paris" was zij
dezelfde, „die te Orleans zeer eervol was ontvangen". Maar de Universiteit en het Parlement kregen achterdocht, lieten haar in het openbaar
en „scherp" ondervragen, waarop de avonturierster haar bedrog, haar
huwelijk en de geboorte van twee kinderen bekende. Naar Lotharingen
teruggekeerd zette zij haar bedrijf van oplichtster voort. Te Saumur
wordt in 1457 een weduwe Robert des Armoises, thans gehuwd met
Jean Douillet, een burgerman uit Angers, vermeld, die „zich lange tijd
Jehanne la Pucelle had laten noemen en verschillende personen, die
eertijds la Pucelle hadden gezien, had bedrogen". Voor Grimod, die
haar in 1450 laat sterven, komt de vermelding van dit feit niet gelegen.
Opmerkelijk is, dat Grimod meer sympathie schijnt te koesteren voor
de avonturierster dan voor de werkelijke Jeanne. De eerste verschijning
aan Jeanne laat hij plaats hebben in het Bois-Chénu, bij de „Feeën
boom" waarover Jeanne in het proces uitdrukkelijk gezegd heeft, dat zij
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zich noch om de feeën, noch om die boom ooit heeft bekommerd.
Insinuerend zegt Grimod: „Men zal minder makkelijk aannemen, dat zij
Franquet van Arras heeft doen onthoofden". De waarheid omtrent dit
incident is, dat deze Franquet een krijgsgevangene was, die om bedreven misdrijven door de schout van Senlis werd opgeëist. Zijn terechtstelling ging dus geheel buiten Jeanne om. Ook in andere gevallen is
Grimod er op uit deze „koninklijke telg" in een ongunstig daglicht te
stellen, althans vóór haar ontsnapping. Over de pseudo-Jeanne echter
niets dan goeds. Garçon heeft nochtans over haar bedriegerijen en haar
avontuurlijke loopbaan een aantal feiten meegedeeld, die vermoedelijk
en hopelijk voor zijn eerlijke naam aan Grimod onbekend waren en die
we in ons bestek overbodig achten te herhalen.
Wat Grimod dwars zit en als de achtergrond van zijn these moet
beschouwd worden, is het feit, dat de katholieke Kerk Jeanne onder
haar heiligen heeft opgenomen. Hij voelt meer voor Jeanne's tijdgenote,
Ste Colette de Corbie, die, ofschoon zij voor het heil der zielen heel
wat meer heeft gedaan, in vergetelheid is geraakt. Op gezag van de
romantici Balzac en Joris Huysmans verzekert hij, dat Jeanne's taak:
Frankrijk van de Engelsen te bevrijden, zin- en doelloos was. Zij zelf
zou zich verwonderd afvragen, hoe een oecumenische Kerk nationale
heiligen kan bezitten. Zo onwetend en naief was zij echter tijdens haar
aardse leven niet. Thans zou zij zich veeleer verbazen over het rookgordijn, waarachter men haar rechtlijnig en eerlijk leven tracht onzichtbaar te maken.
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De sociale ontwikkeling
in Nederland sede rt het herstel
der kerkelijke hiërarchie
door PROF. DR F. J. H. M. VAN DER VEN

E békende Nederlandse historicus Prof. Verberne heeft eens, naar
zijn eigen zeggen met enige overdrijving, een karakteristiek van
de 19e eeuw in ons land gegeven door te zeggen, dat massa's tot volk
werden. Men kan deze beknopte, maar treffende uitspraak verstaan in
staatkundige, maar niet minder ook in maatschappelijke zin. Het onderscheid, dat ik hier maak, zal naar ik vertrouw duidelijk zijn. Het staatkundige of politieke en het maatschappelijke of sociale leven zijn weliswaar met vele draden aan elkaar verbonden; toch bezitten zij ieder hun
eigen activiteiten en organen, hun eigen innerlijke en uiterlijke structuur. Ik moet mij hier beperken tot het sociale aspect van de ontwikkeling, die door Verberne werd aangeduid door te zeggen -.at massa's tot
volk werden.
Het zwaartepunt van die ontwikkeling zal men geneigd zijn te
zoeken in de tweede helft van de 19e eeuw; dat is dus in de tijd, waarin
de katholieken van Nederland wederom in het bezit waren gekomen
van hun normale kerkelijke hiërarchie. Ik meen dat deze samenloop van
historische gebeurtenissen, althans voor het katholieke volksdeel, niet
toevallig is geweest. In elk wordingsproces tot volk is de geestelijke
bewustwording een belangrijk, ja zelfs het voornaamste element. Voor
de bewustwording der Nederlandse katholieken, evengoed in sociaal
als in politiek of in welk ander opzicht dan ook, is het herstel der
kerkelijke hiërarchie de krachtigste inspiratiebron geweest. Dit herstel
mogen we dan ook beschouwen als een historisch feit, waarvan de
herdenking ook in het hier aangeduide verband ten volle gerechtvaardigd is; niet alleen uit dankbaarheid en eerbied tegenover het verleden,
maar omdat het nog steeds van grote actuele betekenis is. Het zou onze
generatie, en speciaal onze jongere generatie geen kwaad doen, indien
zij zich daarop diep wilde bezinnen.
Honderd jaar geleden was er geen sprake van enige bewuste sociale
samenhang in het Nederlandse volk. Het gezelligheidsleven, de liefdadigheid, de economische' bedrijvigheid, het behoorde alles tot de strikt
persoonlijke sfeer, ook wanneer die activiteiten in vereniging met
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anderen werden uitgeoefend. Sprak iemand de woorden „publieke
geest" uit, dan dacht men daarbij onmiddellijk aan iets, wat op de Staat
betrekking had. Vooral het economisch leven was particulier en moest
dat zijn, volkomen onaandoenlijk tegenover de idee van het algemeen
belang. Initiatief en in beperkte mate leiding in dit sociale bestel ging
uit van de erkende traditionele autoriteiten, meest tot de welgestelden
behorend. De z.g. lagere volksklassen bestonden uit een ongedif f eren.tieerde massa eenvoudige en weinig gelétterde lieden, waarvan er
talrijken armlastig waren. De onderscheiding tussen hoog en laag leek
toereikend om iemand zijn plaats in de maatschappij toe te wijzen; wie
hoog was bezat persoonlijkheid, wie laag was ging onder in de kleurloze menigte.
Vandaag aan de dag vinden wij het heel gewoon te spreken van min
of meer afgebakende groepen in het maatschappelijk bestel: de ondernemers, de intellectuelen, de boeren, de fabriekarbeiders, de ambtenaren, de middenstanders. Toentertijd was dat nog niet gebruikelijk; noch
in de hogere, noch in de lagere regionen hadden zich al dergelijke
groepen afgetekend, die ieder voor zich een eigen gelaat vertonen.
Aangezien dat eigen gelaat in later tijd wordt gekenmerkt door de
verrichte beroepsarbeid, zal het niemand verwonderen, dat het de
economische ontwikkeling is geweest, die in belangrijke mate invloed
heeft uitgeoefend op de vorming van deze voortaan zo genaamde
standsgroeperingen.
Vóór 1870 nog aarzelend, in de jaren daarna meer overtuigend,
hebben zich in de economische situatie inderdaad diepgaande veranderingen voltrokken. Wij beleven dan de overgang van het tijdperk van
vroeg-kapitalisme naar dat van hoog-kapitalisme. Vooral bij de industriële bedrijvigheid en bij de landbouw valt deze evolutie duidelijk na te
speuren. Het zou mij thans te ver voeren daarop in te gaan. Ik maak de
opmerking slechts om daarbij te kunnen laten aansluiten de constatering, die het meest opmerkelijke in de sociale ontwikkeling van de
vorige eeuw aangeeft, namelijk dat in de plaats van het grauwe stadsen plattelandsproletariaat geleidelijk naar voren zijn gekomen zich van
eigen wezen en noden bewuste standen van handarbeiders en zelfstandige boeren.
Dit proces voltrekt zich niet zonder moeite en pijn, niet als een
automatisch gevolg van de economische vooruitgang. Integendeel, het
eigenbelang en het wanbegrip hebben tegenstellingen en spanningen
tussen de standen doen ontstaan, die als de barensweeën van een
nieuwe maatschappij kunnen worden beschouwd. De opgaande lijn der
algemene welvaart, die in het bitonder de lagere bevolkingsklassen in
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staat heeft gesteld haar emancipatie te voltrekken, heeft zeker ook een
tegenhanger in nieuwe sociale wantoestanden, die vooral in de groeien'
de bevolkingsconglomeraties aan de dag traden. Het is zelfs opmerkelijk, hoe diep pessimistisch een deel der sociale critiek uit de tachtiger
en negentiger jaren is, dat deel namelijk dat in de stoffelijke ontbering
haar uitgangspunt en centraal object vond.
Voor de realisering van de welvaartsmogelijkheden, voos het samengaan van beroepsgenoten, voor de bewustwording en organisering der
standen is een machtige inwerking van de geest nodig geweest. Voor
wat het katholieke bevolkingsdeel betreft mag men deze inwerking van
de geest beschouwen als een onderdeel van de beweging, die wij
gewoon zijn te noemen de katholieke emancipatie, een beweging die
haar stootkracht heeft ontvangen van het kerkelijk herstel onder leiding
der bisschoppelijke hiërarchie. Geenszins wil ik de originaliteit en
verdienste verkleinen van de eigen voormannen der standsorganisaties;
onder moeilijke omstandigheden, kampend met velerlei tegenwerking
hebben zij vaak eenzaam en onbegrepen hun pioniersarbeid verricht.
Maar wanneer wij de grote emancipatoren der standen noemen, dragers
van een maatschappelijke idee, begeesterden die begeestering wisten te
wekken, stuwers van het organisatiewezen, dan ontmoeten wij telkens
weer personen uit de enige stand die voor zichzelf geen maatschappelijke organisatie wenste of behoefde, mannen namelijk uit de geestelijke
stand als Schaepman, Ariëns, Poels --- om slechts deze drie grootsten
te noemen. Zij handelde n met grote zelfstandigheid van oordeel en
daadkracht, zoals men zich geeft aan een zelf gekozen taak. Hun arbeid
is dan ook niet te beschouwen als een rechtstreeks uitvloeisel van een
vernieuwde kerkelijke organisatie. Maar het geeft pas te vragen of die
arbeid wel denkbaar zou zijn geweest zonder het herstel der kerkelijke
hiërarchie. En ook of het niet van onberekenbare waarde was, dat deze
sociale emancipatoren hun taak altijd hebben gezien als een deel of een
aspect van de taak der Katholieke Kerk in de wereld.
Ik wil geenszins beweren, dat de clericale invloed in het sociale leven
der katholieken van zodanig essentieel belang zou zijn, dat hij in geen
omstandigheden gemist had of zou kunnen worden. Het is eenvoudig
een ervaringsfeit, dat zestig, ja veertig jaar geleden nog personen uit
de geestelijke stand zich wel genoodzaakt zagen leiding te nemen in het
sociaal-organisatorische leven om de eenvoudige reden, dat bekwame
en gezaghebbende leken te weinig talrijk voorhanden waren. Later is de
situatie veranderd en hebben de leken op het niet-kerkelijke terrein
allerwege de leiding zelf in handen genomen. Dit laïciseringsproces in
het sociale leven was op de duur hoogst noodzakelijk geworden en
.
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hun maatschappijleer nooit verward met de geloofs- en zedeleer der
Kerk, maar evenmin waren zij geneigd ze er van los te maken, alsof de
vernieuwing der maatschappelijke orde een indifferente aangelegenheid
zou zijn, die niets te maken heeft met geloofsleven en christelijke zeden.
Integendeel, zij zagen — in overeenstemming met de pauselijke encyclieken hetgeen men eertijds gewoon was „de sociale quaestie" te
noemen; in de eerste plaats als een godsdienstig en zedelijk vraagstuk.
Een Mgr Poels is dan ook niet moede geworden de taak der standsorganisaties op alle terreinen van het maatschappelijk leven --r en dus
ook op dat der economische bedrijvigheid te omschrijven als een
kerstenende taak in deze steeds meer naar onchristelijkheid afglijdende
wereld. Nog in zijn laatste openbare redevoering, bij gelegenheid van
zijn erepromotie aan de Tilburgse Hogeschool, waar behalve de economische wetenschappen niet voor niets ook de sociale wetenschappen
thuis zijn, heeft hij op ontroerende wijze van deze brede, synthetische
visie getuigd.
Wie in de tegenwoordige tijd om zich heen ziet, kan bijna elke dag
opmerken hoe de saecularisatie, de verwereldsing van het maatschappelijk leven gestadig veld wint. Reeds geruime tijd bekend in de geestelijke stromingen, die aanvankelijk het gros der bevolking onberoerd
lieten, is thans de opvatting, dat ieder ding zijn eigen autonome waarde
en begeerlijkheid bezit, vulgair gemeengoed geworden onder de massa,
zodat zij meer en meer een sociologisch aspect heeft gekregen. „L'art
pour l'art", op een lagere trap van cultuurbesef „zaken zijn zaken" en
nog lager „ieder diertje z'n pleziertje" zijn uitdrukkingen voor het
gevoelen, dat de menselijke activiteiten ieder voor zich haar eigen norm
bezitten en dat de algemene waardemaatstaven, waaronder zij in een
verouderd geacht theocratisch bestel waren geplaatst, voortaan zijn
afgeschaft. Dit ondermijnd normgevoel is typerend voor een zich op
verschillende terreinen van het leven ongelooflijk ontwikkelende samenleving, welke juist door het tempo dier partiële ontwikkelingen stuurloos
dreigt te raken en in een cultuurcrisis wordt gestort.
In deze situatie is de westerse cultuureenheid in haar algemeenheid
komen te verkeren. Wat de Nederlandse katholiek betreft, zijn geloofstrouw en de invloed, die hij aan vertegenwoordigers van het kerkelijk
gezag in het openbare leven toekende, hebben hem aanvankelijk behoed
voor de doorleving van het tragisch conflict in de cultuur. Doch later,
toen de economische en geestelijke ontwikkeling op gang kwam, die
zich thans in weinige tientallen jaren tijds koortsachtig en sprongsgewijs aan het voltrekken is, zijn de symptomen openbaar geworden,
die er op wijzen dat hij scherp geconfronteerd gaat worden met een
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ordeloze, verwereldlijkte cultuur. Hoe het katholieke volksdeel dit
proces zal doorstaan valt nog niet met zekerheid te zeggen. Tot pessimisme bestaat geen reden voor wie niet aan een fatalistische wetmatigheid in de sociale ontwikkeling gelooft. Nochtans is een bezinning
geboden op de waarden, die in de traditie der katholieke emancipatie
besloten liggen.
Evenzeer als de eenheid in de maatschappij schade lijdt waar aan de
afzonderlijke levensgebieden een absolute betekenis wordt toegekend, is
dat onvermijdelijk het geval indien de verschillende groepsvormingen in
het sociale leven een volstrekte autonomie ieder voor zich opeisen.
Hetgeen ik hier stel is niet een zuiver theoretische mogelijkheid. De
organisering der standen of klassen in de maatschappij brengt op zichzelf reeds het gevaar mee, dat de belangentegenstellingen worden
toegespitst, de groepen elkaar overwoekeren en het algemeen belang in
de onderlinge strijd der deelbelangen ten onder gaat. Dit gevaar is in
het verleden niet denkbeeldig geweest en wordt in het heden niet
afgewend door de utopische poging te ondernemen allen, die in enigerlei functie arbeid verrichten, gezamenlijk front te laten` maken tegen
hetgeen de macht van het kapitaal wordt genoemd.
Hoe heeft de katholieke maatschappij-opvatting zich dan teweer
gesteld tegen deze tweede bedreiging van de eenheid der sociale orde?
Weliswaar heeft zij altijd het emancipatiestreven der afzonderlijke
standen als nuttig en noodzakelijk erkend. Maar boven de daaruit bijna
onafwendbaar voortvloeiende tegenstellingen beklemtoonde zij steeds
toch ook weer de eenheid van het geheel, het aangewezen zijn op
elkaar, de onderlinge samenwerking, de solidariteit der standen. Zij
beschouwde de maatschappij nimmer als een mechanische, doch wel als
een organische eenheid, niet dus als een optelling van zelfheerlijke
groepen, maar als een geheel van op elkaar geordende, relatief zelfstandige onderdelen.
Gedurende de laatste kwart eeuw heeft de doorwerking van die gedachte aanzienlijke vorderingen gemaakt. De schermutselingen, die
juist in het katholieke kamp de laatste tijd weer vaker hebben plaatsgevonden, zou ik allerminst willen aanmerken als bewijzen voor het
tegendeel. Wel kan er uit blijken, dat het groeiproces niet zonder
weerstanden en tijdelijke temperatuursverhogingen verloopt. Tracht
men de ontwikkeling met enige distantie te bezien, los van de kleine
dagelijkse actualiteiten, dan kan gemakkelijk worden aangetoond, hoezeer althans bij de georganiseerden, dus bij de sociaal meer bewusten,
het saamhorigheidsbesef is toegenomen. Deze doorbraak der standen
naar elkaar toe, wezensbestanddeel van de katholieke sociale leer, is
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voor het welzijn der maatschappij van reëler betekenis dan welke
andere doorbraak-gedachte ook. Haar groei kenmerkt de voltooiing van
het sociaal emancipatieproces, van de ontwikkeling der massa's tot volk.
Is dit werkelijk zo? Of moet het in de aanvang van dit artikel op
de 19e eeuw toegepaste adagium „massa's worden tot volk" worden
omgekeerd, wanneer wij het tegenwoordige sociale ontwikkelingsproces willen typeren? Zien wij niet heden ten dage grote delen van
ons volk weer vervallen tot massa, tot richtingloze menigte, waarin de
enkeling ondergaat? Het is een ontstellende vraag, over de beantwoording waarvan niet lichtvaardig moet worden gedacht. Zeker is,
dat sedert de laatste oorlog vooral de economische en sociale problemen in ontzaglijke mate zijn toegenomen. De toename der bevolking,
voor welke niet slechts op dit ogenblik, maar in een voorlopig onafzienbare toekomst in ons land nieuwe woningruimte, werkgelegenheid en
redelijke bestaansmogelijkheid moet worden geschapen, is duidelijk aan
de dag getreden na de jaren van stagnatie in de bedrijvigheid, waardoor de opnamecapaciteit relatief sterk verminderd bleek. Dat de stichting van nieuwe landbouwbedrijven practisch reeds de grens van het
mogelijke had bereikt, zodat de landvlucht zou aanhouden of nog
toenemen, stond al eerder buiten twijfel. Emigratie naar het buitenland
kan een aantal, maar niet alle jonge gezinnen uitzicht op een toekomst
bieden. Het industrialisatie-vraagstuk, de uitbreiding en intensivering
onzer industrie, op het platteland zowel als in de stad, met al de sociale
gevolgen vandien, heeft zich met grote aandrang aan de orde gesteld.
Het sociale leven van de naaste toekomst zal dan ook niet minder
dan in het recente verleden vol spanning en dynamiek zijn. Hoe de
gemeenschap er uit zal zien, die uit het gistingsproces wordt geboren,
kan nog niet bij benadering en dus zeker niet in details worden gezegd.
Zeker is, dat wij een kentering al kunnen waarnemen, zowel in de
gezinsverhoudingen als in de economische structuur, zowel in de dorpen
als in de steden; zij raakt de individuen en de groepen; zij gaat de Kerk
aan alsook het wereldlijk bestuur. Het sociale leven in Nederland wordt
op alle fronten gerevolutionneerd en er zal een geweldige krachtsinspanning voor nodig zijn om in de wisseling der vormen de essentiële
waarden niet verloren te laten gaan, of beter om ze tot nieuwe bloei te
brengen.
Het komt met onze visie op het sociale leven niet overeen aan een
blinde determinatie van dat leven door stoffelijke factoren te geloven.
Toch mogen wij de ogen niet sluiten voor het feit, dat de hedendaagse
mechanistische inslag in de uitwendige cultuur de mens kan bedreigen,
zijn persoonlijkheidsbesef kan uithollen. Hierin vinden wij inderdaad
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een der kernen, waar de sociale problematiek van vandaag zich rond
beweegt. De sociale wantoestanden van vroeger zijn thans door een
veel volmaakter sociale techniek als waarover men eertijds beschikte
vrijwel verdwenen. In de plaats daarvan is de vraag brandend geworden of deze zelfde techniek, die gewend is met het grote aantal en niet
met het individuele geval te rekenen, niet zelf tot een probleem is
geworden, nu het functioneren der gemeenschapskringen met de minst
mogelijke wrijving niet meer van het persoonlijk initiatief en het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel wordt verwacht. Deze veranderde
situatie kan in het sociale leven gemakkelijk aanleiding geven tot een
geestelijk conflict, bestaande in een ondraaglijke verzakelijking van alle
menselijke verhoudingen. De vraag is dan niet meer of bijvoorbeeld de
werkgever nog wel bereid zal zijn zijn verhouding tot de werknemer als
een menselijke verhouding te zien, maar of er nog wel enige objectieve
mogelijkheid bestaat om in het tot onoverzichtelijke afmetingen gegroeide sociale „apparaat" voor zulke onzakelijke aangelegenheden als
menselijke betrekkingen plaats in te ruimen.
De katholieke sociale leer heeft altijd vastgehouden aan de centrale
plaats van de mens in het maatschappelijk leven. Zij zal richting hebben
te geven aan de ontwikkeling evenals zij dat in het verleden deed. De
vormen en de concrete oplossingen van de sociale vraagstukken veranderen wel, maar de beginselen, die bij het vinden der oplossingen
leiding moeten geven, blijven dezelfde. Die beginselen hebben betrekking op de plaats van de mens in de wereld, op zijn verhouding tot de
medemens en zijn verhouding tot God. De toepassing van die beginselen, de verwezenlijking in zijn eigen leven, is voor de verantwoordelijkheid van iedere mens afzonderlijk. Een beklagenswaardige toestand zou
het echter zijn, indien iedereen met gewetensvragen rondliep omtrent
zijn speciale plaats in het maatschappelijke leven. De vraag der kleinmoedigen „waartoe ben ik in geweten verplicht?" behoeft in Nederland
op sociaal terrein gelukkig nog niet te worden gesteld. Het standpunt
van het Episcopaat inzake de katholieke sociale organisaties is duidelijk
genoeg. Blijft er dan niets te wensen over met betrekking tot de houding der katholieken? Zeker wel. Het ware te wensen dat dat bisschoppelijk woord gemist kon worden, omdat onze positieve overtuiging en
onze eensgezindheid sterk genoeg konden worden geacht om op eigen
wieken te drijven. Dan was de beweging, die wij de katholieke emancipatie noemen en die een eeuw geleden zo krachtig werd ingeluid, pas
geest van onze geest en daad van onze daad.
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staatsman heeft bewogen. Zó alleen voldoen wij aan de eis, die hij zelf
steeds heeft gesteld: dat de deugdelijkheid van iedere waarheid aan het
leven moet worden getoetst.
Veel van hetgeen hij als waarheid heeft aangeprezen en dan ook zelf
zeer hoog stelde, is door de latere ontwikkeling weerlegd. Het eert hem
als mens en als geleerde, dat hij daarvoor de ogen niet heeft gesloten,
voor zover hij zijn vergissingen kon inzien. Hij was echter niet in staat
zijn eigen grondbeginselen te becritiseren en aldus de kiem te ontdekken van de ondergang, die zijn schepping, de Tsjecho--Slovaakse republiek, als verbinding tussen Oost en West en als compromis tussen het
burgerlijke en het socialistische stelsel in zich droeg.
Masaryk's blijvende prestaties als wetenschappelijk onderzoeker en
als schrijver zijn niet zozeer te vinden in zijn studies over staatkunde in
het algemeen, als wel in zijn meesterwerken over de psychologie der
gemeenschappen: de „Gesamtpsychologie". Deze werken steunen op
een grondig historisch onderzoek; maar hun grootste verdienste is toch
de verbazingwekkende intuïtie, Masaryk's vermogen om zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen.
Zijn werk in twee delen, Russland und Europa (1913), dat hij in het
Duits heeft geschreven, is door de gebeurtenissen achterhaald en heeft
daardoor zijn actualiteit verloren. Niemand zal, bijvoorbeeld, op het
ogenblik nog geloven, dat „Rusland, met zijn enorme boerenbevolking,
de Christelijke, en in het bijzonder de Byzantijnse Middeleeuwen vertegenwoordigt". Maar toch mag het beeld, dat Masaryk heeft ontworpen van het wezen van het grote Slavische broedervolk, een van de
beste, betrouwbaarste en aantrekkelijkste studies worden genoemd, die
ooit over Rusland zijn verschenen. Het overtreft verre de oppervlakkige
elegantie van een Leroy-Beaulieu en de latere schilderingen door „genodigden", of ze nu Gide of Duhamel, Dreiser of Citrine, Coates of
Dean Johnson heten. En één stelling uit Masaryk's boek blijft van
fundamenteel belang: „Europa ist Russland nicht wesensfremd".
Masaryk's geschriften over het verleden van het Tsjechische volk en
over heden en toekomst van Tsjecho-Slovakije geven een alzijdig en
juist beeld van zijn volk, voor zover het de feiten betreft, maar niet van
de beoordeling van die feiten. De leidende ideeën en figuren, de typische, de gemiddelde en de, boven dat gemiddelde uitgaande eigenschappen van het Tsjechische volk komen duidelijk tot hun recht, zowel
in werken als Die Tschechische Frage en Unsere jetzige Krise (1895),
als in zijn Hus en in zijn boek over de politieke dichter Havlis j ek.
Op hoge leeftijd, toen hij zijn land als president bestuurde, heeft
Masaryk nogmaals van zich doen spreken door meesterwerken op het
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gebied van de psychologie der gemeenschappen. Hij schilderde
niet
zonder vooringenomenheid tegen opvattingen, die hij als verouderd
beschouwde
Das neue Europa (1923) en Die Weltrevolution 1914-1918 (1927) . Door Masaryk's vermogen tot analyse en synthese
onderscheiden deze werken zich evenzeer als het boek, waarin hij, in de
bloei van zijn leven, Die Grundlagen des Marxismus (1899) heeft
belicht. Hij zag destijds in, dat de leer van Marx uit de Hegeliaanse
idee moest putten om apostelen en martelaren, strijders en overtuigde
aanhangers te krijgen en een georganiseerde macht te worden. Het
Russische bolsjewisme heeft Masaryk in het gelijk gesteld, toen in
de Sovjet Unie de godsdienst van de ongodsdienstigheid ontstond, toen
het idealisme moest plaats maken voor de idee van het materialisme,
toen het cosmopolitisme werd vervangen door het internationale nationalisme, en uit de utopische dweperijen een vaste, harde realiteit werd
geboren.
Overal waar Masaryk een werkelijkheid en geen wenselijkheid
beschrijft, heeft hij goed gezien. Zijn reële kijk op de dingen won het
van zijn vooropgezette bedoelingen en dikwijls zegevierde zijn inzicht
weer over dat realisme.
Dit verklaart dat deze man van de studeerkamer op zijn verantwoordelijke post niet heeft gefaald. Als president heeft hij de tragische kloof
tussen het verlangde en het mogelijke weten te overbruggen.
Van zijn stijl ^-- die van zijn in het Tsjechisch geschreven werken
mag worden gezegd, dat het volkomen de stijl is van de man, van de
staatsman, die deze werken heeft geschreven. Pathos en matiging,
wetenschappelijke grondigheid en realistisch uitbeeldingsvermogen,
verbondenheid met de oerkrachten, die in zijn volk leven, en gevoel
voor actualiteit, hebben hun stempel gedrukt op de woordkunst van de
geleerde schrijver. Maar bij de boeken die hij in het Duits heeft geschreven, valt daarvan niets te bespeuren. Die zijn — te beginnen met
Russland und Europa
geschreven in een kleurloze, hortende professorstaal die hem doet kennen als het kind van een smakeloze tijd, hoe
goed hij het Duits overigens ook beheerst.
Misschien is van die tegenstelling tussen het gemak, waarmee hij
zich in zijn moedertaal uitdrukte, en zijn stroefheid bij het gebruik van
een vreemde taal — waarmee hij toch goed vertrouwd was — ook in
zijn politieke loopbaan iets terug te vinden. Zijn levenswerk, de
Tsjecho-Slovaakse republiek van de kleine luiden en boeren, geleid
door intellectuelen, met achter de coulissen de grote banken en industrieën, die het beslissende woord willen spreken, zou ongetwijfeld heb
ben standgehouden, als deze republiek was gesticht in een, van de
---
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buitenwereld geïsoleerd gebied. Ook kan worden gezegd, dat die
republiek voldeed aan de verlangens en behoeften van de meerderheid
der bevolking. Slovaken, Duitsers en Hongaren, met gelijksoortige
idealen als de Tsjechen, zouden zeker welwillend tegenover de nieuwe
staat hebben gestaan, als hun niet door het buitenland andere mogelijkheden waren geboden, die strelender waren voor hun nationaal gevoel.
De arbeiders zouden zich allengs hebben verzoend met Masaryk's plan
voor een langzame, gestadige sociale evolutie, die een geleidelijke lotsverbetering beoogde, zoals de bevoorrechten zich neerlegden bij de
geleidelijke, en daardoor minder pijnlijke vermindering van hun macht
en rijkdom.
Maar Masaryk's realisme, dat in het eigen volk wortelde, en vermengd was met een romantiek van eigen bodem, zijn combinatie van
Hussietengeest en Angelsaksische humaniteit, zijn gematigd en professoraal Fabian-socialisme, zijn ondogmatisch Christendom: dat alles
stortte ineen, toen de grote krachtproef kwam.
Misschien had de geniale staatsman toen ook nog een uitweg weten
te vinden, als hij nog op de plaats had gestaan, waar zijn geliefde
leerling en uitverkoren opvolger Benesj hem inmiddels had vervangen.
Maar begaafdheid en plooibaarheid alléén bleken niet voldoende om,
manoeuvrerend tussen Scylla en Charybdis, tussen Oost en West,
tussen Angelsaksische democratie en Marxisme uit de school van Lenin
en Stalin, de, nog weinig met het volk vergroeide en uit talloze compromissen voortgekomen staatsvorm te redden.
Het compromis, het vergelijk, het bijeenvoegen van wat anders niet
kon samengaan, dat was altijd de „f aculté maitresse" van Masaryk's
staatsmanschap geweest. Dit vermogen, dat zijn politieke werkzaamheid kenmerkt, dankte hij echter niet aan de Angelsaksische of aan de
Russisch-Slavische wereld, waaruit zijn theoretisch denken en zijn
wetenschappelijke werken afkomstig zijn. De president-bevrijder was
in dit opzicht een erfgenaam van de Habsburgse heersers, zoals de
Tsjecho-Slovaakse republiek een voortzetting was van de oude Oostenrijks-Hongaarse monarchie.
De Tsjechen horen het niet graag, en de Oostenrijkers evenmin,
maar toch deed Tomásj Masaryk denken aan een surrogaat-Franz
Joseph, wanneer hij als grijsaard, statig en stram op zijn paard gezeten,
zijn ochtendrit maakte, of als hij, in de vele talen van de zogenaamd
nationale staat Tsjecho-Slovakije met zijn vele nationaliteiten, dankte
voor de hulde, die hem werd gebracht door de „meest vooraanstaande
autoriteiten" op zijn audiënties en voor „de toejuichingen van de
menigte, waaraan geen einde wilde komen". Bij zulke gelegenheden
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herinnerde de onbevooroordeelde, maar ter zake kundige waarnemer
zich onwillekeurig, dat het oude Oostenrijk-Hongarije minder door de
Duitsers uit de erflanden dan wel door de Tsjechen bijeengehouden
werd; dat de ambtenaren van de monarchie altijd weer uit Bohemen en
Moravië werden gerecruteerd, zij het dan niet voor de hoogste posten;
en dat die Tsjechen, als de vertegenwoordigers van de centralisatie en,
zonodig, als uitvoerders van de germanisering, als „Presjlicek" in
Galicië, als „Bachhusaren" in Hongarije, en als „Zaruck" in het
Lombardisch-Venetiaanse koninkrijk, de monarchie van de Habsburgers gehaat hebben gemaakt.
Met de uitspraak van de Tsjech Palacky, dat men Oostenrijk zou
moeten uitvinden, als het nog niet bestond, is Masaryk het lange tijd
eens geweest. De grote, beslissende vergissing van Masaryk en Benesj
is dan ook geweest, dat zij, toen zij meehielpen om Oostenrijk-Hongarije te doen uiteenvallen, niet hebben voorzien, dat bij de volgende
oorlog de republiek Tsjecho-Slovakije, die op de puinhopen van de
dubbel-monarchie was gegrondvest, door dezelfde oorzaken zou ineenstorten als het oude gehate spiegelbeeld.
Het „volksdemocratische" maaksel van thans, waarin Tsjechen en
Slovaken weer als twee verschillende volken worden beschouwd, heeft
met de republiek van Masaryk en Benesj niet veel meer gemeen dan de
naam, het grootste deel van het gebied, en de massa van de bevolking.
Het verschilt veel meer van de schepping van Masaryk dan deze
verschilde van de oude Oostenrijks-Hongaarse monarchie. Daarom is
het niet te verwonderen, dat Masaryk en Benesj door de tegenwoordige
machthebbers in hun vaderland, na een korte tijd van aarzeling, zijn
verloochend en doodgezwegen, en dat zij thans zelfs als vijanden van
het volk worden verketterd. Het is al bijna zover gekomen, dat er over
Masaryk in het land, dat aan zijn woord en geschrift zijn onaf hanke
lijkheid dankt, weer wordt geoordeeld, zoals indertijd de Oostenrijkse
minister van Buitenlandse Zaken Czernin deed, die sprak van „die
ellendige, miserabele Masaryk", maar dan om volkomen tegengestelde
redenen.
Om rechtvaardig over Masaryk te kunnen oordelen, moet men echter
bedenken, dat hij zich, als geleerde en als politicus, steeds heeft laten
leiden door de zedelijke normen, die zijn geweten hem voorschreef. Als
hij, tegen de algemeen gangbare overtuiging van zijn landgenoten in,
maar in overeenstemming met Duitse onderzoekers, weigerde de echtheid te erkennen van het „Kóniginhof er Handschrift", dat de Tsjechen
beschouwden als een heilig pand voor hun nationalisme; als hij, terwille
van de waarheid, de onsympathieke Jood Hilsner van de verdenking
.
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In memoriam
door GABRIËL SMIT

de eerste October 1949 zag ik Henriëtte Roland Holst voor het
O Plaatst.
Het was kort voor haar tachtigste verjaardag. De Arbeiderspers zou haar mémoires publiceren onder de titel Het vuur brandde
voort en ter ere van die publicatie was door de uitgeverij een bijeenkomst belegd waarop zij voor het eerst sinds lange tijd en, naar
achteraf bleek, ook voor het laatst — een toespraak zou houden. De
propvolle zaal trilde van plechtige emotie en allen stonden eerbiedig op
toen de oude dichteres binnenkwam, ingespannen steunend op de arm
van een vriendin, tastend met een zwart wandelstokje, doch kaarsrecht,
majesteitelijk. Plotseling bedacht ik dat, wanneer Vondel „de Prins
onzer dichters" kon worden genoemd, zij zeker de Prinses kon heten.
Een aangrijpende waardigheid ging van haar uit. Haar gezicht, ingevallen, wonderlijk scherp gerimpeld, kreeg vooral door de diep liggende,
donkere ogen en het daarboven licht wijkende voorhoofd iets van een
tragisch, profetisch masker.
Toen zij zich even later hoog achter de sprekerslessenaar verhief en
de zaal inkeek, streng, geladen tot in de uiterste, trillende vezels van
haar haast doorschijnende gestalte, werd deze indruk bevestigd: een
vorstelijke profetes. Een dichtergestalte, zoals Shelley ze in zijn Defence
of Poetry beschreef als wetgevers der wereld. Zwak en hees vielen in
de gespannen stilte haar eerste woorden. Zij had, zei zij, graag enkele
sonnetten van haar vriend Herman Gorter voorgelezen of een stuk uit
diens grote gedicht Pan, doch men had haar gevraagd te spreken over
het socialisme en haar aandeel in de socialistische strijd. En zij vertelde,
terwijl haar stem voortdurend aan kracht en vastheid won, van haar
idealistische vrienden uit de negentiger jaren der vorige eeuw die,
evenals zij, geloofden dat de verwerkelijking der socialistische gemeenschapsgedachte zeer nabij was en dat de wereld weldra door de stralende eenheid der arbeidersklasse zou worden gebracht tot vrijheid,
welvaart, gerechtigheid en vrede. Spoedig zou de hemel op aarde
komen, dachten zij, maar de ene ontgoocheling volgde op de andere: de
Januari-staking van 1903, de oorlog van 1914, Versailles, Hitler, de
atoombom, steeds verder week de droom, steeds onbereikbaarder
leek het ideaal.
22
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en toen zij deze woorden uitsprak rees zij, nog hoger en
Toch
kreeg haar stem een extatisch bezwerende klank — zeide zij te geloven,
dat de eenheid der wereld groeiende was. „Niemand kon echter nog in
ernst menen, dat het socialisme de hemel op aarde zou brengen. Dat
kon geen enkel menselijk systeem; het kwaad van de mensen zelf zou
dit altijd verhinderen". En sidderend in een laatste krachtsinspanning:
„Wij zijn heel wat bescheidener geworden en wij willen niets voorspellen. Want de toekomst weet God alleen en wij kunnen niet meer
dan Hem helpen en dienen in een leven naar gerechtigheid".
Tastbaar bleef de stilte hangen. Op de arm van haar vriendin steunend schuifelde de dichteres de zaal uit, bij velen enige verwarring
achterlatend. „Ze is niet meer wat ze was", zei een socialist naast mij
tegen een andere socialist. „Als oude mensen geen raad meer weten,
gaan ze altijd over God praten", was het antwoord. „Een ouderdomsverschijnsel ....".
Het lijkt mij moeilijk een betere karakteristiek van Henriëtte Roland
Holst te geven dan in deze herinnering besloten ligt. Om geen onnodig
pijnlijk misverstand te wekken, wil ik eraan toevoegen dat zeker niet
alle mensen in de zaal reageerden als mijn twee buurlieden, doch hun
aantal onder de strijders en oud-strijders was toch vrij groot. Men
hoorde haar aan met eerbied, maar men vond haar toch ergens een
museumstuk, een zeer kostbaar curiosum.
Politiek gezien is dit wel begrijpelijk. Henriëtte Roland Holst's
politieke loopbaan is er een van talrijke vergissingen geweest, van
welke politieke kant men het ook beziet. Maar het is een vergissing te
menen dat zij een politieke figuur was, hoe intensief en langdurig en
beslissend zij zich ook met politiek heeft beziggehouden. Politiek is
volgens het veelbeproefde woord van een groot staatsman --- de kunst
van het mogelijke. Voor een kunstenaar bestaat in zekere zin alleen de
kunst van het onmogelijke en Henriëtte Roland Holst was een kunstenares. Mits men de woorden kunst en kunstenares ontdoet van hun
modern verengende betekenis en ze opvat in de betekenis, die Plato
eraan gaf en die Shelley poogde te handhaven.
Zij was een dichteres zoals Herman Gorter een dichter was. Haar
socialisme was geen politiek, het was een mythe, een geloof. Vindt men
dit laatste woord te sterk, dan moet men minstens zeggen dat het een
zeer sterke, religieuze tendenz had die het had ook moeilijk anders
gekund ---- door de jaren heen sterker, beslissender werd. In de steeds
verwarrender, verscheurder werkelijkheid van het moment werd wat er
louter politiek aan was, vager en onzekerder. De wereld, waarvoor zij
---
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juist dit is haar grootheid en tevens haar tragiek: hoe collectief zij ook
denken kon en hoe vurig haar liefde voor de gemeenschap ook was, zij
was anderzijds een even vurig individualiste. In het meest revolutionnaire milieu bleef zij in zekere zin altijd de aristocrate. Haar poëzie
werd daardoor gelukkig ook nooit een politiek pleidooi zonder meer;
het was altijd de stem van een met machtige mensheidsliefde geladen
persoonlijkheid. Haar levenswerk is er een van liefde geweest, liefde tot
de mensheid, doch als zodanig vooral ook een zeer persoonlijke liefde.
Dit persoonlijke bepaalde haar vergissingen in de politiek, haar
grootheid in de poëzie. De menselijke persoonlijkheid, die zich in waarachtige liefde ontplooit, gaat nooit de weg der politiek, de weg der
wereld. Blijft zij politiek geïnterpreteerd, dan wordt zij gezien als „een
ouderdomsverschijnsel". Zij wordt unieker, zij belijdt haar geheel eigen
grenzen, haar falen, haar mysterie. Henriëtte Roland Holst's poëzie is,
als alle grote poëzie, de belijdenis van dit mysterie. De aangrijpende
kracht en schoonheid dezer belijdenis kwamen voort uit de liefde,
waarin zij leefde en het leven, dat zij liefhad; de bekroning en het
onvergankelijke waarmerk ervan liggen in de enige eenheid, welke
leven, liefde en kunst in haar bestaan vonden. Levende, liefhebbende
en dichtende steeg zij tot de profetische hoogte, waar bepaalde verschillen zeker niet ophouden te bestaan, doch waar zij worden overschaduwd door het leven zelf. Deze hoogte wordt zéér weinigen
geschonken. Dat Nederland in het aanwezig zijn van deze dichteres het
uitzicht erop zo aangrijpend verwerven kon, stemt tot waarachtige
dankbaarheid.

De Levende Natuur
I. Het ontstaan van het Leven
door DR J. E. SCHULTE

R zijn in de laatste jaren een aantal nieuwe gezichtspunten gerezen
E
aangaande de levende Natuur, gezichtspunten, die terecht belangstelling ondervinden in ruime kring. Vraagstukken als het ontstaan van
het Leven, het ontstaan van de verscheidenheid der dragers van het
Leven of het ontstaan der soorten en rassen, ten derde, het ontstaan
van de Mens zelf, het zijn problemen, die reeds eeuwen velen hebben
bezig gehouden en toch nog steeds de aandacht gaande maken. Dit
geldt te meer, daar gegevens en vondsten en methodes van onderzoek,
die pas in de laatste jaren bekend werden, bij het oordeel over die
vraagstukken in acht zijn te nemen. Het is volgens menigeen niet te
boud gezegd, dat wij met betrekking tot de genoemde drie problemen
voor een keerpunt staan in de geschiedenis der wetenschap.
Het mag daarom worden verwacht, dat er onder de lezers van dit
tijdschrift ook belangstelling voor de drie bovengenoemde hoof dproblemen der levenswetenschap gevonden wordt. Wij zullen daarom aan elk
der drie vraagstukken een korte beschouwing wijden en, daarbij de
historische volgorde in aanmerking nemende, beginnen met het eerstgenoemde onderwerp, het ontstaan van het Leven.
Het is voldoende bekend, dat men zich reeds in de Oudheid een
oordeel ter zake vormde en dat Aristoteles voorstander was van zelfwording of abiogenesis, dat voorts Augustinus de zelfwording toeschreef aan de in de stof gelegde levenskiemen ( rationes seminales) .
Het zou ons veel te ver voeren, om de geschiedenis van dit vraagstuk in
bijzonderheden na te gaan. Wij merken slechts op, dat met verbetering
van de methodes van onderzoek de gedachte der zelfwording steeds
meer teruggedrongen werd. W. Harvey deed in het begin van de 17de
eeuw w.i.w. de uitspraak: „Ex ovo omnia", maar hij kon zich toch niet
geheel van de tijdgeest los maken. Iets later in die eeuw won de zelfwording weer terrein door de ontdekking der afgietseldiertjes en der
bacteriën door A. v. Leeuwenhoek te Delft en zo volgden ups en downs
elkaar op, tot in de vorige eeuw Louis Pasteur het onderwerp in studie
nam (in 1860) en er twee jaar aan besteedde. En, gelijk men weet, hij
bracht de oplossing, al had zijn leermeester J. B. Dumas hem ten sterkste ontraden, zich in dat warnet der „ganeratio spontanea" te begeven
,,Vous n'en sortirez pas!") . En toch is er nog jaren lang strijd gevoerd
tegen de uitkomst van Pasteur; zijn standpunt heeft evenwel gezegevierd. Met name was er in Nederland verzet, vooral te Groningen,
waar D. Huizinga zich beijverde, om leven uit levenloze stof te doen
ontstaan, en waar de strijdvaardige Abr. Fokker overtuigd was, uit
melk, bloed enz. levende wezens tot stand te hebben gebracht (hetero genesis); hij is in 1906, spoedig na de Academiebrand, met deze overtuiging ten grave gedaald.
(
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Trouwens ook tijdens zijn leven moest Pasteur herhaaldelijk voor
zijn standpunt opkomen. Hij moest ten slotte in het krijt treden tegen
de hem zo goed bekende Claude Bernard, omdat M. Berthelot post'
huum aantekeningen van deze had gepubliceerd tegen de opvatting van
Pasteur. Men kan thans nog de druiven uit eigen „vigne" te Arbois
zien, die hij bij het onderzoek ter staving van zijn inzicht heeft gebruikt.
Nu zou men kunnen vragen, waarom Pasteur de moeilijkheden wist
te boven te komen, terwijl Fokker, die ongetwijfeld over betere hulpmiddelen beschikte (men zie slechts de hoogst eenvoudige middelen, de
microscoop e.a., in het Institut-Pasteur te Parijs nog aanwezig, waarover Pasteur de beschikking had) , te kort schoot. Wij zullen deze vraag
thans even laten rusten, om er later op terug te komen.
Men kan zeggen, dat het vraagstuk van uit het gezichtspunt van
ervaring en proefneming sedert het jaar 1880 beslist was, behoudens
dan in Nederland, met name te Groningen, waar ook daarna een
radicaal standpunt door sommigen werd ingenomen aangaande ons
vraagstuk, evenals trouwens in andere (positivisme, theologie) .
De leer der zelfwording werd een theoretisch onderwerp, een mogelijkheid, een hypothese. Wij zullen twee voorbeelden vermelden.
Ten eerste de hypothese der panspermie: Alvorens het leven zich op
onze aarde voordeed, was het reeds elders in de vorm van kiemen aanwezig; het is van een ander hemellichaam gekomen, aldus Svante
Arrhenius in 1908. Reeds te voren was deze gedachte, door Helmholtz
en door Lord Kelvin geopperd, eigenlijk slechts een verplaatsing van
het vraagstuk. Nu is het waar, dat levende lichamen in sommige vormen zeer resistent zijn tegen invloeden van temperatuur, droogte en
druk (in de diepte der zee) . De mens zelf steeg op tot in de stratosfeer.
Doch er is een grens. Onze atmospheer is omgeven door een kiemwerende schutlaag van ozon. Bovendien zijn er in de ruimte van het
heelal ultrakorte golven met een intensieve inwerking op levende
lichamen: Paul Becquerel gaf in 1939 als zijn oordeel te kennen:
„Aucun germe vivant connu ne résiste plus de six heures a 1'action
dans le vide des radiations ultracourtes. L'ensemencement des mondes
entre eux devient impossible" ( cursivering door ons) . Niettemin werd
deze mogelijkheid bij de opening van het Internationaal Congres voor
Erfelijkheidswetenschap te Stockholm in 1948 nog te berde gebracht
door de Voorzitter (uit hoffelijkheid jegens het vaderland van Sv.
Arrhenius?) .
Een andere hypothese is die der „biospheer" van Ed. le Roy, die in
het kort het volgende behelst: Het leven was eens diffuus in de ruimte
verspreid; het was niet aanwezig in organismen als dragers ervan, niet
„dans des corps définis", maar op zich zelf, onbepaald. De hele kosmos
leeft, aldus E. Dacqué, doch het was „inneres, verhaltenes Leben". Op
zeker tijdstip heeft de installatie van het leven plaats gevonden, eerst
als fijne druppeltjes, „des gouttelettes protoplasmiques", dan in de
vorm van cellen en van organismen. Het is duidelijk, dat ook deze
hypothese op geen enkele grondslag van feiten en waarneming gebaseerd is. Zij doet denken aan het oerslijm van E. Haeckel op de bodem
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van de zee, de „Bathybius Haeckelii", eveneens product van een levendige phantasie.
Nu zijn evenwel in de laatste jaren nieuwe gegevens en waarnemingen met het onderhavige vraagstuk in verband gebracht. Er komen tal
van ziekten voor o.a. bij de mens, die niet geweten dienen te worden
aan microben in de gewone zin, maar aan ultra-microben, aan virussoorten of vira (volgens anderen ,,virussen" genaamd) . Het zijn uiterst
kleine lichamen; voor hun waarneming zijn veel sterkere vergrotingen
vereist dan met de gebruikelijke microscopen kunnen bereikt worden.
Hun afmetingen kunnen niet in duizendsten millimeter, maar slechts in
millioenste gedeelten van een millimeter worden aangegeven, in millimu. Ziekten als mond- en klauwzeer, gele koorts, vermoedelijk ook
kinderverlamming en tal van andere worden aan de inwerking van een
virus toegeschreven. Voor de morphologische bestudering van vira
maakt men gebruik van het electronen-microscoop.
Nu heeft men gemeend, dat de vira een brug zouden vormen, een
overgangsvorm tussen de levenloze en de levende natuur, dus een
doorbraak tussen beide gebieden der natuur.
Dit denkbeeld werd krachtig ondersteund door de proefnemingen
van W. M. Stanley (1935) te Princetown (U.S.) , die erin slaagde, het
virus van de mozaïek-ziekte van de tabaksplant na een bewerking in de
vorm van kristallen te verkrijgen, eiwitkristallen van weke consistentie,
bijna vloeibaar; met deze in kristalvorm verkregen lichamen kon hij
omgekeerd weer dezelfde ziekte bij de tabaksplant te weeg brengen.
Dus overgang van het levenloze in de vorm van kristallen in levende
ziektekiemen, zoals deze merkwaardige uitkomsten suggereerden.
Een derde uitkomst der waarneming was reeds geruime tijd bekend:
Het waren de ultra-microben, die de microben, gelijk die der dysenterie,
op haar beurt kunnen aantasten en bij deze ziekte kunnen verwekken;
haar afmetingen vallen in de orde van die der vira. Het zijn de
bacteriophagen, bekend door het onderzoek van d'Hérelle in 1917.
De vraag is nu: Welke betekenis heeft de kennis der vira voor het
vraagstuk der zelfwording? Is er daardoor een oplossing gebracht en in
welke zin? Brachten zij opheldering over het ontstaan van het leven?
Alvorens wij daarop antwoorden, een drietal opmerkingen over de
besprekingen, die wij ter zake herhaaldelijk hadden:
Het trof ons, dat er vaak over het levende en het leven gesproken
wordt zonder dat men zich daarvan een begrip, een helder, zij het dan
geen volledig begrip, vormt. Men vormt zich geen definitie van het
leven, menigeen toont zich daarvan eerder afkerig. Dat trof ons b.v. bij
een bespreking over dit onderwerp met Stanley voornoemd. Heeft het
wel veel zin zich de vraag te stellen of de vira leven dan wel als
levenloos zijn te beschouwen, als men daarbij niet uitgaat van een
behoorlijk gefundeerd levens-begrip?
Een tweede punt: Wij werden menigmaal getroffen door een tekort
aan vertrouwen in de rede, in het denken op grond van beschikbare en
vaststaande gegevens. Iedereen weet, dat nieuwe wegen der wetenschap slechts door wikken en wegen, door denken ontdekt kunnen
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worden en geen vrucht zijn van feiten en gegevens zonder meer. Pasteur sprak van de „idée préconcue" of de „idée directrice", die hij zo
meesterlijk wist te ontwerpen ( „Il vivait dans la pensée, sans être un
rêveur", aldus Duclaux) . Elke wetenschap werkt met hypotheses,
vrucht van het verstand. Hoeveel dingen worden aangenomen zonder
directe waarneming? Kan men krachten, electronen, bestanddelen van
atoomkernen rechtstreeks waarnemen? Wordt er in een der aardlagen
een stenen werktuig gevonden, wie maakt daaruit dan niet op, dat hier
de mens werkzaam is geweest? Maar over het ontstaan van het leven?
Non liquet! Dan houdt meteen alle redeneren op en is het antwoord:
„Wij weten het niet". Als een der talloze voorbeelden noemen wij een
radio-voordracht van prof. M. G. Rutten, geoloog te Utrecht (V.P.R.
0. op 1 Febr. 1952) . Hoe is het leven ontstaan? Ik moet het antwoord
schuldig blijven, aldus zijn oordeel.
Een derde punt: Voor menigeen is zelfwording, voorheen een „vrije"
kwestie, een postulaat geworden, een slotsom, waaraan naar het schijnt,
niet te ontkomen is, hoe ook de feiten mogen zijn. Een voorbeeld
daarvan is het academisch proefschrift van J. D. Edens, Schets van de
strijd over de generatio spontanea enz. (1938) . Hij geeft een heel goed
overzicht van de onderzoekingen ter zake, met name van het werk van
Pasteur en zegt op pag. 87: „De opvattingen van de heterogenetische
geboorte der micro-organismen heeft evenmin als die van het ontstaan
door abiogenesis stand kunnen houden". Enkele blz. verder vermeldt
hij, dat de aarde uit een gloeiende massa ontstaan is. Aan dualisme en
materialisme kleven bezwaren. En dan heet het woordelijk op pag. 92:
„Het meest voor de hand liggend is het nu om aan te nemen, dat het
eerste leven uit de reeds aanwezige materie is ontstaan, d.w.z. door
abiogenesis" ( cursivering door ons) . Edens is hierbij voorgelicht door
L. Polak, destijds wijsgeer te Groningen, opvolger van G. Heymans,
maar als persoon allerminst diens evenbeeld. Hebben wij in het bovenstaande niet een oplossing voor ons, niet op grond van de feiten, maar
ondanks de feiten, als postulaat van wijsgerig inzicht?
Wij spraken in het bovenstaande van de publicatie door M. Bertheb t
van een schets van gegevens, aangetroffen na de dood van Claude
Bernard. Het waren aantekeningen „soigneusement cachées". Geschiedde de publicatie terecht? Wij betwijfelen het. Berthelot was
vriend en geestverwant van E. Renan, wiens houding jegens Pasteur
bij diens opname in de „Académie f rancaise" wel bekend is. Hij nam
een voorname plaats in op het „Congrès de la libre pensée", terwijl
Pasteur zich tegen de „libre pensée" uitsprak. Hij kreeg na zijn dood
„1 honneur du Pantheon", die voor Pasteur niet werd aanvaard. Is het
gewaagd te veronderstellen, dat deze tegenstelling, zij het onbewust,
mede debet is aan Berthelots weinig gelukkige publicatie?
Wij komen nog terug op onze eerste opmerking. Waarom ontbreekt
bij velen een behoorlijk gestaafd levens-begrip? Daarvoor zijn er verscheidene redenen. Het mechanistische denken van de 19de eeuw werkt
nog na; menigeen kan het leven niet anders zien dan als kracht en
beweging van atomen en neemt niets anders waar dan physisch-chemische verschijnselen. Doch er valt kentering waar te nemen; wij noemen
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slechts Bunge, Bier, Bergson, Boeke en Plessner. Een andere moeilijkheid: Men richt te zeer zijn aandacht op het weinig bekende in de
levende natuur, zoals vira en bacteriophagen. Ligt het niet veel meer
voor de hand, zich bij de bepaling van het leven op het grote domein
van de goed bekende levende wezens te baseren?
En wat valt daarbij op te merken? Het leven is opgang en neergang,
een cyclus, onontkoombaar. Onlangs stelde een theoloog op een vergadering de vraag, of het aan de wetenschap niet zou gelukken, het
individuele leven in stand te houden, bestendig, zonder natuurlijke
grens. Deze vraag is ontkennend te beantwoorden, op grond van de
feiten en wegens de aard van het leven. Voorts geven de organismen
toename van verscheidenheid te zien met toename van organen en toch
integratie en zo nodig regeneratie onder „leiding" van het geheel; bij
de levenloze stof geen opbouw, maar desintegratie. Het levende heeft
gestalte. Bij het leven is er eenheid van andere orde, zelfhandhaving,
ook supra-individueel door voortplanting en erfelijkheid. Leven is
spontaneïteit. Het levende is in staat tot aanpassing; het organisme
verkeert in labiliteit, een „waagstuk", doch door regulatie van binnen
uit is er toch harmonie.
Leiden deze enkele gegevens ons niet terug naar de bepaling van
Aristoteles: Leven is immanente werking, een levend wezen is een
stoffelijk object met werking uit zich zelf en op zich zelf; het is beginen eind-term van inwerking. Leven is zelfbeweging, zelfwerkzaamheid.
Deze bepaling is ook thans nog van toepassing, niettegenstaande all e
vooruitgang van onze kennis en typeert het levende in scherpe tegenstelling met de levenloze stof; deze geeft geen immanente, doch slechts
transiënte werking te zien, waarbij het woord „werking" eigenlijk een
andere zin heeft.
Wil dit zeggen, dat er bij de afbakening van leven en levenloze stof
geen moeilijkheden meer te overwinnen zijn? Allerminst. Wat de stof
betreft, zijn er b.v. de onbepaaldheidsrelaties van Heisenberg. En ook
de vira zijn nog lang niet voldoende onderzocht. Hun oorzakelijkheid
voor sommige ziekten wordt nog bestreden. Ja, door sommige onderzoekers worden zij voor levenloos, door anderen voor levend gehouden,
al naar gelang hun punt van uitgang en studiegebied. Er is dus voorlopig een soort van grensgebied, een niemandsland, een impasse, een
nog weinig toegankelijke, weinig opgehelderde strook.

Wil dat zeggen, dat er tussen beide domeinen een geleidelijke overgang is? Geenszins. De gegevens als geheel zijn duidelijk. Er is een
kloof, een limiet; er is een sprong nodig van het ene terrein naar het
andere. De termen „provirus" (Darlington) en „probiont" zijn dus
eigenlijk zinloos; eveneens om te vragen, welke graad van leven het
virus heeft, gelijk H. L. Booy doet in: Aan de grens van het leven, 1947.
Dit is door de uitkomsten van Stanley niet weerlegd. Zijn diens
kristallen werkelijk levenloos? Er vindt bij hernieuwde applicatie op de
tabaksplant vermeerdering plaats, doch alleen in levend weefsel, niet
daarbuiten. Is dat zelfvermeerdering, zelfwerkzaamheid? Onder sommige omstandigheden vindt in menselijke weefsels vorming en toename
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van zekere stoffen plaats, b.v. van ptomaines. Deze zijn echter levenloos, daaraan valt niet te twijfelen.
Wij komen nu tot de vraag: Wat te denken omtrent zelfwording?
Daarbij valt te onderscheiden: Is zij mogelijk, resp. onmogelijk? En de
andere vraag: Is zij praktisch aannemelijk op grond van feiten en
inzichten?
Wij zouden zeggen: Onmogelijk, innerlijk onmogelijk, is zelfwording
niet te achten. Trouwens, het denkbeeld: onmogelijk behoort in de
wetenschap niet thuis, aldus reeds Arago.
Heel anders de vraag, of zij positief mogelijk is, of zij aannemelijk is,
wat feitelijkheid betreft. Dat zouden wij ontkennend willen beantwoorden. Leven is door een kloof van het niet-levende verwijderd. Het is
derhalve niet aan te nemen, in hoge mate onwaarschijnlijk, dat een
levend wezen uit levenloze materie zonder meer ontstaat, ontstaan is of
ontstaan zal, hoe ook de bestanddelen der stof worden bijeengevoegd
of gerangschikt. De kloof zal daardoor niet worden overbrugd. Bij het
leven is er een „verbazend hoge" graad van ordening, aldus A. Schierbeek in zijn pas verschenen A[stammingsleer. Er is evenwel méér
dan dat.
Zodanig heeft Pasteur het blijkbaar ook opgevat. Reeds in 1863 was
er voor hem geen twijfel meer. Hij sprak over een eenvoudige proef, die
voor de zelfwording was „un dernier coup". Steeds meer vestigde zich
bij hem die overtuiging. Ten slotte sprak hij: „La doctrine des générations dites spontanées est une chimère". Hij was blijkbaar doordrongen
van de eigen aard van het levende, hij had zich een helder begrip ervan
gevormd. Trouwens hij was reeds jaren eerder van het onderzoek der
stof tot de studie van het leven overgegaan. Dat hij slaagde, waar
anderen gelijk Abr. Fokker faalden, daaraan was dat inzicht blijkbaar
niet vreemd. Voorts was hij een meester in de inductieve logica, die
behoedzaam zijn gevolgtrekkingen opstelde. Daarom zegevierde hij,
ondanks zijn eenvoudige, gebrekkige hulpmiddelen. Men kan te Parijs
nog zien, dat hij zijn broedstoof slechts op de knieën kon bereiken.
Wij achten zelfwording dus niet aannemelijk om practische en theoretische redenen. Beysens heeft indertijd (Cosmologie 1910) de overgang van levenloos tot leven vergeleken met dé verandering bij een
chemische verbinding en hij achtte abiogenesis niet onaannemelijk.
Doch hij liet de propria van het leven niet tot hun recht komen. Verdedigers heeft hij, lijkt ons, op dat punt niet gevonden.
Het ontstaan van het leven vereist een van buiten de materie inwerkende Oorzaak; waarneming en proefneming alleen zijn ter beoordeling
ontoereikend. Aldus ook G. van Rijnberk in een voordracht van het
jaar 1943: Wij staan voor een alternatief; de vraag over aard en oorsprong van het leven is 6f onoplosbaar 6f wij moeten terug naar de
opvatting der grote grondleggers. Hij schrijft het leven toe aan een
buitenstof f elijk, zelfstandig beginsel, een overtuiging, die voor hem een
geloofsquaestie is. Hij onderscheidt daarbij blijkbaar twee kenbronnen
in onvoldoende mate, maar geeft in elk geval ook blijk van kentering
op het terrein der biologie.
Nieuwe gegevens leiden tot oude waarheid!

Idealisme en realisme
in het Amerikaans buitenlands beleid
door A. THOMAS
National ideals and political realities have
their deepest meaning when taken together.

Mc George Bundy.

1. Gebrek aan traditie en politiek realisme
aan traditie wordt algemeen als de grote zwakte van het
G EBREK
Amerikaans buitenlands beleid beschouwd.
Niet het minst in Amerika zelf. Eén getuigenis onder vele:
„Ons gebrek aan een lange traditie in het internationaal denken trof
me buitengewoon sterk toen ik geschiedenis doceerde in Harvard in
1912-1913. Dit was het jaar van een nu bijna vergeten Balkanoorlog.
Op zekere dag kwam een Griekse immigrant na afloop van mijn college
met mij discussiëren over de betekenis van de Balkangebeurtenissen
waarin hij het voorspel zag van een algemene Europese oorlog. Daar
hij weinig intellectuele vorming had genoten en hij bovendien in verscheidene opzichten slecht geïnformeerd was, vroeg ik hem hoe hij met
zoveel schijnbare zekerheid kon spreken over een zo belangrijke kwestie. Zonder aarzelen antwoordde hij: „Daarover hebben wij het in de
Balkan altijd; mijn vader, mijn grootvader en mijn voorvaderen hebben
hierover van geslacht tot geslacht van mening gewisseld; ik ben daarin
opgegroeid".
In de Verenigde Staten heeft slechts één generatie zich ernstig met
internationale problemen ingelaten" 1 ) .
Dit gebrek aan ervaring en aan belangstelling verklaart wat wel eens
wordt genoemd de Amerikaanse politieke „onrijpheid". De vrij simplistische visie van de doorsnee Amerikaan op de oorlog geldt als een
typische uiting daarvan.
„De Amerikaanse democratie heeft zich de oorlog nooit anders kunnen voorstellen dan als een strijd tussen goed en kwaad „ein Kampf
auf Leben und Tod aus bloszer Feindschaft".
„Het „kaad" moet niet beperkt maar vernietigd worden. De oorlog is
1 ) Henry M. Wriston, Voorzitter van de Raad voor Buitenlandse betrekkingen en
Voorzitter van de Brown Universiteit, Rhode Island, in „The Fabric of American
Opinion on Foreign Affairs", (International Affairs, April 1952) .
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een kruistocht voor de bevrijding der slaven, om vrede te brengen op
aarde of om de Satan van het totalitarisme uit te roeien" 2
Dergelijke denkbeelden staan natuurlijk lijnrecht tegenover de koudrealistische stellingen van Clausewitz, voor wie de oorlog een politiek
werktuig is, de voortzetting van het politieke „verkeer" en het doordrijven van een politiek met „andere" middelen.
Zij zijn ver van theoretisch en liggen aan de oorsprong van talrijke
gewichtige beslissingen tijdens en sedert de Ile Wereldoorlog.
Systematisch werden door Roosevelt en door de Amerikaanse legerleiding, als ondraaglijke inmengingen in oorlogszaken, politieke overwegingen uit de strategie geweerd. Generaal Marshall steunde daarbij
Roosevelt's standpunt volkomen. „Churchill's voorstellen om in de
laatste phase van de oorlog de operaties in Duitsland op politieke
doeleinden te richten werden beslist van de hand gewezen .... Churchill's diep gewortelde politieke visie wekte steeds Roosevelt's bewondering en ergernis".
Geheel in de lijn van de kruistochtoorlog-mentaliteit lag de beruchte
slogan „Unconditional Surrender'' --- Onvoorwaardelijke overgave,
die, via het officieel communiqué van de Yalta-Conferentie, de wereld
werd ingezonden, tegen de wens van Churchill in en ondanks de terughoudendheid van Stalin.
In hoever deze slogan het moreel van de verbonden troepen heeft
gesterkt is een open vraag. Vast staat dat de weerstand van de vijand
er door gestaald werd en de duur van de oorlog verlengd. Alsof een
„totale" overwinning met wapengeweld kan warden afgedwongen.
Hoever het spel van de „totale overwinning" werd doorgedreven
blijkt uit de aanvankelijk gevoerde bezettingspolitiek.
Er is een tijd lang ernstig sprake van geweest Duitsland in een
democratisch landbouwland om te toveren. Daadwerkelijk werd tot
gedeeltelijke ontmanteling van de industrie overgegaan.
In Japan werd de bestaande industriële en financiële structuur geheel
ontbonden: ze moest naar Amerikaans model worden heringericht.
Alsof instellingen niet uit het diepste wezen van een volk groeien en
derhalve niet voor „export" vatbaar zijn.
In beide gevallen werd het roer na korte tijd omgegooid onder de
druk van „nieuwe" internationale spanningen — die nooit opgehouden
hadden te bestaan. De Duitse industrie moest herleven, en wel zodra
mogelijk. De Japanse „feodale" structuur moest zo vlug als het kon
worden hersteld. Immers de tijd drong en de Amerikaanse democratische instellingen en maatschappelijke structuur overplanten in landen
.

2

) B. H. M. Vlekke ---- „Internationale Spectator — 18 April 1951".
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die daartoe noch rijp, noch geschikt bleken, zou, in de gegeven omstandigheden al te veel tijd hebben gevergd.
Zo waren de U.S.A. dan gedwongen terug te komen op beslissingen
waarvan kan worden aangenomen dat ze in bezet Japan „cum grano
salis" uitgevoerd waren of slechts een begin van uitvoering hadden
gekregen.
En zo moest het Westen uit de mond van Kanselier Adenauer vernemen „dat de democratie in Groot Brittannië het product is van een
ononderbroken historisch proces; dat ze aldaar een onbetwist politiek
en sociaal systeem is; dat er ook in Duitsland een belovend begin mee
gemaakt werd vooral in de steden doch dat het waar blijft dat de
democratische staatsvorm alleen daar verzekerd is waar de begrippen
van vrijheid en orde diep doorgedrongen zijn in het wezen zelf van alle,
individuele, burgers" 3 )•
Gebrek aan traditie, politieke onrijpheid, onrealistische en ietwat
simplistische visie op oorlog, strategie en politiek, het hangt alles nauw
samen. Kritiek hierop, vooral van Amerikaanse zijde, heeft zich gekristaliseerd rond een kerngedachte: de overdreven moraliserende tendens
van het Amerikaans buitenlands beleid.
2. De Amerikaanse mythos

Nu bestaat er inderdaad een Amerikaanse mythos en een Amerikaans messianisme. Door de hoogste gezagsdragers en onlangs nog
door F. D. Roosevelt, door H. Truman en door D. Acheson werd het
geloof in Amerika's zending plechtig bevestigd.
„Het Amerikaanse volk blijft gehecht aan het geloof dat de natie
van het begin af heeft bezield. Wij geloven dat alle mensen recht
hebben op gelijke rechtvaardigheid onder bescherming van de wet en
dat aan allen gelijke kans moet geboden worden om deel te hebben aan
de gemeenschappelijke goederen. Wij geloven dat alle mensen recht
hebben op vrijheid van gedachte en van het woord. Wij geloven dat
alle mensen geschapen zijn als gelijken, omdat ze geschapen zijn naar
het beeld van God. Van dit geloof zullen wij niet afwijken.
Het Amerikaanse volk verlangt en het is besloten ervoor te ijveren
een wereld waarin alle naties en alle volkeren vrij zijn om zich zelf
te regeren zoals zij dit gepast oordelen en een degelijk en bevredigend
bestaan te leiden. Bovenal verlangt ons volk en het is besloten ervoor
te werken vrede op aarde een rechtvaardige en duurzame vrede
gegroeid uit spontane en vrije overeenstemming onder gelijken.
) Toespraak gehouden in Chatam House, Londen, op 6 December 1951.
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In het nastreven van deze doelstellingen staan de V.S. ^-- en andere
volkeren die hun mening delen rechtstreeks gekant tegen een stelsel
dat zich het omgekeerde ten doel stelt en een totaal verschillende
levensbeschouwing huldigt.
Dit stelsel kleeft een valse philosophie aan.
Deze valse philosophie is het Communisme" 4 ) .
In een poging van historische verantwoordelijkheid doet D. Acheson
de Amerikaanse levensbeschouwing opklimmen tot de Renaissance.
President Truman grijpt nog verder in het verleden terug: hij gewaagt
van Hammurabi! De gedachte van Amerika's vóórbeschikking en zijn
zending om de vrijheidsgedachte onder mensen en volkeren te verspreiden is zo oud als Amerika zelf.

3. De Amerikaanse reactie tegen de ,,moraliserende tendens"
De reactie kon niet uitblijven. Er zijn in de States altijd voorstanders
van „Realpolitik" geweest. Een der meest bekende is Walter Lippmann.
Sedert enkele jaren groeit echter het verzet tegen wat H. Morgenthau
noemt „de intoxicatie met morele abstracties (die niets gemeen hebben
met de realiteiten der machtspolitiek) , die in onze tijd steeds meer het
politiek denken vervangen en die een van de grote bronnen zijn van
zwakte en van mislukking in de Amerikaanse buitenlandse politiek" 5 ) .
Volgens hem gaat de keuze niet tussen morele principes en het
nationaal belang maar tussen een stel morele principes, vreemd aan de
politieke realiteit en een ander stel morele principes die uit de politieke
realiteit voortvloeien. Hij veroordeelt als intellectuele vergissingen
„utopianism, legalism, sentimentalism, neo-isolationism".
Matiger, terwijl hij toch dezelfde gedachte vertolkt, is George Ken-nan wanneer hij schrijft: „ .... De zwaarste fout van ons politiek verleden ligt mijns inziens in wat ik zou noemen het juridisch en moreel
standpunt van waaruit de internationale problemen worden gezien.
.... Het is een eigenaardige vaststelling, maar het is waar dat het
juridisch standpunt in wereldzaken, hoewel het ongetwijfeld wortelt in
de wens om een einde te maken aan oorlog en geweld, het geweld en
de oorlog duurzamer en schrikwekkender maakt en, meer dan de vroegere drijfveren van het nationaal belang, de politieke stabiliteit in
gevaar brengt".
„In elk geval ben ik er van overtuigd dat er geen gevaarlijker illusie
) Uit President Truman's openingsrede in het Congress (Januari 1949) .
Hans Morgenthau, Professor aan de Chicago University, in The Mainsprings
of American Foreign Policy („The American Political Science Review", December
1950) . Zie ook American Foreign Policy, a Critical Examination (Londen 1952) ,
van de zelfde schrijver.
4

6)

.

IDEALISME EN REALISME IN HET AMERIKAANS BELEID 351

bestaat, dat niets ons meer schade heeft berokkend in het verleden en
dat niets ons meer schade dreigt toe te brengen in de toekomst dan het
begrip der totale overwinning" 6 ) .
Wat de waarde van dit besluit verhoogt is dat het voortvloeit uit een
aandachtige studie van de Amerikaanse buitenlandse politiek over een
grote spanne tijds door iemand die ten zeerste vertrouwd is met de
politieke realiteit en bijzonder bevoegd is inzake de V.S.A.-U.S.S.R.
verhoudingen 7
De jongste verkiezingsstrijd in de States heeft bewezen hoezeer ook
heden nog het Amerikaanse volk voor messianisme ontvankelijk is.
Op zeker ogenblik ging het om niets minder dan om de bevrijding
der onderdrukte volkeren. Een nieuwe kruistocht lokte de Amerikanen.
Hoe sympathiek deze tendensen ook mogen zijn, zij houden zo weinig
rekening met de politieke realiteiten van vandaag dat Truman zich
genoopt heeft gevoeld waarschijnlijk niet uitsluitend wegens binnenlandse politieke redenen ---- de Amerikanen te herinneren aan de practische betekenis van een dergelijke kruistocht. Eisenhower zelf achtte
het ten slotte nodig ---- zijn kiesbelangen ten spijt te preciseren dat
hij tegen elke vorm van geweld gekant was en dat hij de politieke
„bevrijding" der onderdrukte volkeren alleen met pacifieke middelen
wenste na te streven.
4. De ware weg
) .

Nu leveren het geloof van het Amerikaanse volk in zijn zending en
de morele principes die het bezielen in se geen bezwaar op. Integendeel,
mag het een geluk heten dat Amerika eindelijk bewust geworden
is van zijn zware internationale verantwoordelijkheid en dat het zijn
idealen zo hoog stelt.
Vooral West-Europa heeft redenen te over om zich hierover te
verheugen. Zonder die bewustwording en zonder de krachtdadigheid
en de edelmoedigheid waarvan Amerika heeft blijk gegeven bij het
opnemen van zijn verantwoordelijkheid zou het lot van het oude Europa
en wellicht ook van de Westerse beschaving al reeds zijn bezegeld.
Gevaar schuilt alleen in een zekere onbeheerstheid bij het volbrengen
van die zending, die kan leiden tot een al te naïeve gevoelspolitiek.
Niets is natuurlijker vanwege een jong, machtig en dynamisch volk,
bezield door de wil de wereld en zich zelf voor een dreigend onheil te
redden.
Doch in de gegeven omstandigheden, met name in de gespleten
6) G. Kennan in „American Diplomacy 19001950"
Chicago 1951.
7) Het is bekend dat George Kennan tot Amerikaans gezant te Moskou werd
aangesteld, doch onlangs zijn post heeft verlaten op verzoek der Sovjet Regering.
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wereld die de onze is, in een wereld waar, afgezien van de onverzoenlijke ideologische standpunten, eeuwen geschiedenis een kloof gegraven
hebben van onpeilbare diepte, waar onbegrip en wantrouwen heerst, en
ook vrees — die slechte raadgeefster ^--, kan de minste fout met name
in de keuze der politieke actiemiddelen en zelfs in de uiterlijke vormen,
noodlottig zijn. Eén vonk kan volstaan om in de geladen atmosfeer een
ontbranding te verwekken waarvan de gevolgen onberekenbaar zijn.
Gelukkig is meng zich hiervan overal bewust. Zowel in het Witte
Huis als in het Kremlin houdt men het hoofd koel, in de overtuiging dat
geweld op grote schaal alleen in allerlaatste instantie kan worden
aangewend.
Geweld heeft overigens zelden iets opgelost. Indien de huidige
internationale problemen voor een oplossing vatbaar zijn, dan kan die
alleen worden gevonden langs de moeizame weg der voortdurende
inspanning om de atmosfeer te zuiveren, onbegrip, haat en misverstand
te bestrijden, alles te vermijden wat de bestaande kloof verbreedt en
alles te doen wat, zo niet tot verzoening kan leiden, dan toch kan
bijdragen om het uiterste te vermijden.
Begrippen als onvoorwaardelijke overgave, preventieve-, totale- en
bevrijdingsoorlog zijn daartoe ongeschikt. In die zin is het waar dat
„moraliserende politiek" en messianisme inopportuun zijn en dat een
gematigde en realistische politiek de voorkeur verdient. Onder geen
voorwendsel mag echter de militaire weerbaarheid van het Westen in
het gedrang worden gebracht. Om doeltreffend te zijn moet, integendeel, een gematigde politiek, bij voortduring op macht kunnen steunen.
Daarom juist is ze zoveel moeilijker te voeren dan een ongeschakeerde
„idealistische" all-out politiek: zij vergt beheersing en uithoudingsvermogen in de hoogste mate. Maar waarom zou het Westen ook op
dit terrein — zich met het Oosten niet durven meten?
Het bereiken van een zekere politieke stabiliteit langs deze weg, zou
reeds een belangrijk resultaat zijn. Want de tijd staat niet stil. Ook in
de Sovjet-Unie komen en gaan mensen; ontstaan, groeien en verdwijnen instellingen. Is het te veel hopen dat men ook daar tot matiger en
realistischer inzichten zal komen, vooral wanneer het Westen zal
bewezen hebben dat zijn ontbinding niet zo ver gevorderd is als het
daar wel eens wordt voorgespiegeld?
5. Redenen tot vertrouwen
a. De politieke bewustwording van Amerika
De hoop op een niet noodzakelijk noodlottige uitmonding van de
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huidige politieke stromingen, dank zij een wijze en gematigde politiek,
berust, ondanks alle schijn, op meerdere gronden.
Daar is vooreerst de ommekeer zelf die zich in het Amerikaanse
politieke denken heeft voltrokken en waarvan het — soms al te
critisch oordeel over de tot nog toe gevolgde gedragslijn een symptoom
is. Maar er is meer.
Ongetwijfeld maakt het Amerikaanse volk in zake de „politieke
rijpheid" snelle vorderingen. Er moet overigens worden toegegeven dat,
voor fouten en vergissingen in het verleden, en welke natie is zonder
schuld? verzachtende omstandigheden pleiten.
Immers:
„Nooit in de geschiedenis en nergens ter wereld heeft een regering
van continentaal formaat, daadwerkelijk door de openbare opinie gecontroleerd, het hoofd moeten bieden aan problemen zó omvangrijk en
zó complex als die waarmede de Verenigde Staten hadden af te rekenen. Overwegend zijn echter niet zo zeer de moeilijkheden waarmee de
nationale opinie te kampen heeft gehad; de verrassende werkelijkheid is
de vooruitgang die bij het overwinnen der moeilijkheden werd geboekt".
„ .... De ware openbaring van de jongste vijf jaren is dat de Amerikaanse openbare mening zich ervan bewust is geworden dat isolatie als
politieke leidraad van generlei waarde meer is. Het is wonderlijk hoezeer het publiek is gaan beseffen hoe nauw de toekomst van de V.S.A.
met die van het Britse Gemeenbest is verbonden. Nooit is er enige
aarzeling geweest omtrent de essentiële solidariteit van de Atlantische
gemeenschap. Geen enkel volk is vaster dan het Amerikaanse gehecht
aan de wil de Verenigde Naties te handhaven en te doen uitgroeien
tot een doeltreffend werktuig voor vrede en vooruitgang".
„ .... Het Marshall Plan werd door de Staatssecretaris voorgesteld,
doch het zou nooit aanvaard, noch uitgevoerd geworden zijn met de
standvastigheid die men kent, indien het volk niet de juistheid had
beseft van het idee dat de grondslag er van was .... Geen enkel vij f jaren-plan werd door de Russen met evenveel doelmatigheid en begrip
gerealiseerd".
„Waar aan het Amerikaanse denken sentimentaliteit wordt verweten, zou aan deze overwegende stabiliteit moeten worden herinnerd" 8 ) .
Hierin steekt veel waarheid. Rekening houdend met de reusachtige
taak die op Amerikaanse schouders rust, mag worden gezegd dat ze tot
nog toe niet zonder succes werd volbracht en evenmin zonder zware
offers, waarbij Amerika zijn geld en zijn zonen niet spaarde.
---

8 ) Henry Wriston --- The Fabric of American opinion on foreign affairs
national Affairs, 2 April 1952) .
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b. De matigende invloed van West Europa

Een tweede reden tot vertrouwen is dat de Amerikanen niet alleen
staan. Zij hebben bondgenoten en zij weten hoe onontbeerlijk die zijn.
Zelfs indien Amerika het mocht wensen, kan het zich niet meer van de
rest van de wereld afzonderen zonder zijn eigen nationale veiligheid op
het spel te zetten.
Die bondgenoten nu, door hun rijk politiek en cultureel verleden,
door hun aardrijkskundige ligging en door het realistisch inzicht dat
hieraan verbonden is, kunnen niet anders dan de jeugdige onbeheerstheid van hun machtige overzeese bondgenoot matigen. Zo is het in het
verleden steeds gebeurd en zo geschiedt het nog voortdurend. Het is
een waarborg van politieke wijsheid.
c. De politiek op lange termijn van de U.S.S.R.

Er is ten slotte Rusland zelf. Hoezeer de volksopinie aldaar ook
wordt opgezweept, hoe fanatiek en hoe simplistisch ook de officiële
propaganda kan zijn, het Kremlin blijft kalm. Het is daarom niet minder.
gevaarlijk. Men mag aannemen, zoals beweerd wordt, dat, vergeleken
met Stalin, Hitler een onbeholpen amateur-staatsman en -strateeg was.
Doch het gevaar, hoewel groter, ligt in een verder verschiet. Men mag
ook aannemen dat, zoals eveneens beweerd wordt, de Sovjet-Unie zich
niet aan de uiteindelijke strijd zal wagen zonder al de kansen aan haar
kant te hebben. Zo ver is het nog niet. De macht van de Sovjet-Unie is
nog steeds niet met die van het Westen te vergelijken. Zij groeit. In
binnen en buitenland. In West-Europa echter heeft zij --- wegens de
bestaande materiële, politieke en sociale toestanden — zware nederlagen geboekt. In Azië, in het Midden-Oosten en in Afrika, integendeel, zijn de resultaten van haar imperialistisch en ideologisch streven
om de zelfde redenen, die hier omgekeerd werken tastbaar en
onrustwekkend. Daar ligt haar grote kans: zij weet het.
Daarom ook de methode is zo oud als Rusland zelve --- wordt de
strijd van het communisme meer naar Oost en Zuid georiënteerd: de
richtingen van de minste weerstand.
Tegenover het Westen maakt de koude oorlog momenteel plaats
voor de „koude vrede". Het gaat er om onder het motto „vrede" verdeling te zaaien en elke vorm van internationaal en nationaal verweer
te verzwakken en te ontzenuwen.
Zeer handige en verraderlijke politiek, indien het Westen ze niet zou
doorzien. Ze is des te gevaarlijker daar ze een gunstige ontwikkelingsbodem vindt in de bestaande economische en financiële noden en verhoudingen en in de diepgewortelde politieke tegenstellingen en natio-
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ver van een IIIe Wereldoorlog verwijderd blijven als de koelbloedigheid van staatslieden en staatsburgers het veroorloven".
„Het aanvaarden van een dergelijk bestaan is slechts mogelijk voor
hen die zowel vrede door onderwerping als vrede door een „alles-of-niets-oorlog" als oplossing verwerpen. De soort vrede die mogelijk is,
is niet de vrede der passiviteit noch de vrede van de totale overwinning,
noch zelfs de vrede van waarlijk verenigde volkeren. Het is de vrede
der politiek, die steeds moet gewonnen worden en nooit geheel veilig is.
Zo is het bestaan, vol actie en gevaar, dat het lot is van elke natie.
Amerika kan aan die levenswet niet meer ontkomen. Dit te verstaan is
de eerste grote stap naar het overleven".
Hoe de . Amerikaanse leidende politieke en administratieve staf zal
samengesteld zijn en welke preciese gedragslijn zal worden gevolgd is
op het ogenblik nog niet bekend.
Van belang is vooral dat de druk wordt verhoogd die het
„
Kremlin zal doen afzien van aggressie-plannen, terwijl terzelfder tijd al
te strakke houdingen worden vermeden. Dit zal vanwege de nieuwe
President een dosis moed, begrip en leiders-talent vergen die, zelfs aan
een persoonlijkheid van zijn formaat, gelegenheid te over zal bieden om
zich zelf te overtreffen. Hij heeft echter bewezen de kracht te bezitten
om zich op het niveau der zwaarste verantwoordelijkheden te kunnen
hijsen".
„Zelden zal een Amerikaanse President zo treffend de verbondenheid van practische wijsheid en van hoog moreel aanvoelen hebben
belichaamd, die de kern is van de nationale traditie. Zonder morele
overtuiging zou zelfs iemand met de finesse van Bismarck niet in staat
zijn Amerika te regeren"
De jongste Amerikaanse presidentsverkiezing is het duidelijkste antwoord dat kon gegeven worden aan schrijvers die onlangs gepleit
hebben voor het terzij schuiven van hinderlijke morele overwegingen en
voor het zich concentreren op wat ze beschouwen als het ware politieke
realisme".
„
Wij mogen er groot op gaan en wij mogen er op vertrouwen
dat de volgende President klaarblijkelijk een man zal zijn die er zich
ten volle van bewust is dat nationale idealen en politieke realiteiten
eerst dan hun diepste betekenis krijgen wanneer ze samenvloeien" i0) .
Hieraan is niets toe te voegen.
10) Mc. George Bundy, Professor aan de Harvard University, in Imperatives of

Foreign Policy (Foreign Affairs, November 1952).
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Een nieuwe
Nederlandse spiritualiteit?
door. PROF. DR J. H. NOTA S.J.

een bijeenkomst van „Te Elfder tie" heeft Prof. Dr W.
T IJDENS
Grossouw, hoogleraar te Nijmegen voor de exegese van het

Nieuwe Testament en schrijver van het veelgebruikte meditatieboek

Inwendig Leven, een rede gehouden met de titel „Katholiek reveil en

spiritualiteit" welke grote indruk maakte. „Een eenvoudiger noch
treffender kenschets van wat vele hedendaagse Katholieken — en
onder hen de vrienden van „Te Elfder Ure" — bezielt, is nog nimmer
geformuleerd", lezen we in het „Ten geleide", dat de publicatie voorafgaat 1 ) . Het lijkt ons daarom goed de hoofdinhoud van deze voordracht
voor onze lezers kort samen te vatten, om daarna onze eigen mening,
die dit enthousiasme niet geheel deelt, hierover te laten horen.
Een résumé geven is niet zo eenvoudig. Prof. Grossouw heeft een
voortreffelijke stijl en geeft fraaie beschrijvingen, maar de strakke lijn
ontbreekt en dikwijls wordt meer geïnsinueerd dan helder gezegd of
bewezen. Zo staan we al meteen voor de moeilijkheid wat „Katholiek
reveil" in de titel betekent. „De katholieke wederopleving", zegt blz. 14.
De bedoeling zal wel zijn: de bijna voltooide emancipatie der NoordNederlandse katholieken, die, geplaatst in verband met stromingen ook
buiten ons land, met zich mee brengt een nieuwe spiritualiteit. Onder
spiritualiteit verstaat G. niet wat men gewoonlijk daaronder begrijpt.
Deze gewone betekenis van het woord geeft b.v. aan L. Buys CssR:
„Spiritualiteit betekent niets anders dan: geestelijk leven .... Wanneer
we hier nu gaan spreken over het geestelijk leven voor de lekenwereld,
hebben we allereerst het geestelijk leven in zijn pregnante en strikte zin
op het oog. Wij bedoelen een kennelijk en uitgesproken streven naar
christelijke volmaaktheid, dat de stijl van het leven bepaalt" ( „Kunnen
we spreken van lekenspiritualiteit", in: Ned. Kath. Stemmen 44 (1948)
210 vlg.) . Hier daarentegen lezen wij: „Wanneer wij nu de spiritualiteit
van omtrent 1900 willen karakteriseren, zullen we allereerst hebben te
bepalen wat we onder het betrekkelijk recente begrip „spiritualiteit"
verstaan. Ik stel mij voor ons doel te naderen met de volgende beschrijvingen: de belevingswijze van het geloof; de op de voorgrond tredende
1 ) Cahiers Te Elfder Ure, no 2: Katholiek reveil en spiritualiteit ^-- Grens-problemen (B. Verhoeven) , F. W. de Koning, Laren (N.H.) . Voor onze buitenlandse lezers:

,,Te Elfder Ure" is een groep „progressieve" katholieken, die deze wereld, zoveel als
mogelijk en verantwoord is, willen tegemoettreden en sterk opkomen voor persoonlijke
vrijheid.
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tot uiting kan komen of voedsel vinden .... Ook is hij (de moderne
mens) achterdochtig geworden ten aanzien van zelf-opgelegde licha
melijke verstervingen en boetedoeningen; hij weet sinds Freud te goed,
dat allerlei onbewuste instincten hem daarbij parten kunnen spelen ... .
hij is deemoedig geworden .... Meer dan vroeger constateren we dan
ook in de spiritualiteit een bewust zoeken van de ke rn , ... , de typisch
moderne christen .... zal de Bijbel lezen en de oudste Kerkvaders, hij
zal de oude liturgieën bewonderen, .... doch ook de Navolging van
Christus en de Inleiding tot het Devote Leven nauwelijks meer kunnen
waarderen" (20-22).
Tenslotte vat Grossouw samen wat, naar zijn overtuiging, de drie
voornaamste tendenties zijn van de eigentijdse spiritualiteit, welke als
haar levende kern met kracht en wijsheid dienen bevorderd te worden:
1. De moderne spiritualiteit is bijbels-liturgisch van inspiratie;
2. Zij wordt gekenmerkt door het apostolaat en het martyrium. In de
ontkerstende wereld heeft de moderne christen te getuigen. Daardoor en niet door zgn. dagelijkse offertjes en vrijwillige versterving
is hij lotsgelijk met de Zaligmaker (27).
3. Zij bezit een verhoogd gemeenschapsgevoel, waarbij het primaat
der liefde in de christelijke spiritualiteit dient hersteld te worden.
Liefde dan allereerst in de zin van naastenliefde gezien, omdat zo
onze Godsliefde zich hier uit. De grenzen tussen priester en leek,
tussen verschillende standen en confessies worden verbroken. Men
staat als mens tegenover mens (28).
Tot zover zeer in het kort de weergave van de inhoud dezer rede.
Wij kunnen ons indenken, dat „Te Elfder Ure" enthousiast is. Op
literair goed verzorgde wijze worden hier zaken naar voren gebracht,
die elk modern katholiek zal toejuichen. Wij haasten ons dan ook mee
te juichen met de schare, niet alleen uit vrees anders voor ouderwets
aangezien te worden, maar vooral omdat wij alles wat hier positief
gezegd wordt, van harte mee-beamen. Over de praktische conclusies
omtrent de hedendaagse spiritualiteit: bijbels-liturgisch, apostolisch
getuigend tot in het martelaarschap dat ons meer nabijkomt, gedragen
door een gemeenschapsgevoel dat zich uit in de liefde, daarover zijn
we het, geloof ik, principieel allen eens. De praktijk laat helaas nogal
eens te wensen over en daarom willen wij gaarne met G. niet slechts
volgens gematigde progressiviteit, maar naar volle vermogen trachten
deze tendenties te realiseren. Zelfs zou ik zijn tevredenheid over de
Nederlandse liturgische prestaties niet delen en hem aanbevelen eens
te zien, hoeveel verder en hoeveel meer in de geest van de Kerk men
over onze grenzen reeds gevorderd is met het beleven der H. Mis als
gemeenschapsoffer, met Avondmis, nieuwe ritualia, gebruik volkstaal,
enz.
En hiermee staan wij aan ons eerste meningsverschil. Want wel zij n
we het met het positieve eens, maar omtrent de negatieve zijde: dat wat
hier als ouderwets verworpen en dat wat niet genoemd wordt, daaromtrent bestaat een diepgaand meningsverschil. En ik ben bang, dat de

.

360

EEN NIEUWE NEDERLANDSE SPIRITUALITEIT?

bewust moderne katholiek, tot wie G. zich richtte, zich wel over deze
zaligprijzing van de eigen mentaliteit heeft verheugd, maar toch met
hongerig hart is heengegaan. Want dat hart verlangt naar meer. Duidelijker en bijbels gezegd: hij krijgt met deze spiritualiteit stenen voor
brood. Hij verwacht het betoog van een deskundige, hij ontvangt een
emotioneel, wetenschappelijk onverantwoord verhaal. Wij zeggen dit
niet om te kwetsen, wij weten dat G. juist de honger van dit hart wilde
stillen, maar het effect is, dat hij niet de spiritualiteit vernieuwt, doch
een rem zet op de liefde tot Christus in dit land. Die liefde nu dringt
ons enige ernstige bezwaren uiteen te zetten, bezwaren tegen de
methode, tegen de inhoud.
De methode, die hier beoefend wordt, is een methode van beschrijving. Op alleraardigste wijze tekent G. ons in zwart-wit de spiritualiteit
van verleden en heden. In een verweer noemt hij dit „phaenomenologie", maar wij leerden van de grondlegger der phaenomenologie Edmund Husserl, dat deze strikt wetenschappelijk te werk behoort te gaan
en voor niets was hij zo bevreesd als voor een verwarring van zijn
methode met oppervlakkige, ongefundeerde beschouwingen. Dit kan
gemakkelijk gebeuren, omdat deze methode uitgaat van de eigen ervaring. Dat is haar rijkdom, maar kan ook haar armoede zijn, als deze
ervaring te beperkt is, teveel vastzit aan eigen individuele belevenissen,
aan die van een groep of land, als zij vertroebeld wordt door ressentiment, onevenwichtigheid, emoties. Dan roept de onderzoeker overhaast
en ongeduldig zijn eigen beleven uit voor de waarheid zonder meer,
verwisselt schijn met wezen. Echte phaenomenologie veronderstelt dus,
zoals Max Scheler aangeeft, ascese, welke de eigen ervaring moet uitzuiveren en ons zo leiden tot de sereniteit van de Waarheid zelve.
Onze indruk is nu, dat G. in zijn rede deze ascese niet beoefend heeft,
te oppervlakkig is te werk gegaan in zijn onderzoek, willekeurig gegevens gebruikte of verwaarloosde, teveel zich liet leiden door een ervaring, die nog onvoldoende afstand bezit van verleden of heden om zich
een objectief oordeel over waarde en onwaarde te kunnen vormen. Wij
kunnen dit misschien het duidelijkst demonstreren aan zijn opvatting
omtrent de veranderlijkheid der spiritualiteit, die heel zijn verdere
beschrijving beïnvloedt. Nadat aangegeven is, wat hier onder spiritualiteit wordt verstaan en we zo een dubbelzinnig en weinig gefundeerd
begrip hieromtrent meekrijgen, zoals we al aangaven in het résumé,
maakt G. een scheiding tussen onveranderlijke mysteries, onveranderlijk wezen van de Kerk, kern van de spiritualiteit enerzijds en diverse
incarnaties van de Kerk en beleef wij zen van het geloof anderzijds.
Ongetwijfeld gebeurt dit omwille der orthodoxie, om zich het verwijt
van relativisme, waarbij alles verandert met de tijd, te besparen. Dit
verwijt maak ik prof. Grossouw niet, maar wel constateer ik, dat hij nu
wezen en verschijning op dusdanige wijze scheidt, dat zij niet meer bij
elkaar te brengen zijn. Het schijnt nu wel, of de ene, onveranderlijke
Kerk telkens een nieuw kleed aantrekt en het na verloop van tijd als
waardeloos wegwerpt voor een ander. Zo'n opvatting doet denken aan
een verouderd begrip van een onveranderlijke substantiekern met aan
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vullen. Helaas G. heeft de hiërarchie der waarden omgedraaid, zijn
onderzoek werd zeer ondeskundig en het resultaat mager en zonder de
kern.
Een enkel woord nog over dit resultaat. Omdat de kern hier niet
wordt geraakt, menen wij, dat de massa voor wie hij uit apostolisch
medelijden een oplossing zocht, hiermee niet gebaat is, evenmin de élite,
noch Christus en Zijn Kerk.
Wat ik dan bijzonder mis? De kern van alle spiritualiteit: een persoonlijke liefde tot Jesus Christus. Dat is een individualistische trek in
mij, ongetwijfeld, maar zeer bijbels, zeer katholiek en zeer modern
tevens. De moderne mens, waartoe G. zich bij voorkeur richt, denkt
niet abstract, maar concreet. „Ik wil geen God voor alle mensen in het
algemeen, maar een God voor mij", zegt Simone de Beauvoir. G. had
naast de genoemde existentialisten ook een Gabriel Marcel moeten
laten horen, die ons vertelt, dat de mens altijd op een „toi", uiteindelijk
op een „Toi absolu" is gericht. Ik wil niet geloven in een systeem, ik
wil geloven in Iemand. Daarom ben ik blij als ik bij Paulus lees: „Hij
heeft mij met een voorkeurliefde bemind en zich overgeleverd voor mij".
Daarom kregen wij van Pius XI Christus Koning en werd de H. Hartdevotie door deze Paus genoemd „de korte samenvatting van geheel de
godsdienst". Maar dan een echte H. Hartdevotie, een toewijding en
eerherstel, die bijbels, liturgisch, dogmatisch worden gefundeerd.
Wat ik mis als eis voor katholieke moderne spiritualiteit, dat is:
Liefde voor het Lichaam van Christus de Kerk, de Kerk zoals Zij is, de
hiërarchische Katholieke Kerk, de voortlevende Christus, die ontwaakt
in de zielen, maar wier mysterie door een kwijnend geloofsleven bij
zovele anderen sterft.
Wat ik mis, dat is het beeld van die Kerk: Maria, Moeder van
Christus en van ons. Wonderlijk bij iemand, die zijn meditatieboek haar
wijdde en toch weet, hoezeer de H. Geest Zijn Bruid in deze dagen aan
ons openbaart: door de Paus die het menselijk geslacht aan haar
Onbevlekt Hart toevertrouwde, die zijn prachtig „nieuwe woord" over
haar schreef in „Mystici Corporis Christi", die het dogma van haar
Assumptio afkondigde, — door de vele privé-openbaringen die van
ditzelfde werken van de Geest getuigen. Niet elk intellectueel is nederig
genoeg om dit woord te verstaan, het was de taak van prof. Grossouw
geweest het te vertolken.
Het schijnt echter wel, of G. bang is dingen te zeggen, die zijn
gehoor niet graag beluistert. Is het daarom of door een oppervlakkig
bestudeerde psychologie, dat hij zijn hoorders en lezers tracht weg te
houden van een, vrijwillige versterving? Juist in onze dagen waarin de
zonde tot overvloed komt, kan de genade slechts tot rijker overvloed
komen door een nieuw vrijwillig zich aanbieden van de christen aan de
Vader. Deze „nieuwe" spiritualiteit van een Thérèse van Lisieux, die
zich de eigen kleinheid bewust is, maar leeft van overgave aan Gods
Liefde, kent vele gradaties. Maar een spiritualiteit die het offer schuwt
en de victimagedachte zelfs niet noemt, stelt zich buiten de tijd en
buiten de werking van de Geest. Zij begrijpt niet het wezen der liturgie:
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mee-offeren met Christus' Offer. Niet alleen vaag, maar concreet: elke
dag, zegt de Lukastekst, moeten wij het kruis opnemen.
Wij geloven in de goede intentie van prof. Grossouw., Maar zijn
nieuwe Nederlandse spiritualiteit wijzen wij af. Als landgenoten van
Hadewych en Ruusbroec, van de schrijver der Navolging, als jezuiet
opgevoed in de geest der Geestelijke Oefeningen, als katholiek luisterend naar de Kerk, die Haar kinderen vraagt het offer te brengen der
eigen persoon om zo Christus' verlossingswerk in een geest van eerherstel door te zetten, mogen we niet tevreden zijn met een spiritualiteit
zonder ascese, zonder mystiek, zonder vervoering, gericht op de middelmaat. Er zijn vele wegen die leiden naar Rome, er zijn vele schakeringen in de katholieke spiritualiteit. Vrijheid, blijheid. Maar één weg is
fout en bijbels afgekeurd: het is de weg van de als ideaal aanvaarde
lauwheid (Apoc. 3, 16) .

WIJSGERIGE KRONIEK

Het Menselijk Geluk '
door DR M. BRAUNS S.J.

ET is niet de eerste maal dat we een wijsgerig werk mogen
H
begroeten van L. Vander Kerken. Afgezien van vroeger in Streven
verschenen essays over „Kunst en moraal", „Het humanisme als
levensvorm" e.a. gaf hij zijn doctorale dissertatie uit over Religieus
bekroond met de essayprijs voor
letterkunde van de Vlaamse Provincies in 1950, en in de „Bijdragen
uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der
Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuïeten" het prachtig essay, dat een
beknopte metaphysiek inhoudt en ontvouwt „Menselijke Liefde en
Vriendschap" (1946) alsook, weerom in verband met de aesthetica:
„De Philosophie van de Gracie" (1948) .
Gevoel en aesthetisch ervaren (1945)

De wijsbegeerte van de mens

In de aanhef van „De Philosophie van de Gracie" bepaalde hij zijn
wijsgerige hoofdbekommernis, zijn echt-Nederlandse realiteitszin en
belangstelling voor „het zeer menselijk bestaan" en „de zeer gewone
dingen": „Het probleem dat we vanavond graag zouden behandelen is
het probleem van de gracie, de gracie met een c, en niet de gratie in
theologische zin. Dit wil niet zeggen dat er tussen beide geen verband
zou bestaan: en dat de genade, als gebaar van Gods uiterste condescendentie, haar zachte en diepe werkelijkheid binnen de vormen van ons
zeer menselijk bestaan, niet zou voltrekken in hoogste sierlijkheid en
graciositeit: „ornamentum animae", zoals de theologie zelf dit noemt,
zonder daar ongelukkig verder veel belang aan te hechten. Maar misschien is het voor de theologen nog te vroeg om over dergelijke subtiele,
ofschoon zeer gewone dingen te gaan mediteren".
Meteen had de wijsgeer de stijl en gemoedstoonaard van zijn
geschriften laten aanvoelen. We zouden hem wel de schalkse en speelse, de ironisch gracieuze wijsgeer kunnen noemen, die heel subtiel,
en met een onverholen behagen aan dit subtiele ----, over de gewone
dingen weet te schrijven en met zeldzame oorspronkelijkheid en zachte
diepzinnigheid restloos te peilen zoekt. In het voorwerp zelf van zijn
onderzoek: „Het menselijk geluk" zou men wel een greintje schalksheid
kunnen vermoeden: op het ogenblik dat de existentialistische wijsgeren
met de pathetiek van een verwetenschappelijkte neo-romantiek angst.
walg, wanhoop en al dergelijke „zwarte" filmmotieven met kennelijke
voorkeur behandelen, schrijft Vander Kerken rustig zijn boek over het
1 ) Prof. Dr L. Vander Kerken S.J., Het menselijk geluk. Philosophie der gelukservaring, Philosophische Bibliotheek, Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam,

1952, 256 pp., ingen. 120 fr., geb. 150 fr..
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geluk. Let wel, niet over het eeuwig geluk, over het hemels geluk of de
gelukzaligheid, maar over dat doodgewone en zeldzaam beminnelijk
menselijk geluk in het menselijk leven op aarde van de bedevarende of
naar de hemel reizende mens, de „viator" zoals de theologie hem eerder
dichterlijk noemt. Vander Kerken neemt dat woord over en maakt er
zelfs hoedanigheidswoorden van als „viatorisch" en spreekt ook over
de „beatitudo" of gelukzaligheid, en last vrij dikwijls nogal graag, veel
te graag vreemde woorden, meestal Latijnse als het lelijke „redunderen"
in zijn overigens zo sierlijk en zacht.-zwierig Nederlands in. Ongetwijfeld zou zijn stijl erbij winnen als hij meer taalzuivering in die zin
betrachtte, en als merkwaardig en rasecht schrijver lijkt hij mij hierin
een echte verantwoordelijkheid te dragen tegenover onze Nederlandse
taalgemeenschap. Een oorspronkelijk denker en stijlvaardig man als
deze dichterlijk begaafde wijsgeer heeft bij zuiverder en inheemser
zegging en ook bij duidelijker helderheid van voorstelling alles te winnen en niets te verliezen. Ik zeg dit maar om de lezer, die liefst wat
wijsgerig geschoold moet zijn, een kleine teleurstelling te vermilderen
bij het doorwerken van dit vaak prachtig menselijk en met meesterlijke
sier en zwier geschreven boek.
Vanzelf spreekt dit moeilijke ook: het is een wijsbegeerte. En wijsbegeerte zoals deze, echte, eist denken en nadenken. Zelden zal men
een boek vinden dat zozeer wijsgerig denkt en denken leert, en een
echte inwijding en inoefening betekent in het wijsgerig denken, zijn
eigen denktrant en verkenningsmogelijkheden van de mens. Want dit
is misschien het diepst en eigenst gebied der wijsbegeerte, zoals het ook
het eigenst voorwerp en het meest voor de hand liggend object van de
menselijke kennis is: de mens zelf. Niet de stoffelijke wereld, niet de
wezenheid der stofdingen, maar de mens. En de voorkeur van deze
wijsgeer voor de menselijke belevingen is waarschijnlijk de geestelijk
instinctieve voorkeur voor het rijkste gebied van wijsgerig onderzoek.
Zijn bedoeling is het hier „tot dieper kennis te komen van de menselijke geest in de beleving van zijn geluk" (blz 1 64 ) . Mogelijk zou de
mens nog beter belicht worden bij een nadrukkelijker beschouwen van
het Goddelijk Oerbeeld en Voorbeeld, al is deze beschouwing bij een
zo meesterlijk en behoedzaam, op alles bedacht wijsgeer als Vander
Kerken nergens geheel afwezig of vergeten. Maar hoe dan ook als
verfijnd navorser van de schier vluchtigste momenten van het menselijk
beleven is hij waarschijnlijk ongeëvenaard. En zo waarachtig en juist
peilt hij dat hij, ondanks het vakkundige en angstvallig-pijnlijk nauwkeurige, een boek over de mens en zijn geluk schreef dat niet alleen
over de mens gaat, maar een menselijk, een diep-menselijk boek is, en
daarin bevrijdende en heldere uitspraken neerschreef die niet alleen van
een wijsgeer maar van een wijze zijn. Het wil me trouwens voorkomen
dat de denker Vander Kerken nog in de toekomst wat ballast van
vakkundigheid mag overboord gooien om de klassieke schrijver, de
denker, de wijze tot volkomen doorbraak te laten komen. Nogmaals
aan het eenvoudigste woord kan een diep en oorspronkelijk meester
alleen winnen. En ook wijsgerig gezien kan men over de mens het
nauwkeurigst en raakst schrijven als men menselijk schrijft.
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De algehele mens
Het oorspronkelijke van deze wijsgeer flitst op uit zijn gedurige zorg
voor het geheel. Zelfs bij de behandeling van een deel of een levensmoment mag de wijsgeer nooit vergeten dat alles maar wezen en zin
heeft als moment van het geheel, van de hele mens, dit is de mens als
verbonden met al en God, als op zijn eindige wijze het al en de Onein
dige zijnde. Dit is geen pantheïsme. Dit is alleen echtheid en juistheid.
God is alles en alle zijn op de opperste wijze van algehele doorgronding
en schepping. Dit betekent mede dat alle geschapen wezen, spiegel en
spoor, hoe nietig ook, van de Godheid, op zijn nietige wijze alles is e n
op alles betrokken is. En het is slechts geestelijk en wijsgerig te situeren
en te doorvorsen vanuit de bedachtheid op dit al en geheel. Zo ook is
ieder levensmoment van een wezen, van de mens wederom slechts
duidbaar en begrijpelijk uit de gehele, alles-zijnde mens. Gelukkig oo k
dat het omgekeerde geldt: in ieder van zijn levensmomenten is de gehele
mens aanwezig. En in die zin onderzoekt Vander Kerken het menselijk
geluk: als een levensmoment waarin de hele mens aanwezig is en
openbaar wordt in al zijn zijnseenheid met wereld, medemensen en
God. En daarom zal er wel zelden een boek geschreven zijn, waarin één
enkele vraag zo alzijdig bekeken en zo ontwapenend volledig onderzocht werd. Men betrapt zichzelf gedurig op de bedenkingen: „ja maar,
ik zou toch menen dat hij dit opzicht vergeet of uit het oog verliest ...".
Geen nood, enkele bladzijden verder gaat hij er nadrukkelijk of althans
uitdrukkelijk op in. Misschien niet altijd met de uitvoerigheid die men
zelf zou wensen, maar het staat er. En dit is dan een boek over het
geluk van een prachtige volledigheid, althans louter wijsgerig gezien.
Getrouw aan de traditie van de onderkenning tussen het natuurlijkerwijze gekende en het door bovennatuurlijke, christelijke openbaring
onthulde, heeft de wijsgeer geen inmenging van christelijke wijsbegeerte
of theologie geduld. Al heeft hij alles om ook daarover en daarin
definitieve bladzijden over het christelijk geluk te schrijven. Maar
wijsgerig, louter wijsgerig is dit boek heel volledig, voor zover mensenwerk of mensengedachte dat kan. Ik wil dan ook niet samenvatten, dat
is onbegonnen werk. Alleen enkele opzichten onderstrepen en vragen
aansnijden.
Geluk hier of hiernamaals
De grondvondst van dit oorspronkelijk denken is wel een tegenhanger te zijn van de gewone behandeling van de geluksvraag in de
wijsbegeerte van Thomas en Aristoteles. Thomas, zoals ongeveer alle
katholieke asceten, is zozeer er op uit geweest om de waan van de mens
te bestrijden zijn volkomen geluk op aarde te vinden, dat hij de vragen
omtrent het geluk ongeveer stelt als: kan de mens zijn definitief geluk
vinden in het ervaarbare: rijkdom, macht enz. enz. Neen, antwoordt
hij: het definitief geluk of de gelukzaligheid bereikt de mens alleen
in het schouwend bezit van het hoogste Goed: God. De hele inspanning van de wijsgeer is er dus op gericht te bewijzen dat de geluk
zaligheid in deze aardse ervaarbaarheid onmogelijk is. Een zeer stichtende stelling natuurlijk, maar waarbij de vraag naar het geluk, het
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mens zowel zinnelijk als geestelijk, zowel in verstand als in wil omvat,
als zijn geluk inziende en als zijn geluk uitoefenend. En zo na een
hoofdstuk over het geluksgevoel omvat deze afdeling een tweede
hoofdstuk over het geluk als inzicht en een derde over het geluk als
uitoefening.

Het is onmogelijk al de fijnheid en rijkheid van 'schrijvers peilingen
na te gaan over de geluksvoorstelling, het geluksbesef, het realiteitsmoment der gelukservaring, de geluksherinnering en de geluksverbeelding, wat de kenzijde van het geluk betreft. De ondertitels alleen reeds
laten vermoeden hoeveel fijnzinnige bladzijden hier op een aandachtige
lezer wachten, waarbij ons vooral die troffen over de geluksherinnering
en de geluksverbeelding.
In het geluk als uitoefening, de wilszijde of bestrevingszijde van het
geluk, wordt het geluksgenot, de geluksvreugde en hun verband en
structuur beschreven. Hier lijkt me vooral de verhandeling over de
geluksvreugde bitonder menselijk en belangwekkend, waar ook de
kunst om gelukkig te zijn ter sprake komt.

De wereld van het geluk
Maar de heerlijkste bladzijden wijdt m.i. de schrijver aan het tweede
deel: de objectieve vormen der gelukservaring of datgene waaraan en
waarin de mens gelukkig is. Achtereenvolgens behandelt hij de gelukservaring in de natuur, geluk en gemeenschap en de religieuze geluksbeleving. En voor wie zou opzien tegen het al te vakkundige raden we
aan, na de lezing van het deel over het wezen van het geluk in het
algemeen, de subjectieve geluksstructuur over te slaan en dadelijk met
dit deel te beginnen. We moeten natuurlijk niet menen dat de mens
eerst begint met het geluk te ervaren in de natuur, daarna in de gemeenschap der mensen en daarna in de godsdienstige beleving. Het zijn
wederom momenten die stelselmatig worden verkend.
En eerst is daar de verkenning van de natuurervaring, de gelukservaring in de natuur. In een lezing over de achttiende-eeuwse dichters
Thomson en Cowper gewaagt de beroemde Engelse criticus Hazlitt
over het opvallend feit van de liefde tot de natuur, „bezongen door de
dichters en geëchood door de wijsgeren. Maar de dichters poogden die
liefde niet te verklaren en de wijsgeren konden dat heérlijk raadsel
niet ontraadselen, en daar geen rekenschap van geven". We zouden
thans wel durven vermoeden dat voor zover ooit de wijsgeer daarvan
wel rekenschap kon geven, Vander Kerken het gedaan heeft gekregen.
En waar inderdaad zowel in onze Nederlandse natuurpoëzie, men
gedenke Gezelle, als in de trekkersromantiek van de huidige jeugd, de
natuur aan bod komt en blijft, de bladzijden van deze wijsgeer klassiek
verdienen te worden. Men voelt het hoe de auteur met liefde hierover
schrijft en met die connaturaliteit van de wijsgeer die tegelijk stil
mijmerend dichter is.
Het is ook hier dat men weldadig de juistheid en zakelijkheid van de
moderne wijsbegeerte gewaar wordt, zoals ze door V. d. K. wordt
beoefend. Waar de wijsbegeerte maar al teveel gezien werd als een
.afgetrokken zweven boven de werkelijkheid, ontmoeten we hier een
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originaliteit, is zo'n scherpzettingswerk van persoonlijk en aandachtig
denkende geesten dat de eeuwige wijsbegeerte verrijkt en verruimt. De
oorspronkelijkheid van Vander Kerken is die der onafwendbare, aandachtige juistheid.
En hier in deze afdeling over het geluk in gemeenschap mag daar de
nadruk op worden gelegd. Wanneer de eeuwige wijsbegeerte zoals ze
door Aristoteles en Thomas vertegenwoordigd wordt, met het prachtige
en zuiver ontologische beginsel komt aandragen dat de persoonlijke
geest enigermate alles is, dan geraakt dat mooie beginsel wai in de
vergeethoek als het er op aankomt over het geluk te filosoferen en krijgt
men de indruk dat de mens tenslotte een redelijk eenzaam wezen is, dat
maar alle hoop op menselijk geluk moet afzweren tot op het ogenblik
der aanschouwing van God. Het gemeenschapsmoment wordt alleen
maar beklemtoond als het b.v. over de wetten gaat, die door de
gemeenschapsoverheid worden uitgevaardigd. M.a.w. de schone beginselen der ontologie worden niet stelselmatig genoeg op alle gebieden
van de wijsgerige vragen en verhandelingen bewust bedacht en doordacht. Men hoeft het niet kwalijk te nemen. De mens is onderbewust
alles, maar het duurt een hele tijd, en zelfs eeuwen eer de wijsgerige
mens het al-zijdige van dat „alles" een klein beetje gaat bemerken.
Voor zijn geluksfilosofie heeft V. d. K. dit grondbeginsel van het
kiemkrachtig en groeikrachtig al-zijn van de mens stelselmatig doorgezet, en doorgedacht. De mens „is" alles, „is" heelalburger, is medemens en samenmens met de mensen en schepsel Gods, d.i. „is" verhouding tot God. Het is natuurlijk alles nog vaak erg onvolkomen „zijn",
waarbij de teleurstellende en machteloze indruk van het „nog-niet-zijn",
het geluk van het „reeds enigermate zijn" overstemt; maar op het
moment der gelukservaring wordt juist het geluk van het reeds enigermate zijn aangevoeld en overheerst die zegevierende stemming. Aangezien nu heelal, mensheid en God, alles tot het zijn van de mens behoort,
moet een studie van het menselijk geluk noodzakelijkerwijze de mens
zien als in een verhouding met het al. Daarbij kan de nadruk vallen op
de verschillende lagen van zintuiglijkheid, gevoel, gemoed, geest, waarin en waardoor de mens dit ervaart, en dan hebben we de subjectieve
geluksstructuur, ofwel kan men het meer bekijken naar de lagen der
werkelijkheid die de gelukkige mens in zijn eigen zijn „is" en omvat en
zo komen we dan tot de ontleding van de objectieve structuur van de
gelukservaring.
Hieruit ziet men ook hoe eenvoudig de grondstructuur is van deze
studie. De grondbouw is van een stevige en heerlijke eenvoud. De
kathedraalstructuur is heel eenvoudig. Maar de wijsgeer wordt dan de
subtiel gevoelige peinzer die elke lichtschakering en bouwlijnenspel van
zuilen en bogen beschouwen gaat en snel beschrijven. En zo schrijft de
wijsgeer over het samengelukkig zijn, dat het geluk mededeelzaam moet
wezen en speelt over zoveel schone schakeringen van het samengelukkig-zijn als gezelschap en gezelligheid, geluk en menselijke liefde,
geluk in de adekwaat menselijke liefde, in de geestelijke liefde, in de
vriendschap, in de offervaardige liefde. En eindelijk dan enkele bladzijden over de religieuze geluksbeleving. Tenslotte komt dan als alge-

HET MENSELIJK GELUK

371

meen besluit en bekroning een vierde deel dat niet meer beschrijft wat
het geluk in zijn verschillende schakeringen is, maar de vraag beantwoordt: hoe word ik gelukkig, hoe geraak ik ertoe menselijk gelukkig
te zijn. Dat is dan het vierde deel over
De verwerkelijking' der gelukservaring
Suggestieve bemerkingen over het wezen der moraalfilosofie en
kernachtige beschouwingen omvat dit korte deel over de hoop, het
lijdensprobleem, over het feit dat het geluk eerder „gevonden" dan
verworven wordt, over de onthechting aan de gelukservaring als voorwaarde tot het geluk, over het zich kinderlijk en onbevangen geven aan
de geluksgenieting. Het spreekt vanzelf dat de wijze in de wijsgeer hier
van de gelukkigste formules vindt, die des te overtuigender inslaan
omdat men ziet hoe rustig en konsekwent ze voortvloeien uit een
verantwoord en helder inzicht in het wezen van het menselijk geluk:
„het zachte, maar sterkende licht; dat enkel doorheen heel wat menselijke onaangenaamheden en menselijke strijden doorbreken kan en juist
in dit contrast zowel zijn weldoende heerlijkheid als zijn smaak en geur
van werkelijkheid bezit". Aldus eindigt deze studie.
Enkele verlangens en nabemerkingen
Het grootste wonder ter wereld zou wellicht zijn als wijsgeren met
andermans wijsbegeerte geheel tevreden en voldaan zouden zijn. De
bespiégelende bewustheid van het groeiende d.i. onaffe wezen dat de
mens is, is altijd zelf onaf en ziet uit naar voltooiing en groei. Trouwens
er zijn beklemtoningen in het denken, die andere klemtonen en momenten enigszins uitsluiten al was het maar gewoon omdat men niet alles
tegelijk kan zeggen.
Het wil me voorkomen dat deze studie van V. d. Kerken, zoals het
geheel van zijn denken totnogtoe misschien wat teveel het moment van
het „groeien" heeft beklemtoond en niet voldoende het moment van
het „scheppen" of „maken". Dit komt wellicht hieruit voort dat zijn
grondontleding van de mens als „onvolkomen zichzelf-zijn", dat dus
naar zelfwording streeft, de „wil" teveel ziet als „streefvermogen" en
niet genoeg als scheppingsvermogen, als een vermogen dat verlangt en
niet genoeg als een vermogen dat maakt en beslist. Wellicht werken
hier nog de Griekse antecedenten van het Thomisme door in het
systematisch denken van de schrijver. Het Griekse denken ziet de wil
eerder als een streefvermogen, terwijl de Semieten en in het bizonder
de joden de wil zien als een oppermachtig scheppingsvermogen. Het is
wellicht daarom dat de scheppingsgedachte in de Griekse Godsleer
ontbreekt, terwijl de gedachte van de oppermachtige en vrij-spelende
wil van God de Godsgedachte en het Godsbeeld van de Heilige Schrift
overheerst. En dit verschil is niet louter uit de openbaring te verklaren.
Er is een passus waar de schrijver deze gedachtengang aanstemt van
de mens als scheppend nabeeld van de scheppende God: in zijn korte
bemerkingen over het geluk als mededeelzaamheid (blz. 201 ) . Het
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geluk stamt uit de mededeelzaamheid van God. Zo is de gelukkige
mens mededeelzaam met zijn geluk. Op een andere plaats spreekt hij
over het actief verwezenlijken, het „handelend verwerkelijken" van het
geluk .... ; „het geluk is niet een loutere toestand, die de mens zonder
meer overkomt, het is ook nog, gedeeltelijk althans, iets wat de mens
door eigen activiteit teweeg kan brengen: het ligt gedeeltelijk in de
macht van de mens om zich gelukkig en derhalve ook ongelukkig --•
te maken" (blz. 246-247) . Alleen lijken me deze bemerkingen wat te
plots en niet genoeg of althans niet organisch genoeg besloten in de
grondkijk op de mens.
Ik vraag me af of V. d. Kerken niet vroeg of laat zal gedwongen
worden om de Thomistische grond van zijn systeem nog te verscherpen
en te vernieuwen. Er r is daar de vraag naar de juiste onderscheiding
tussen de verstands- en wilsfunctie die m.i. nooit voldoende onderzocht
werd. Anderzijds lijkt me het begrip „zijn" nog tezeer doordrenkt met
de kijk op de stofwereld en de biologie. Wellicht is daar ook de grondreden te vinden waarom het Griekse denken, dat dicht bij de cosmologie en biologie bleef, de wil zag als streefvermogen, als „eroos" d.i. als
verlangen, als gemis. Terwijl voor de gewone menselijke opvatting die
in de wereld van de mens verwijlt, de wil allereerst verschijnt als een
wilskrachtige beslissing, als een actieve houding van verovering of
verdediging, van wil of onwil, van uit de loomheid wakker schieten en
iets ondernemen.
In de geschriften van V. d. Kerken lijkt me ook een onafwendbare
ontwikkeling te komen naar dit menselijk standpunt. Niet het „zijn"
van steen of plant, die liggen of groeien, maar het zijn van de mens, het
mens-zijn, het persoon-zijn is het beste grondbegrip. Zijn is allereerst
„persoonlijkheid" en wellicht zullen we dan pas ten volle aan ontologie
doen, aan zuivere wijsbegeerte, wanneer we onze zijnstermen in woorden van mens en persoonlijkheid zullen hebben vertaald en omgezet.
Het feit alleen reeds dat hier zo'n aandacht werd gewijd aan het
„menselijk" geluk, en aan het „geluk", de gelukservaring, een typisch
menselijke, personalistische, een persoonlijke, is betekenisvol.
Bij deze wijsgerige kentering, die aldoor dichter de mens in zijn.
volmenselijke werkelijkheid benadert, lijkt me, getuige de minutieusrealistische aandacht van de schrijver, de Nederlandse wijsbegeerte
haar uur te beleven. Wij, Nederlandse mensen, nuchtere mensen,
voelen weinig voor Hegeliaanse wijsgerige bespiegelingen waar het
bestaan van de maan uit spelingen van thesen en antithesen wordt
gesynthetiseerd. Het is wellicht geniaal, maar het doet ons wat onwezenlijk en schwarmerisch aan. Maar als het gaat om dat waarachtig
ervaarbaar en kenbaar object dat de mens zelf is, voelen wij ons gerustgesteld en thuis. Vander Kerken is zeker een oorspronkelijke vertegen
woordiger van dit algemeen-Nederlands denken en ik meen, dat samen
met de vertrouwdheid die zijn lezers verkregen met zijn wijsbegeerte,
deze gerichtheid het succes is van zijn boek over Het Menselijk Geluk.
Het is soms zwaar en subtiel om te verwerken, maar men wordt beloond
door de smaak der echtheid en werkelijkheid.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

D

AT bij de verkiezingen van 4 November jl. de democratische candidaat Stevenson
het met ruim 26 millioen stemmen tegen meer dan 32 millioen op de republikeinse
candidaat voor het presidentschap, generaal Eisenhower, heeft moeten afleggen is
voor een groot deel hieraan toe te schrijven, dat de laatste door zijn persoonlijkheid,
door zijn beloften en door zijn vrouw op het sentiment der kiezers vat had, terwijl de
eerste, zonder de nimbus van „kruisvaarder", met zijn intellectuele redevoeringen het
gemiddelde begripsvermogen zijner hoorders te boven ging. Ook de meerderheid der
democratische partij in beide Huizen ging overstag. Zij werd een minderheid, echter
van voldoende sterkte om invloedrijk te kunnen blijven. Truman heeft onmiddellijk de
strijdbijl begraven en, met het oog op de vele problemen, Eisenhower uitgenodigd tot
een bespreking, waarbij hij hem drie boekdelen overhandigde. Eisenhower kan er uit
leren, hoe de aftredende regering de internationale politiek heeft gevoerd en hoe zij
zich voorstelde de hangende kwesties aan te pakken. Spoedig is de president-elect er
toe overgegaan, zonder Taft te raadplegen, zijn voornaamste medewerkers te benoe
men. Behalve drie dames behoren sommigen tot de grote busines s-men, twee hebben
reeds een belangrijke internationale rol gespeeld: Harold E. Stassen en John Forster
Dulles. Deze laatste, die als aanhanger van de bipartisane buitenlandse politiek,
Truman gediend heeft en o.a. het Japanse vredesverdrag bewerkte, is bestemd om
Dean Acheson als Secretaris van Staat op te volgen. In zijn verkiezingscampagne
heeft Eisenhower de stemmen van de moeders gewonnen door zijn belofte zelf naar
Korea te gaan en een einde te maken aan de bloedige offers. (De V. Staten tellen
126.000 slachtoffers, gewonden en gevangenen inbegrepen) . Men heeft gezegd, dat de
generaal, indien hij dit plan wil verwezenlijken, naar Moskou en niet naar Seoul zou
moeten gaan. Deze boutade is gedeeltelijk waar. Er is echter, zij het ook een verwijderde, mogelijkheid, het zo in te richten, dat de Zuid-Koreanen uit eigen kracht de
Noord-Koreanen zich van het lijf zouden houden, mits de Chinese „vrijwilligers" zich
terugtrokken. En vooral mits Moskou door oprechte vredeswil zou bezield zijn. Het
ligt voor de hand, dat Moskou door het openhouden van de Amerikaanse wondeplek
in Korea op een voor zich goedkope en makkelijke wijze de koude oorlog voert. En
met succes. Wanneer dus het Kremlin voorstellen doet om tot een overeenkomst te
komen, is het zich; bewust, dat deze voor de andere partij onaanvaardbaar zijn.
Wanneer een andere mogendheid met een plan voor de dag komt, is Visjinski
onmiddellijk gereed dit te torpederen. Zulks was het geval met een bemiddelingsvoorstel van India. Omtrent het toekomstig lot der krijgsgevangenen, die niet wensen
te repatriëren, was dit voorstel, ook voor de geallieerden, te vaag, doch de formulering kon zodanig verduidelijkt worden, dat een definitief tijdstip werd bepaald voor
vrijlating van dit soort gevangenen. Visjinski meende, dat deze resolutie de oorlog
niet zou beëindigen, maar laten voortduren en diende een amendement in, waarbij de
kwestie der krijsgevangenen werd verwezen naar een commissie van elf landen,
waaronder vier communistische, welke commissie met een meerderheid van tweederde
zich over het lot dier krijgsgevangenen zou uitspreken. Een kind kan uitrekenen, dat
op die wijze de beslissing in handen lag van de communisten.
Sensationeel was bij de opening van de zitting der V.N. de aankondiging van de
secretaris-generaal, Trygve Lie, dat hij „om persoonlijke redenen" wenste af te
treden. Die persoonlijke redenen vonden hun oorsprong in de ondervinding, die
Trygve Lie in de zes jaren van zijn ambt heeft opgedaan, dat de V.N. meer en meer
ontaard zijn in praatcolleges en dat hij door zijn objectiviteit het aan beiden kanten
verbruid heeft. De Russen maakten hem uit voor een handlanger van de agressieve
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imperialistische mogendheden en in de V. Staten werd hij gewantrouwd als beschermer van communisten. De zelfmoord van zijn onkreukbare juridische adviseur, Feller,
die onverdiend als communist was uitgekreten, spreekt in dit geval duidelijke taal.
Een speciale politieke commissie der V.N. hield zich bezig met de „apartheidspolitiek"
van Malan in Zuid-Afrika. De president had een speciaal gerechtshof opgericht,
omdat het bestaande de wettigheid van zijn kieswetwijziging verworpen had. Het Hof
van Appèl besliste echter, dat dit nieuwe Hoge Parlementaire Gerechtshof tegen de
wet indruiste. Malan berustte voorlopig, in de hoop dat de verkiezingen in April '53
hem in het gelijk zullen stellen. In verschillende steden zijn de kleurlingen tot
„ongehoorzaamheid" gekomen, hebben blanken vermoord en streven naar zelfbestuur.
De V.N. besloten daarom een commissie van „aanbevelingen" in te stellen, waarbij
de Nederlandse regering zich voorzichtig van stemming onthield, en waarvan Malan
bij voorbaat verzekerde, dat de V.N. met deze binnenlandse kwestie niets te maken
hadden.
De Arabische Liga heeft, onder bedreiging van boycott van Duitse goederen,
geprotesteerd tegen het verdrag, dat Duitsland met de staat Israël gesloten heeft, om,
ter vergoeding van de tijdelijke schade: aan Duitse Joden tijdens het nazi-regime
toegebracht, gedurende veertien jaar voor een aantal milliarden goederen in te voeren,
die, zonder strategisch belang, in staat zijn Israël tot welvaart te brengen. Dit was het
laatste succes, dat Israël's eerste president, Dr Chaim Weizmann, binnenhaalde. Met
zijn dood daalt ook een stuk Zionisme ten grave.
Zwaarder dan de Arabische dreiging drukte op Adenauer de tegenstand tegen de
ratificatie van de Bonner-verdragen en van de E.D.G. V•órdat het Westduitse
constitutionele Hof te Karlsruhe, welks liberale gezindheid de kanselier wantrouwt,
zich over de geldigheid dezer verdragen had uitgesproken, wenste hij de goedkeuring
van de Bondsdag binnen te hebben. Bij zijn eerste aanloop is hem dat niet gelukt.
179 afgevaardigden, waaronder een twintigtal leden der regeringsfracties, stemden
tegen en 166 vóór. Nochtans wanhoopte Adenauer niet. Wegens ernstige ziekte van
prof. Hallstein, die bij het Hof de Bondsregering zal vertegenwoordigen, heeft het
Hof de datum van zijn beslissing uitgesteld. Zodoende kreeg Adenauer de kans de
ratificatie der verdragen in tweede en derde lezing op 4 en 5 December te doen
behandelen en aangenomen te krijgen. Het Saarprobleem bereikte op 30 November
zijn hoogtepunt, aangezien op die dag president Hoffmann verkiezingen liet houden,
zonder verkiezingsvrijheid voor de verboden partijen. De West-Duitse Bondsdag
heeft, vrijwel unaniem, de Saarlanders opgewekt deze verkiezingen te negeren om de
Fransgezinde president een bittere nederlaag te; bezorgen. De Duitse gemoederen
werden nog meer verhit, toen bij een overval de Duitsgezinde Saarlander Georg
Geiger omkwam, hetzij vermoord, hetzij ten gevolge van een hartverlamming. Van de
andere kant heeft het Franse kabinet nog op het laatste moment de Saarlanders
trachten te winnen door beloften op economisch en politiek gebied, in de verwachting,
dat de kiezers zo wijs zullen zijn hun reëel voordeel te stellen boven de lokstem van
hun stamgenoten. Inderdaad is zulks het geval geweest. Aan de toeloop tot de
stembus ontbrak slechts 7%, terwijl de ongeldig uitgebrachte stemmen niet boven de
24% uit kwamen. Zo krijgt de „Europeanisering" van dit gebied een goede kans.
Is in Bulgarije Mgr Bossilkov als „samenzweerder" terechtgesteld, in Tsjecho-Slowakije zijn de vroegere kopstukken der communistische partij, Slansky, Clementis
en een tiental anderen, beschuldigd van verschillende ismen, waaronder voor de
eerste maal ook Zionisme voorkomt, na de gebruikelijke bekentenissen tot de strop
veroordeeld.
Na een zwakke coalitie-regering van Plastiras en de jonge Venizelos heeft de oude
generaal Papagos, dank zij de afschaffing van de evenredige vertegenwoordiging een
éclatante overwinning bij de stembus behaald. Van de 300 zetels verkreeg hij er 238,
ofschoon hij niet meer dan 49% der uitgebrachte stemmen op zich verenigde. Deze
uitslag is waarschijnlijk niet aangenaam voor koning Paul, maar de V. Staten

POLITIEK OVERZICHT

375

koesteren de hoop, dat dit nieuwe bestuur meer stabiliteit en sterkte zal bezitten dan
dat van zijn voorgangers.
Ook Irak heeft, naast de regent, een generaal, Mahmoed, als leider gekregen. Met
harde hand onderdrukte hij de relletjes te Bagdad, ontbond alle politieke partijen en
stelde, evenals Naguib in Egypte, een program van sociale hervormingen op, die de
onrust bij de agrarische bevolking tracht weg te nemen. Ook hij wil door opzegging
van het Brits-Iraks verdrag de Engelse invloed beëindigen en de Iraq Petroleum
Company nationaliseren.
NEDERLAND
Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft de leider van de
katholieke Kamerfractie vooral aangedrongen . — het was niet voor de eerste maal
op het voeren van een actieve gezinspolitiek. Hij was van mening, dat zijn partij
door de wijze, waarop uiteindelijk een kabinet tot stand was gekomen, niet aan diens
richtlijnen was gebonden en dat het kabinet geen zuiver parlementair kabinet kan
genoemd worden. Had hij reeds vroeger op een gezinsraad aangedrongen, wanneer
deze nu niet spoedig ingesteld werd, zou zijn partij, wat actieve medewerking aan de
regering betreft, voor een „non possumus" komen te staan. Scherp veroordeelde hij de
katholieken, die zich aan de eenheid hadden onttrokken. „Als staatsburgers zijn zij
een gevaar voor het land, omdat zij de doorwerking der zedelijke beginselen bemoeilijken, een gevaar voor hun medeburgers, door de groei van het socialisme te bevorderen, en een gevaar voor zich zelf". Verkreeg de katholieke minister van Wederopbouw, Ir H. Witte, de sympathie van de Kamer, de opvolger van Lieftinck,
minister van de Kieft, moest ondervinden, dat de schroom, die zijn voorganger had
ingeboezemd, jegens hem niet bestond. Om zijn prestige te handhaven sprak hij, tot
aller verbazing over dit gebrek aan zin voor verhoudingen, het „onaannemelijk" uit
over een amendement, waarbij het blaadje „Wij van Financiën", welks onbeduidendheid grondig was aangetoond, zou moeten sneuvelen.
Met Indonesië en met sommige Indonesiërs is de verhouding niet in het reine.
Indonesië heeft, om het eufemistisch te zeggen, de overmoed gehad, om West-Irian in
zijn grondwet als een kiesdistrict op te nemen. Gaat de verkiezing niet door r wat
niet te betwijfelen valt r dan zullen toch enige Papoea's zitting krijgen in de
vertegenwoordiging. Twee Indonesiërs, die het partijcongres van de C.P.N. wilden
bijwonen, zijn te Schiphol aangekomen, maar werden dezelfde dag nog naar Insulinde
teruggestuurd. Twee andere Indonesiërs, die zich hier te lande schuldig maakten aan
propaganda onder de studenten voor het communisme zijn door de regering uit het
land verwijderd.
Voorshands heeft de Indonesische regering werk genoeg om orde op eigen zaken te
stellen. Sinds 17 October is het leger, althans een deel er van, bezig zich in de
politiek te mengen met de eis: een regelmatig gekozen parlement. Op Celebes, in
Zuid-Sumatra en in Oost-Java werden eigenmachtig de commandanten afgezet en
door andere officieren vervangen. Er is tegenstelling tussen de voormalige guerillatroepen, die de minister van defensie, sultan Buwono, naar huis wil sturen, met de
voormalige leden van de K.N.I.L.
President Sukarno, die ook opperbevelhebber is, en geen vriend van de sultan, nam
tot dusver geen duidelijke stelling tussen de partijen in. De moeilijke problemen, sprak
de voorzitter van het parlement, Sartono, zullen op Oosterse wijze worden opgelost,
een wijze, die moeilijk door de westerse wereld begrepen zal kunnen worden!
De zomer-verkiezingen hebben aangetoond, dat aan de politieke eenheid der
katholieken nogal wat ontbreekt. Dit vraagstuk zou eerst door het „Katholiek Bureau
voor maatschappelijk en cultureel Overleg" bestudeerd worden. Na zeer lang overpeinzen schoof dit lichaam de taak af op het „Centrum voor Staatkundige Vorming".
De voorzitter van het Partijbestuur, de heer Andriessen, had inmiddels niet stil
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gezeten en verraste zijn hoorders te Utrecht met de mededeling, dat al 14 besluiten
ter verbetering van de groslijsten-stemming en wat daarmee samenhangt, gereed
liggen en dat acht oorzaken waren opgespoord van de ongunstige afloop der
verkiezingen.
1-12-'52

K. J. D.
BELGIË

Op 12 October 1.1. hadden er in België gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door de
oppositie (socialisten, liberalen, communisten) waren deze geplaatst in het teken van
de algemene landspolitiek. De drie partijen vroegen aan het kiezerscorps zich voor of
tegen de door de homogene C.V.P.-regering gevoerde politiek uit te spreken.
Tijdens de twee laatste maanden vóór de verkiezingen kreeg de oppositie de
gelegenheid om de openbare mening in beroering te brengen aangaande twee zeer
actuele vraagstukken, nl. de 24 maandendienst en de repressie. Men zal zich herinneren dat de regering op 13 Augustus de door haar ingevoerde 24 maandendienst op
21 maanden had teruggebracht, wat aan ieder de overtuiging gaf dat zij hierbij een
ernstige vergissing herstelde. Hetzelfde verschijnsel deed zich enkele weken later voor,
toen als gevolg van nieuwe agitatie de minister van Justitie Pholien als 't ware uit de
regering werd gejaagd.
De uitslagen van de verkiezingen brachten een zekere ontgoocheling in de kringen
van de meerderheidspartij. Zij wezen op een onbetwistbare achteruitgang van de
C.V.P.-posities zowel in Brussel en in Wallonië als in het Vlaamse land. Hoewel die
achteruitgang de 4,5 procent niet overschreed, moest men er toch uit afleiden dat de
gestadige progressie, die de C.V.P. sedert 1946 had gekenmerkt, was gestuit en zelfs
dat er afval was, deels ten voordele van de socialistische, elders ten voordele van de
liberale of dissidente lijsten.
Toch heeft de C.V.P. het grootste gedeelte van de winst behouden, die zij sinds
de bevrijding heeft geboekt. Zeker hebben sommige beslissingen van de Minister van
Justitie Pholien en de aarzelingen van de regering op het stuk van de militaire dienst
de verkiezingsuitslagen beïnvloed. Als men echter rekening houdt met de mislukking
van de C.V.P.-politiek in de Koningskwestie en met het feit dat dhr Pholien in 1951
tegen zijn partij in zich maanden lang aan het bewind vastklampte, dan mag men
besluiten dat de verkiezingsuitslag voor regering en partijleiding niet zd teleurstellend
waren als het oppervlakkig kon schijnen.
***
De leider van de socialistische oppositie, dhr Buset, begaf zich, toen de uitslag
bekend werd, onverwijld ten Paleize om de Koning ervan te overtuigen dat het
Parlement moest worden ontbonden. Deze stap waagde hij ondanks het feit dat de
B.S.P., hoewel succes boekend in vergelijking met 1946, toch sinds Juni 1950, 1%
van het kiezerscorps had verloren.
Nauwelijks was het parlementair reces ten einde of de regering werd in de Senaat
geinterpelleerd over de betekenis der verkiezingsuitslagen en over de noodzakelijkheid
tot Parlementsontbinding over te gaan.
Deze aanval leed volslagen schipbreuk. Het viel de eerste-Minister Van Houtte
niet moeilijk aan te tonen dat de bewering alsof de regering af te treden had na
gemeenteraadsverkiezingen waaruit bleek dat de meerderheid aangetast was, elke
grond miste, en dat de precedenten die de oppositie inriep niet ter zake dienden.
In de Kamer had de oppositie aan een van de ernstigste socialisten, dhr Collard
uit Mons, opgedragen uitleg te vragen over de begenadiging van de Breendonkbeul
De Bodt en de voorwaardelijke invrijheidstelling van Kolonel Van Coppenolle, onder
de bezetting hoofd van de Rijkswacht. Dhr Collard ontwikkelde zijn vraag tot de
regering op waardige wijze en werd door de Kamer met aandacht gevolgd. Toen
echter de C.V.P.-vertegenwoordigers en de woordvoerders van de regering, de Heer
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Van Houtte, eerste-Minister en de Heer Lagae (opvolger van de Heer Pholien aan
het Ministerie van Justitie) aan het woord kwamen, werden zij onophoudelijk in de
rede gevallen door enkele opgehitste socialisten zodat op sommige ogenblikken de
voorzitter in de onmogelijkheid was de debatten verder te leiden.
Heeft de oppositie door haar overdrijving, door de kortzichtigheid van sommige
harer woordvoerders, door de politieke bedoeling die telkens voor de dag kwam
met haar interpellatie weinig succes gehad, ook de meerderheid wist het er niet
schitterend af te brengen. Zij was daarvoor al te zeer verdeeld. Nu echter de man,
die als de schuldige voor heel het kabaal werd aangezien, de Minister van Justitie
Pholien, sinds twee maanden ontslag had genomen, waren alle C.V.P.-leden het er
over eens aan de regering Van Houtte vertrouwen te schenken. Maar ieder had zijn
eigen opvatting over de door Pholien genomen en door de oppositie gewraakte
beslissingen. Sommigen bleken accoord te zijn met de begenadiging, van De Bodt
maar niet met de vrijstelling van Van Coppenolle, anderen hadden precies een
tegenovergestelde opvatting. De oppositie diende daarom, zeer handig, een motie in,
waarin eenvoudig de beide ministeriële beslissingen werden betreurd. Drie uur lang
werd, in een oorverdovend lawaai, waarbij de voorzitter zelfs de vergadering moest
schorsen, beraadslaagd of de Kamer, ja dan neen, over deze motie nog te stemmen
had, nadat de motie van vertrouwen in de regering — meerderheid tegen, minderheid
— was aangenomen.
Ten slotte werd de onverenigbaarheid van beide moties door de C.V.P. (107) tegen
de drie linkse partijen (101) aangenomen.
De verdeeldheid in de C.V.P. was voor haar woordvoerders en de ministers het
grote beletsel om zulk een krachtige taal te spreken als het grootste gedeelte van hun
aanhangers buiten het Parlement verwachtte.
De oppositie gaf nog geen kamp. Daar de regering op veel van haar vragen het
antwoord schuldig was gebleven, besloot zij het debat te verplaatsen naar de Senaat.
De interpellatie die hier door de socialistische leider Rolird zal worden gehouden,
moet, op het ogenblik dat wij schrijven, nog plaats hebben.
Inmiddels heeft de Kamer, onder onbegrijpelijke onverschilligheid van de oppositie,
's Lands Middelen goedgekeurd, terwijl de Senaat, na omstandige besprekingen, twee
belangrijke ontwerpen, die de schoolvrede in België moeten verzekeren, definitief
aanvaardde.
A. Vanhaverbeke

Forum
Problemen van het Beroepskeuzewerk
Het beroepskeuzewerk mag op het
ogenblik niet klagen over gebrek aan
belangstelling. De systematische voorlichting bij de keuze van een beroep dateert in Nederland van het jaar 1912,
waarin het eerste initiatief genomen werd,
gevolgd door talrijke andere ook van
katholieke zijde. Toen het werk goed op
gang scheen te komen, deed de economische crisis zich ook hier gelden. Wel
maakte het beroepskeuzewerk in de jaren
1939 en 1940 een opleving door, maar
deze werd teniet gedaan door de omstandigheden van oorlog en bezetting. In
September 1940 bepaalde de wnd. secretaris-generaal van het departement van
Sociale Zaken, dat de zorg voor de openbare beroepskeuzevoorlichting voortaan
bij het Rijksarbeidsbureau zou berusten;
de bestaande organisaties werden opgeheven, alleen de particuliere bureaux
mochten hun werk voortzetten. Na de
oorlog werd deze situatie in zoverre gehandhaafd, dat het R.A.B. zich blijvend
met het beroepskeuzewerk ging bezighouden: in 1946 begon het met de opleiding
van beroepskeuze-adviseurs, in 1947 gingen de afdelingen er toe over zelf inlichtingen over beroepen aan het publiek te
verstrekken, in 1948 werd met het eigenlijke beroepskeuze-advies begonnen. Tegen deze gang van zaken is heel wat verzet gerezen. Men oefende critiek uit op
de wetenschappelijk onverantwoorde wijze van werken bij het R.A.B. Men had
ernstige bezwaren tegen het feit, dat de
bestaande gemeentelijke en particuliere
bureaux door de activiteit van het R.A.B.
in de hoek werden gedrongen. Een en
ander gaf aanleiding tot heftige disputen
in de Tweede Kamer (December 1950) ,
die tenslotte als resultaat opleverden dat
op de begroting een bedrag werd uitgetrokken voor de subsidiëring van de par-

ticuliere bureaux. De betekenis van de
particuliere bureaux blijkt duidelijk uit
enkele cijfers: eind 1950 telde ons land
ongeveer 120 instellingen voor beroepskeuze, waarvan het overgrote deel werd
gevormd door de particuliere instellingen;
in 1950 werden in totaal 63.172 adviezen
verstrekt, waarvan bijna één derde door
particuliere instellingen. Deze cijfers demonstreren tevens de sterke behoefte aan
beroepskeuze-advies; terwijl het druk bezochte Beroepskeuzecongres, dat in April
1951 te Utrecht werd gehouden, een
nieuw bewijs leverde voor de intense belangstelling die tegenwoordig voor het
beroepskeuzewerk bestaat. Ook in het
katholieke kamp zat men niet stil. Na de
oorlogsjaren werden verschillende initiatieven genomen,.die tot een krachtige ontplooiing van het beroepskeuzewerk leidden, maar die zozeer uiteenliepen dat verwarring niet kon uitblijven. Gelukkig is
men erin geslaagd om op 2 Maart 1951
de Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting op te richten, waartoe
alle daarvoor in aanmerking komende
organisaties zijn toegetreden. Het is te hopen, dat de K.C.B. er in slaagt het katholiek beroepskeuzewerk in goede banen
te leiden.
Bij deze stand van zaken was het een
gelukkige gedachte van de Psychologische Afdeling van het Thijmgenootschap
om te trachten door studie en bezinning
meer klaarheid te scheppen in het moeihike en veelzijdige probleem van het be-

roepskeuzewerk. Een Commissie werd
ingesteld, bestaande uit negen specialisten
op verschillend terrein, onder voorzitterschap van Rector Holthuizen. Als rapporteur trad op Prof. Snijders, hoogleraar
in de toegepaste psychologie aan de
Rijksuniversiteit te Groningen; hij schreef
de tekst van het rapport, met uitzonde-
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ring van het 2e hoofdstuk dat door Dr
Holthuizen werd opgesteld. Na besprekingen in de vergadering van de Psychologische Afdeling werd het rapport definitief geredigeerd. De publicatie geschiedde in de Annalen van het Thijmgenootschap 40 (1952) 1-27, 129-172;
daarna verscheen het rapport in brochure-vorm onder de namen van J. Th.
Snijders en F. C. j. Holthuizen 1 ) . De
inhoud van deze studie is zo belangrijk,
dat wij willen trachten de voornaamste
punten voor onze lezers kort uiteen te
zetten.
Het eerste hoofdstuk geeft een beknopt
overzicht van Het beroepskeuzeprobleem
en zijn aspecten, waarin de status quaestionis wordt uiteengezet, de indeling van
de te behandelen stof vastgelegd en de
betekenis van enkele termen omschreven.
Daarna volgt het tweede hoofdstuk over
de Ontwikkeling van het beroepskeuzewerk in Nederland, een historisch hoofdstuk samengesteld door Dr Holthuizen,
die als schrijver van de belangrijke Studie
over voorlichting bij beroepskeuze in
Nederland ('s-Gravenhage, 1935) daar-

voor de aangewezen persoon was. Behalve talrijke historische bijzonderheden,
waaraan wij in de aanvang van dit artikel het een en ander ontleenden, biedt dit
hoofdstuk ook een overzicht van de ontwikkeling, die de voornaamste aspecten
van het beroepskeuzewerk in de loop
der jaren doormaakten. Tegen de achtergrond van deze historische ontwikkeling
komt de huidige problematiek rondom het
beroepskeuzewerk in helder licht te staan.
Nu volgen een vijftal hoofdstukken,
waarin achtereenvolgens besproken wordt
het paedagogisch, levensbeschouwelijk,
psychologisch, medisch en maatschappelijk aspect van het beroepskeuzewerk.
Wij zullen uit ieder van deze hoofdstukken enkele markante punten aanstippen.
In het hoofdstuk over de Paedagogi-
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sche aspecten betoogt de Commissie, dat
het beroepskeuze-advies voor jeugdigen
weliswaar een daad is van incidentele en
gespecialiseerde opvoedkundige hulp aan
de ouders en daarom paedagogisch inzicht en paedagogische instelling veronderstelt, maar dat daarom het beroepskeuzewerk nog geen paedagogisch beroepswerk mag genoemd worden. De
beroepskeuze-adviseur is opvoeder, maar
geen beroepspaedagoog. Van de andere
kant doen zich bij het beroepskeuzewerk
herhaaldelijk gevallen voor, waarbij de
vraag om beroepsadvies de uiting is van
een meer diepgaande en omvattende problematiek. Om deze gevallen te onderkennen, daarbij door advies en gesprek te
helpen en eventueel naar andere instanties (kinderpsycholoog, psychiater, Medisch Opvoedkundig Bureau) te kunnen
verwijzen, is het noodzakelijk, dat minstens één lid van de beroepskeuzestaf
speciale kennis en ervaring bezit op
paedagogisch en jeugdpsychologisch terrein, niet echter dat in het team een
beroepspaedagoog wordt opgenomen.
Het hoofdstuk over de Levensbeschouwelijke aspecten is bijzonder belangrijk.
De Commissie gaat er terecht van uit,
dat onder het overgrote deel van het Nederlandse volk de overtuiging leeft, dat
de mens een persoonlijke levensbestemming heeft, die hij alleen kan bereiken als
lid van de gemeenschap; en dat derhalve
de beroepskeuze haar beslissende maatstaf vindt in het persoonlijk levensdoel,
maar tegelijkertijd met de sociale functie
van de mens tenvolle rekening moet houden. Naast deze fundamentele punten van
overeenstemming bestaan er tussen de
grote groeperingen in ons volk ook diepgaande verschillen in levensbeschouwing.
In hoeverre zijn deze verschillen in levensbeschouwing van betekenis voor de
beroepskeuze? In het algemeen doen deze
levensbeschouwelijke verschillen zich niet

Rapport van de Commissie van het Beroepskeuzevraagstuk
1) Problemen van het beroepskeuzewerk.
uit de Psychologische Afdeling van het Thijmgenootschap. Uitg. Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen,
1952, 78 pp.
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primair gelden in de waardering en adviseerbaarheid der onderscheidene beroepen op zich genomen; in het oordeel echter over de milieu-omstandigheden, waarin het beroep moet worden uitgeoefend en
waarmede dus in het advies rekening
moet worden gehouden, treden deze verschillen in levensbeschouwing veel eerder
naar voren. Daarbij komt nog, dat zich
herhaaldelijk gevallen voordoen, waarbij
het niet alleen gaat om een beroep maar
ook om dieperliggende paedagogische
problemen, die natuurlijk veel nauwer
met de levensbeschouwing samenhangen
dan het beroep op zich genomen. Uit dit
alles volgen verschillende belangrijke
conclusies, waarvan de voornaamste deze
is: dat katholieken zich in het algemeen
tot katholieke beroepskeuze-instanties
dienen te wenden, ofschoon het raadplegen van een neutrale instantie niet noodzakelijk afgeraden behoeft te worden,
mits deze instantie voldoende oog heeft
voor de levensbeschouwing van de katholieke adviesvrager. Wij hebben de
plicht er voor te zorgen, dat zoveel mogelijk overal in het land bevoegde katholieke personen zich op het beroepskeuzewerk gaan toeleggen; maar het is begrijpelijk, dat dit ideaal niet onmiddellijk
overal verwerkelijkt kan worden, met
name niet in die gebieden waar weinig
katholieken wonen. — Op het eind van
dit hoofdstuk wordt de taak van de
Overheid kort besproken. Zeer juist stelt
de Commissie, dat de uitvoering van het
beroepskeuzewerk geen overheidstaak en
zeker geen staatszaak is, maar dat de
Overheid wel een taak heeft ten opzichte
van de beroepskeuze, overeenkomstig het
subsidiariteitsbeginsel. In dit verband
neemt de Commissie stelling tegenover de
bemoeiingen van het R.A.B.
Het 5e hoofdstuk over Het psychologisch aspect brengt bijzondere complicaties met zich mee, omdat de ideële eisen,
die men theoretisch-wetenschappelijk aan
het psychologisch beroepskeuze-onderzoek zou willen stellen, in de praktijk

lang niet altijd verwezenlijkt kunnen
worden. Er is een botsing tussen de sterk
gegroeide behoefte aan beroepskeuze
advies en het gebrek aan outillage, bevoegd personeel en financiën. Men zal
derhalve een weg moeten zoeken om met
de beschikbare middelen zoveel mensen
te helpen als een verantwoorde praktijk
toelaat. Nu dient men te bedenken, dat
niet ieder beroepskeuze-advies een psychologisch onderzoek veronderstelt en
bovendien dat niet ieder psychologisch
geschiktheidsonderzoek even uitgebreid
en grondig behoeft te zijn. Iedere methode van psychologisch onderzoek moet in
haar soort zo goed mogelijk zijn en het
beroepskeuze-advies moet uitgaan van
een kennis van de mens als geheel. Maar
daaruit volgt niet, dat voor het beroepskeuze-advies een „volledig" psychologisch onderzoek noodzakelijk is. Het
ideaal van een individueel psychologisch
onderzoek als grondslag voor een beroepskeuze-advies is voorlopig niet over
de hele linie te verwerkelijken, aangezien
een dergelijk onderzoek een volle dag in
beslag neemt, m.a.w. te veel tijd vordert
en te hoge kosten met zich mede brengt.
Daarom stelt de Commissie uit het Thijmgenootschap voor: eenvoudige methoden
van groepsonderzoek in te schakelen volgens een getrapte methode, om aldus aan
de bestaande behoefte beter tegemoet te
kunnen komen. De Commissie is zich wel
bewust van de grenzen en gevaren van
een dergelijke werkwijze, die zij dan ook
uitvoerig bespreekt; maar zij meent toch
een wetenschappelijk-verantwoorde oplossing van dit practische probleem te
kunnen geven. Dit met des te meer recht,
omdat zij zowel voor het individueel als
voor het collectief onderzoek nadrukkelijk de eis stelt: alleen de volledig academisch gevormde psycholoog is bevoegd
tot psychologisch onderzoek. De psycho-

loog kan sommige onderdelen van het
onderzoek eventueel door een hulpkracht
laten verrichten, maar deze dient dan te
werken als zijn assistent, onder zijn di-
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recte leiding en verantwoordelijkheid. De
oplossing, die de Commissie voorstelt,
verschilt dan ook hemelsbreed van de
werkmethode van het R.A.B.
Over Het medisch aspect willen wij
kort zijn. Beroepsgeschiktheid is inderdaad ook afhankelijk van medische factoren: gegevens omtrent gezondheid en
validiteit van de éne kant, medisch-psychologische gegevens van de andere kant;
ofschoon de betekenis van deze medische
factoren verschillend is voor de verschillende groepen van beroepen. Volgt daaruit, dat voor ieder beroepskeuze-advies
een medisch onderzoek moet plaats hebben? Dit ideaal is voorlopig niet te realiseren. Het is al veel waard, wanneer men
bij elk advies-geval medische gegevens
ter beschikking heeft, verkregen uit een
voldoende recent onderzoek. Wel zou het
nodig zijn, dat bij iedere beroepskeuzeinstelling een medische instantie of medewerker betrokken is, die over deze gege
vens kan oordelen met name om na te
gaan, of een eigenlijk medisch beroepskeuze-onderzoek moet plaats hebben. De
Commissie doet enkele suggesties, hoe
dit in de praktijk verwerkelijkt zou kunnen worden.
Het 7e hoofdstuk bespreekt De maatschappelijke aspecten. Het rapport geeft
eerst een overzicht van de vereiste sociologische en economische kennis van de
diverse beroepen. Deze sociologische en
economische factoren zijn van grote betekenis voor het beroepskeuze-advies; maar
bij de bepaling van het advies kan men
hun gewicht alleen juist beoordelen in
samenhang met de andere, meer persoonlijke factoren, die altijd de eerste maatstaf
blijven. In de paragraaf over De behartiging van de maatschappelijke aspecten i s

van bijzonder belang hetgeen betoogd
wordt over de plaats van de beroepskeuze-adviseur. De Commissie concludeert, dat een afzonderlijk persoon voor
de behartiging van de maatschappelijke
aspecten bij het advieswerk wel zeer gewenst maar niet noodzakelijk is. Deze

.
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taak heeft immers een minder specifiek
en wetenschappelijk-methodisch karakter
dan het psychologische en medische
werk; zij veronderstelt geen bepaalde
academische studie en kan daarom ook
b.v. door de beroepskeuzepsycholoog
worden waargenomen.
Nadat al deze afzonderlijke aspecten
van het beroepskeuzewerk besproken zijn,
biedt het laatste hoofdstuk van het rapport enkele gedachten over Het beroepskeuzewerk als geheel. De keuze van een
beroep is een aangelegenheid, die de gehele mens betreft, en daarom onder verschillende gezichtspunten moet worden
bezien. Het heeft geen zin zich af te
vragen, welk van die aspecten het voornaamste is: kenmerkend voor het beroepskeuzewerk is de veelheid van aspecten, die te zamen komen in het ene beroepskeuze-advies. Het is daarom niet

juist het beroepskeuzewerk ergens onder
dak te willen brengen: het beroepskeuzeadvies is niet louter een kwestie van paedagogie, psychologie, zielzorg, geestelijke
volksgezondheid of wat dan ook. Al deze
aspecten spelen een wisselende rol in het
veelzijdige beroepskeuzewerk, dat vanwege zijn eigen geaardheid een zelfstandige organisatie vordert. Hieruit volgt
o.a., dat het ideale beroepskeuzeteam bestaat uit een psycholoog, een medicus en
een sociologisch-economisch beroepenkundige (de „beroepskeuze-adviseur") ;
ofschoon in de praktijk het normale team
kan volstaan met een beroepskeuzepsycholoog en een beroepskeuze-adviseur,
die samenwerken met een op dit gebied
georiënteerd medicus. Naast het teamwork staan verschillende vormen van
eenmanspraktijk. Tegen de op zichzelf
staande beroepskeuzepsycholoog bestaan
geen principiële bezwaren, al zal het voor
één persoon niet zo gemakkelijk zijn de

verschillende aspecten even goed te overzien als in teamverband. Tegen andere
vormen van eenmanspraktijk, waarbij een
beroepskeuze-adviseur niet-psycholoog
alle verantwoordelijkheid draagt, bestaan
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natuurlijk wel ernstige bedenkingen. Tot
slot volgen in dit hoofdstuk nog enkele
opmerkingen over mededeling van het
advies, verhouding tot andere instellingen
en financiering van het beroepskeuzewerk.
Onze weergave van het rapport der
Thijm-Commissie was verre van volledig.
Vele kwesties en vooral vele nuanceringen kwamen niet ter sprake. De lezer, die

zich voor het beroepskeuzewerk interes
seert, mogen wij de bestudering van genoemd rapport van harte aanbevelen. Het
rapport zal zeker ook critiek en discussies
uitlokken. Maar in ieder geval heeft de
Psychologische Afdeling van het Thijmgenootschap een mooi stuk werk geleverd, waarmede katholiek Nederland
voor de dag kan komen.
Dr Alph. van Kol S.J.

De verdwenen Heilige
Iets over Xaverius, Vondel, en Quellien.
Wanneer men bij opgravingen in
Missus in imperium magnum.
Griekenland het voetstuk vindt van een
Ignatius, de vierighste beschermer
athletenbeeld, waarvan het opschrift is
Van Jesus naem en leer
bewaard, dan gebeurt het wel, dat na
Verryst hier tot Godts eer.
lang en nauwkeurig onderzoek, de geZyn heiligheit verdooft dit zuiver marmer.
leerden één of ander beeld als de RoSuper Garamantas 6 Indos.
meinse copie van het verdwenen origineel
herkennen. Maar dat in onze moderne tijd
Xaverius, een Kruisgezant geworden,
beroemde meesterwerken spoorloos ver- Voert Christus Kruis, noit moe,
dwijnen, .-- niet door vernieling of roof,
Den Indiaenen toe:
want dan kent men tenminste hun droevig
Nu sticht hy noch in marmer Jesus
einde r, doch zo, dat we alleen uit een
Orden".
tekst weten, dat ze bestaan hebben, doch
De twee Latijnse motto's zijn citaten
niet weten waar ze ooit stonden noch
uit Vergilius' Aeneis, volgens de smaak
waar ze later terechtgekomen zijn, lijkt
wel onwaarschijnlijk; en toch komt iets van de tijd met een nieuwe christelijke
dergelijks voor, en niet alleen in de non- betekenis getooid, nl. „In een groot rijk
gezonden", hier zinnebeeldig te verstaan
chalante Zuiderlanden.
van Ignatius' zending om het geestelijk
Amateur-detectives konden, tot groter
rijk van Christus te verbreiden; en „Over
nut der beschaving, hun speurzin wel
eens op een dergelijke puzzle scherpen, in Garamanten en Indiërs", een duidelijke
zinspeling op Xaverius' verre missiereiplaats van op het geheimzinnig verdwijzen. Als verdere uitleg nu vinden we in
nen van een oude juffrouw of van een
de geleerde Vondel-uitgave: „In 1659
oude kroning-steen.
De puzzle is de volgende:
Van Vondel bezitten wij twee kwatrijnen, verschenen in de Hollantsche Parnas
van 1660, en opgenomen in de grote
Vondeluitgave (VIII, blz. 757) :
„Op de marmerbeelden der
heilige vaderen
Ignatius de Loiola
en Franciscus Xaverius,
door Artus Quellinus, beelthouwer

van Amsterdam.

werden deze beelden in de bovennissen
van het koor der Jezuïetenkerk te Antwerpen opgesteld; zij waren een geschenk
van Mej. Anna van Mechelman en kostten elk 1.000 gulden".
Het laatste vers: „Nu sticht hy noch in
marmer Jesus Orden" wordt verklaard:
nu sticht zijn marmeren beeld nog de
bezoekers van de Jezuïetenkerk. Dit
schijnt wel de betekenis te zijn. Doch
welke Jezuïetenkerk? Steunend op de
tekst uit het archief van de vroegere
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Antwerpse Jezuïetenkerk (thans Carolus
Borromeus) over de gift van Mej. Mechelman voor de beelden van Quellien,
die er in 1659 geplaatst werden, en op
het gedicht van Vondel, dat het jaar
daarop in de Parnas verscheen, kwam
men tot dit besluit: de beelden waren bestemd voor de Antwerpse Jezuïetenkerk.
Maar zijn de uitgevers wel eerst even
naar die kerk gaan kijken? Langs weerszijden van het koor bevinden zich twee
grote nissen: in de onderste staat aan de
evangeliekant S. Ignatius, aan de epistelkant S. Franciscus Xaverius, beide traditioneel toegeschreven aan Colijn de Nole
(al meent Dr J. Gabriels Xaverius aan
Jeroom Duquesnoy te moeten toekennen,
een discussie die hier verder niet ter zake
doet) ; in alle geval zijn die beide beelden
zeker niet van Quellien, ze zijn ouder,
van een andere stijl en opvatting, een
oogopslag volstaat om zich daarvan te
overtuigen. Doch de Vondeluitgave,
evenals Dr J. Gabriels in haar boek over
Artus Quellien van 1930, heeft het over
de „bovennissen".
Dan zouden in de bovenste nissen opnieuw dezelfde heiligen staan, enkele
meters boven hun ouder conterfeitsel?
Wat men van de Jezuïetenstijl ook denke,
een dergelijke iconografische en aesthetische „grofheid" in het hoogkoor van hun
kerk is hun niet toe te schrijven. Maar
blijkbaar was men zo gefascineerd door
Vondel's verzen, dat men in de bovenste
beelden wel de trant van Quellien herkende, doch niet zag wat de beelden
voorstelden, want ze stellen Franciscus
Borgias en Aloysius van Gonzaga voor,
beide iconografisch gemakkelijk te duiden.
Misschien waren de oorspronkelijke
beelden in de loop der tijden verdwenen?
Maar dat veronderstelde weer de dwaas-
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heid van het tweemaal boven elkaar
plaatsen van hetzelfde heiligenbeeld.
Nog hetzelfde jaar waarin haar boek
verscheen, publiceerde Dr J. Gabriels (in
De Kunst van de Nederlanden, 1930-31,
blz. 353) de tekst van een reisbeschrijving, die geen twijfel meer overliet. In
de XVIIe eeuw nog, enkele jaren slechts
nadat Quellien's beelden in de bovennissen van het Antwerpse koor geplaatst
werden, bracht de Zweedse architect
Tessin een bezoek aan de kerk, onder
leiding van Jan-Erasmus Quellien, de
eigen neef van de beeldhouwer. Deze
toonde hem de beelden in de bovennissen
als het werk van zijn oom. En die beelden stelden voor: Franciscus Borgias en
Aloysius van Gonzaga!
In hetzelfde jaar 1930 identificeerden
twee Nederlanders, L. G. Verberne en F.
J. Haslinghuis (Gildeboek 1930) een
Ignatiusbeeld in het Museum Amstelkring, afkomstig uit het Koninklijk Paleis
op de Dam, als de Ignatius van Quellien.
De geschiedenis van het beeld kan men
terug volgen tot het einde van de XVIIIe
eeuw, toen het aan 's Prinsen Kabinet in
den Haag toebehoorde. Daar werd het
hoogstwaarschijnlijk aangeworven bij de
suppressie van de Jezuïetenorde in 1773.
Rekening houdend met de stijl en de maëstra waarmee het is uitgevoerd, is geen
twijfel mogelijk: dit is de Ignatius van de
grote Artus Quellien, door Vondel bezongen! 1 )
In het licht van deze feiten kunnen wik
besluiten:
De Ignatius- en Xaveriusbeelden
van Quellien, door Vondel bezongen
waren niet bestemd voor Antwerpen,
maar voor een Jezuïetenkerk in Neder
land (zie laatste vers) .
Ze waren nog op de voor hen be-

1) Dit levensgrote wit-marmeren Ignatiusbeeld bevond zich in het koninklijk paleis te Amsterdam tot
1898, in welk jaar het door H. M. Koningin Wilhelmina werd geschonken aan ,.Amstelkring". In 1950'
werd het door de stichting „Museum Amstelkring" in bruikleen afgestaan aan het St Ignatius-college te
Amsterdam, Hobbemakade 51, waar het binnen bij de hoofdingang is opgesteld. Reeds sinds vele jaren
stond in het St Ignatius college voor de aula een copie in gips van hetzelfde beeld. A. J. W..

-

384

BOEKBESPREKING

stemde plaats bij de suppressie in 1773.
Aangezien het Ignatiusbeeld niet is
verwoest, trots zijn lange „verdwijning ", — noch door brand, noch door
krijgsgeweld, is het sterk vermoeden gewettigd, dat ook zijn pendant, het door
Vondel bezongen Xaveriusbeeld, nog
ergens bestaat. En hoogstwaarschijnlijk
zelfs in het hart van Nederland. Doch
waar?

Nul de 400e verjaring van Xaverius'
dood wordt herdacht, en bij de viering
daarvan overal de aandacht wordt getrokken op de talrijke voorstellingen van
de heilige in schilderkunst en plastiek, zal
misschien iemand het verdwenen meesterwerk van Artus Quellien ontdekken? r
Een mooie opgave voor speurders met
flair en .... geluk.
A. Deblaere S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST!
Paul MARIE DE LA CROIX, O.C.D., acht zaligheden geeft de auteur een nogal
L'Ancien Testament source de vie vrije interpretatie van de Evangelie-tekst,
spirituelle (Etudes Carmélitaines). --- met allerlei verrassend originele visies op
Desclée de Brouwer, Brugge, 1952, het moderne leven. Soms ziet hij meerdere
932 pp., ing. Fr. 225, geb. Fr. 275. toepassingen van eenzelfde zaligheid, wat
de helderheid van het betoog niet beIn een begeleidend schrijven wil P. vordert.
Bruno de Jesus-Marie het laten voorkode zaligsprekingen een bevel of
men, alsof dit boek zou beantwoorden eenZijn
lofprijzing (11) ? O.i. bevat de foraan P. Lagrange's wens van „een recht- mule: „zaligheden vloeien toe aan" eerder
streekse studie" der religieuze waarden de religieuze verzekering, dat Gods intivan het Oude Testament. Ongetwijfeld miteit zal geschonken worden aan degewerden de schoonste teksten over God en nen die zich in de situatie der zaligsprede ziel, over Gods liefde (Vader-Redder- kingen bevinden. J. D. F.
Bruidegom), en over Gods wegen (geloof-wijsheid-zuivering) in deze interes- Paul De JAEGHER, S.J., De Heer is
sante bloemlezing samengebracht. Doch
mijn vreugde. Nederl. van J. Verde samenstelling schijnt al te zeer het
meulen. r N.V. Zonnewende, Korttweede element van P. Lagrange's wens
rijk, 1952, 222 pp., geb. Fr. 80.
te verwaarlozen: „de religieuze waarden
Opnieuw een bemoedigend boek van
moeten gefundeerd worden op rationele P. D. J. Bedoeld voor religieuzen, die
en historische basis". Er wordt namelijk hoewel tot ingekeerdheid gekomen, toch
niet scherp genoeg rekening gehouden nog buiten de vreugdevolle eenheid met
noch met het historisch perspectief der God blijven. Het behandelt de geestelijke
teksten, noch met de laatste gegevens der
eenheid onder verschillende aspecten:
exegetische wetenschap, noch met de
eenheid met God volgens verscheidene
grondtekst.
van zijn attributen, eenheid met Christus,
Sommige teksten zijn er nogal met de
met O. L. Vrouw en met de gemeenschap
haren bijgehaald: ze worden verklaard in van de heiligen. En telkens toont S. hoe
een zin die ver afwijkt van de oorspron- de vreugde, als laatste perfectie, niet tot
kelijk beloofde „letterlijke. zin". Men kan
uitbloei komt omdat tenslotte de spanzich afvragen of een dergelijk boek de ning tussen eigenliefde en Godsliefde niet
juiste inleiding is tot de geïnspireerde
ten volle is opgelost in een integraal
boeken van het Oude Testament.
en beminnen.
J. De Prairie geloven
Ofschoon vermanend van aard, overweegt toch in dit werk het moraliserend
Mgr CHEVROT, Les béatitudes.
en daardoor blijft de directheid
Desclée De Brouwer, Brugge, 1952, karakter
van het getuigenis enigszins in gebreke.
192 pp., Fr. 55.
Minder geschikt voor lezing aan-één-stuk.
In deze dertig radiocauserieën over de is het boek meer aangewezen op een
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bezinnend gebruik. Als zodanig kan het
velen helpen. De vertaling kon hier en
daar minder archaisch zijn en de stijl
vloeiender en wat meer beknopt.
Cl. Coppens
P. Silvester van VEGHEL, O.F.M.Cap.,
De Kracht van het Kruis. --- Gooi en
Sticht, Hilversum, 1952, 2de druk,
694 pp., f 12 per deel.
Dit meditatieboek, waarvan een nieuwe
druk nodig bleek, is het tweede deel van
een trilogie over het Kruis, waarvan wij
de beide andere delen reeds eerder bespraken in dit tijdschrift.
De Kracht van het Kruis volgt het
kerkelijk jaar en geeft op eenvoudige,
systematische wijze inzicht in de mysteries van de liturgische tijdkring. De Franciscaanse geest blijkt niet alleen uit de
toegevoegde literatuurlijst, maar is tastbaar in elke meditatie, m.a.w. het boek
geeft op devote, schriftuurlijke en degelijke wijze overwegingen, welke velen
zullen aanspreken. J. de Rooy
Thomas MERTON, Ter overweging. r
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952,
124 pp., f 4.90 en Frs 75.
Een nieuw boek van de auteur van
„Louteringsberg" en „De wateren van
Siloë". Ditmaal een verhandeling over
het contemplatieve leven. Of eigenlijk is
verhandeling een te groot woord. Want,
hoewel er een zekere lijn in dit boek zit,
zijn het vooral gedachten, beschouwingen, aphorismen, die het innerlijke leven
van alle kanten trachten te benaderen. Er
zijn ongetwijfeld betere werken over dit
onderwerp; de kracht van Merton bestaat echter hierin, dat hij het innerlijke
beleven op voor moderne mensen pakkende wijze weet weer te geven, al zullen
vele lezers van zijn andere boeken moeite
hebben hem overal te volgen, want gemakkelijk is „Ter overweging" niet.
J .de Rooy
Kan. G. COLRUYT, Het inwendig gebed
van de apostel. 2de druk..--- E. H. L.
Ardui, Westmalle, 1952, 200 pp.,
Fr. 50.
Na verloop van nauwelijks twee jaar
verschijnt al een tweede, vermeerderde
druk van Kan. Colruyt's werkje: het
beste bewijs voor zijn degelijkheid. Wij
bespraken het reeds in Mei 1951. De
nieuwe toevoegingen willen de practijk
nog beter belichten en getuigen, zoals
trouwens het hele boekje, van een zeer
wijs evenwicht: niet de persoonlijke activiteit wordt prijs gegeven in het inwendig
25
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gebed maar een hinderlijke, minderwaardige, tenslotte zelfzuchtige activiteit.
Kortom schr. leert, met de beste traditie,
niet de activiteit uit te schakelen maar
haar te zuiveren. Wat ook de enige weg
is om haar open te stellen voor een
eventueel direct goddelijk ingrijpen.
R. Leys
Ida Fr. GOERRES, De last d er anderen,
vert. door P. Damiaan M. Hendrikx,
O.P. (Bibliotheca Spiritus) . 'T
Groeit, Antwerpen, 1952, 132 pp.,
ing. Fr. 75, geb. Fr. 95.
Een boekje dat door iedere ontwikkelde lezer graag zal gelezen worden. Over
de liefde en de barmhartigheid is wel
veel geschreven, maar nooit genoeg, want
het blijft de zwaarste taak van ons geloof, te betuigen dat het tweede gebod
gelijk is aan het eerste.
I. F. Górres behandelt eerst de lichamelijke en daarna de geestelijke werken
van barmhartigheid, ze wijst op de vele
psychologische gevaren die schuil gaan
achter het barmhartigheid betonen en
ondervinden, en ze weet telkens op overtuigende wijze aan te geven hoe een
gezond-bovennatuurlijke instelling van de
christen deze reële moeilijkheden kan
overwinnen.
Het is jammer dat de vertaling te wensen over laat: een soms te familiaire toon
en een gebrek aan de juiste gevoelstoon
van de woorden.
J. Noë
Zr Dr M. COSTANZA, C.R.S.S., De
Heilige Joannes Chrysostomus. — J.
H. Gottmer, Haarlem, 1952, 285 pp.,
f 8.50 en f 6.50.
Vaak wordt er gezocht naar een boeiend heiligenleven. Het leven van de H.
Joann. Chrysostomus is vol van de
grootste spanningen, die hun oorsprong
vinden in zijn grote ijver voor het rijk
Gods, zijn uitzonderlijke begaafdheid en
de woelingen der tijden. Een ogenblik in
aanraking komen, ik zou willen zeggen
met de weldadige gloed, die er uitgaat
van de persoon van Chrysostomus, is een
genade. Bij nadere kennismaking met
deze Oosterse Kerkvader, verging het de
schrijfster van het heiligenleven als vele
anderen, men gaat van hem houden en
men zou willen dat ontelbaar velen deze
man als een groot vriend van God en de
mensen zouden leren kennen! Dit is mogelijk, want uit de talrijke geschriften die
we van hem hebben kan men een vrij
volledig beeld krijgen van zijn gehele
leven. Zelfs heel fijne nuanceringen uit
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zijn zieleleven worden ons nader gebracht. Het boek is met een grote liefde
en kennis van het onderwerp geschreven.
Voor argeloze lezers zou een of andere
historische verklaring het fronsen der
wenkbrauwen kunnen voorkomen. Ik
denk hier bijvoorbeeld aan de strijd van
de bisschoppen en op welk een manier!
De schrijfster is dunkt mij alleszins geslaagd het leven en werken van de heilige ons dichter bij te brengen en ik meen
in haar stijl zelfs iets van de fonkelingen
van de griekse kerkvader terug te vinden.
B.
Aanbevolen!
Sheila KAYE-SMITH, Quartet in Heaven. — Cassell en Co, Ltd, London,
244 pp., 15 S.
Sheila Kaye, die reeds vele andere
boeken op haar naam heeft staan, verrast
ons hier met de levensbeschrijving van
vier heiligen. Vier vrouwenfiguren, die zij
op boeiende wijze beschrijft. Ze maakt
volkomen waar wat zij zegt in haar voorwoord: „My object is psychological rather than biographical. I want to see
these four women as human beings before I attempt to examine them as saints".
Catharina van Genua, Rosa van Lima,
Theresia van Lisieux en Cornelia Connelly plaatst zij naast elkaar, ze vergelijkt, ziet deze heiligen in eigen omgeving
en tijd en weet van daar uit door te dringen in hun psyche, die de ondergrond is
van Gods uitzonderlijke genadewerking.
J. de Rooy
Een interessant boek.
Bernhard WELTE, Vom Wesen und
Unwesen der Re li gion. -- Verlag J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt
A/Main, 1952, 44 pp., geb. D.M.
2,50.
Het authentieke wezen van de godsdienst bestaat in de totale overgave van
geheel ons wezen aan het geheim van
God. Deze inwendige godsdienst moet
zich echter veruiterlijken in bepaalde
voorstellingen en handelingen. In deze
uitwendigheid duikt het gevaar op van
het „Unwesen" van de godsdienst, een
verzelfstandiging van het uiterlijke, dat
niet langer meer wortelt in de authenticiteit. Kenmerken van deze verwording zijn
de verstarring en de overwoekering,
waardoor de reële overgave aan God
wordt vervangen door een vasthouden
aan en een vermenigvuldigen van religieuze voorstellingen en handelingen om
zichzelf. Ook het fanatisme is een teken
van onauthenticiteit. De religieuze mens
wordt steeds door deze misvormingen
bedreigd, alleen de genade van Christus

kan ons beveiligen. Deze brochure over
het ware geloof is het lezen en het mediteren overwaard.
F. D. R.

M. HIJMAN S.J. en J. W. DINJENS,
De nieuwe aarde. Godsdienstboek
voor het uitgebreid lager en ander
voortgezet onderwijs. L. C. G.
Malmberg, Den Bosch, 1952, 202
pp., geïll., f 3,90.
Het leerplan dat met de nieuwe Katechismus der Nederlandse Bisdommen samenhangt, reserveert van deze katechismus 106 vragen voor de examenstof van
ULO en MULO. Ze zijn genomen uit
alle lessen, en vormen aldus een gelegenheid om de hele godsdienstleer door
te nemen. Hierbij dient zich „De nieuwe
aarde" aan als handboek voor de leerlingen. Dit boek is echter het tegendeel
van een dor commentaar op katechismusvragen. Het vormt veeleer een zelfstandig geheel, waarin de tekst van die
vragen zeer natuurlijk is opgenomen. En
dit geheel sprankelt van frisheid door illustratie en toon, en vooral door vele
verrassende vondsten.
Dit zijn echter nog slechts uitwendige kwaliteiten. Van veel meer belang
lijkt ons dat het ideaal van het Maastrichtse „Katechetisch Centrum", om nl.
alle lessen te plaatsen in een sfeer van
geloofsoverdracht, hier in praktijk is gebracht zonder enige forcering. Bij de behandeling van elk onderwerp wordt immer op spontane wijze uitgegaan van
„wat Christus erover dacht en wat wij
dus ook moeten denken". Het spreekt
vanzelf dat daardoor de uitdrukkingswijze aansluit bij de H. Schrift. Ook op de
liturgie openen de lessen een uitzicht, dat
men wellicht nog wijder zou wensen.
Wat de leerinhoud betreft, menen wij
dat de schrijvers dáár op hun best zijn
waar zij zich van eigen theologische
hobby's onthouden. Zij zouden wellicht
van Christus beter dadelijk kunnen zeggen dat Hij „God de Zoon" is dan „God"
(blz. 22 v) . De term „erfgenade" tegenover „erfzonde" (blz. 44 v) lijkt ons
meer uitleg te vragen. Wij waarderen dat
ons genadeleven soms „verrijzenisleven"
genoemd wordt, maar zouden dan ook
de Verrijzenis, alsmede de Parousia,
graag opgenomen zien in de behandeling van de H. Mis en vooral van het
kerkelijk jaar. Daartegenover lijken ons
de drie goddelijke deugden iets te „paradijselijk" voorgesteld en komen het
kruis en de persoonsovergave er iets te
weinig bij te pas. P. Schoonenberg
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Kan. Aug. CROEGAERT, Liturgisch
commentaar bij de lessen v an de
catechismus voor Belgié en Nederland, 3: De middelen ter zaligheid.
Dessain, Mechelen, 1952, XIV-914
pp., Fr. 160.
Met dit derde deel is Kan. Croegaert's
groot liturgisch en catechetisch werk voltooid, waarvan de encyclopedische rijkdom en het praktisch afgestemd-zijn op
het godsdienstonderrricht dadelijk de aandacht hebben getrokken. Zoals we reeds
aanstipten in onze vorige besprekingen
(I: 1951 p. 86; II: 1952 pp. 368-369)
strekt dit commentaar zich ook uit, niettegenstaande zijn liturgische titel, tot gebieden die wel niet paraliturgisch mogen
heten (in de tegenwoordige pejoratieve
betekenis) maar die toch hoogstens als
verre verlengstukken van de eigenlijke
liturgie kunnen worden beschouwd. Praktisch gezien is de verruiming van het
eng-liturgische standpunt slechts te prijzen.
In dit derde deel dient speciaal vermeld
te worden de waardevolle behandeling
van de Mariale eredienst: ruim 150 pp
met een kaart van de Mariaheiligdommen
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in ons land. Men vindt hier ook een
nuttig naamregister voor de 3 delen.
Alleen is het jammer dat taal en stijl
soms verouderd aandoen en door gallicismen ontsierd worden (ook de Vlaamse
plaatsnamen op bovenvermelde kaart zijn
bedenkelijk) . Afgezien daarvan wensen
we dat dit standaardwerk niet enkel zijn
verdiende lof moge oogsten, maar dat
men er bij het godsdienstonderricht dankbaar gebruik van zal weten te maken.
G. Windey
Albert MULLER, Moraal en zakenleven,
Nederl. van K. A. Van Cauwelaert.
Sheed 6 Ward, Antwerpen, 1952,
228 pp., ing. Fr. 110, geb. Fr. 135.
Bij het verschijnen van de Franse uitgave van dit boek hebben wij in dit tijdschrift gezegd hoe scherp, ruimhartig en
gezond de gedachten zijn van de schrijver.
De Nederlandse vertaling die zo keurig
werd verzorgd, is dan ook uiterst welkom. Zij zal aan christelijke zakenlui en
aan priesters die door hen worden geconsulteerd grote diensten bewijzen.
A. Snoeck

THEOLOGIE EN PHILOSOPHIE
H. Fr. Th. BORGERT C.ss.R., In Geest boekje bundelt, op soms wat eentonige
en Waarheid; over de inwoning wijze, teksten, hoofdzakelijk uit de
Gods in de zielen. Dekker en
van de Vegt, Nijmegen, 1950, 382
pp., f 3.50.
Een degelijk werk over een zeer belang wekkend onderwerp. P. Borgert
heeft de theologie over de inwoning verder willen brengen door de centrale
plaats van Christus in onze heilsorde
meer dan vaak geschiedt uit te werken.
En hij weet zo ook vele punten op interessante wijze te belichten. Overal
merkt men, dat dit werk de vrucht is
van persoonlijke studie. Het boek is bovendien zeer rijk aan inhoud. Het behandelt zowel de leer van griekse en latijnse
Vaders als die van S. Thomas en der
latere scholastieke theologen. Dat niet
elke theoloog het in alle onderdelen met
Borgert eens zal zijn, doet niets af aan
de grote verdienste van deze dissertatie.
C. Stráter

Jean DANIELOU, Les Øges et leur
mi ssion ((Irénikon, nouv. série no
5) , Editions de Chèvetogne, Chèvetogne, 1951, 155 pp., ing. Fr. 50.
Eigenlijk weet de westerse Christen in
zijn geloof geen weg met de engelen. Dit

Griekse patristiek, die de zending der
engelen belichten in de heilsgeschiedenis
(de scholastiek zal hun een meer metaphysische beschouwing wijden) en de
verbondenheid waardoor mensen en engelen één enkele cosmos uitmaken ter
verheerlijking van God. Daardoor werkt
het zeer suggestief. Misschien hadden wij,
westersen, een nauwkeuriger scheiding
verlangd tussen eigenlijke geloofsgegevens en menselijke voorstellingen, en,
ofschoon het werkje hoofdzakelijk vulgariserend is bedoeld, wat meer toelichting
omtrent delicate punten die weliswaar
niet tot het eigenlijke onderwerp behoren
maar toch aangeraakt worden, zoals de
juiste interpretatie van de „engel van
Jahweh" in vele O.T. plaatsen, van de
bekende Paulustekst over het hoofddeksel
der vrouwen „wegens de engelen", of
omtrent het zeer moeilijk probleem der
verhoudingen tussen de Griekse, Iraanse
en Joodse angelologiën. R. Leys

Werkgenootschap van katho li eke theologen in Nederl and. Jaarboek 1952.
Voordrachten en discussies. 160
Pp.
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Deze bundel lezingen bevat een uitmuntend, ja onmisbaar middel om zich op
de hoogte te stellen van hetgeen er in
Nederland op theologisch gebied wordt
gepraesteerd. En behalve de deskundigen
zal in onze tijd ook menige ontwikkelde
leek dit uitstekend middel niet onbenut
willen laten.
In 1951 werden een tiental voordrachten gehouden over: Speculatieve beschouwingen over de Positieve Theologie:
Gods heilswil; het middellijk-onmiddellijk
contact met God in onze geloofsakt speciaal geïllustreerd aan het dogma; theologie en psychologie der bekering; enkele
kanttekeningen bij het genadesysteem van
St. Alfonsus; zedelijkheid en vrijheid; de
opinie of de mening; volmaakt en onvolmaakt berouw; verdelende rechtvaardigheid; de gerechte prijs.
Alles samen een respectabele reeks van
voordrachten, die soms wel meer dan
gewone inspanning van de lezer vergen
en een enkele maal onbewust het voorhoofd doen fronsen. De opkomende vraag
of moeilijkheid vindt men echter doorgaans bevredigend besproken in de op
elke lezing volgende zeer interessante
discussie.
Op een en ander nader in te gaan zou
hier wel misplaatst zijn.
Het zij me vergund t.o.v. het geheel
een enkele suggestie te uiten.
Gelijk op ander wetenschappelijk gebied is ook op theologisch terrein passende samenwerking ongetwijfeld toe te
juichen. Zou het daarom niet nuttiger zijn
een bepaald onderwerp, dat actueel in de
H. Kerk van groter belang is, door verschillende sprekers te laten behandelen?
Zou zulk een werkwijze van het meer
wetenschappelijke deel van het Nederlandse orgaan in Christus' mystiek Lichaam niet vruchtbaarder zijn? Hierbij zij
dit hapje ter beoordeling toegeworpen
aan de flair van deze elite meute.
P. Ploumen

Kan. J. COPPENS, Vom christlichen
Verstdndnis des Alten Testaments.
Les harmonies des deux Testaments:
Suppl. Bibliographique. Bibliographie
J. Coppens (Folia Lovaniensia, 3-4) .
Leuvense Universitaire Uitgaven;

Desclée De Brouwer, Brugge, 1952,
100 pp., Fr. 50.
Op 4 en 6 Juli 1951 hield Prof. Coppens de thans gepubliceerde voordracht
over de typologische interpretatie van de
H. Schrift en over de door hem „vaderlijk gekoesterde" (21) „diepere, vollere

zin". Graag nemen we nota van een uitspraak als deze: „De volzin te bewijzen
is niet de taak van de exegeet" (22) ,
doch veeleer van de theoloog die zich
interesseert voor de „werkelijke inhoud
der Openbaring" (22) .
De bijgevoegde zeer uitvoerige bibliographie, waarin alles vermeld wordt wat
Prof. Coppens ooit publiceerde of hielp
uitgeven, bewijst dat niet alleen P. Daniélou de behoefte gevoelt der Duitse
Privat dozente: „Ich musz publizieren"
(11) . J. De Fraine
-

Dr G. Ch. AALDERS, Oud-Testamentische Øoniek. — J. H. Kok, Kampen, 1952, 415 pp., f 18.50.
De titel van dit boek moet men even
leren verstaan. Schrijver zelf vergelijkt
het met bestaande „Inleidingen" op het
O.T. Inderdaad geeft het, behalve een
algemeen deel, ook introductie's op de
afzonderlijke Boeken, maar dan slechts
onder het aspect van kanonisch karakter
en wordingsgeschiedenis. Het wekt de
indruk uit een cursus gegroeid te zijn als
handboek.
Het eerste gedeelte, de „Algemene Kanoniek", benadrukt de eenheid welke de
Kanon als normerend Godswoord samenbindt. Wording, erkenning en idee vormen het object van onderzoek. De christelijke Kanon-traditie is er wel erg beknopt in één alinea samengedrongen. Van
gereformeerd standpunt uitgaand, moest
de rol van de Septuagint uiteraard op de
achtergrond raken, terwijl de H. Hieronymus te apodictisch in het reactionaire
kamp wordt geplaatst.
Een inleidings-paragraaf brengt veelbelovend de instrumentaliteits-theorie betreffende de Inspiratie naar voren, doch
verhelderend werkt dit niet op de beschouwing over de verhouding Godde
lijke en menselijke „factor" in de H.
Schrift. Is er niet een neiging om het
menselijke terug te dringen ter beveiliging van het Goddelijk karakter? Misschien komt daaruit de afwijzende houding voort tegenover de kritiek die uit
de menselijke verschijningsvorm zijn conclusies vormt omtrent eenheid en datering
der Boeken.
Overigens is het waar, dat het tweede
gedeelte, de „Bizondere Kanoniek", een
voorzichtige houding alleszins rechtvaardigt, door te wijzen op het vonnis, dat de
kritische wetenschap over eigen te grote
zelfverzekerdheid heeft geveld. De voornaamste theorieën over de compositie der
Bijbelboeken worden meestal in traditio
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nele zin weerlegd. Schrijver heeft gelijk,
dat hij het bezit der traditie niet zonder
goede reden prijsgeeft. Soms echter verschanst hij zich te veel in een oude stel
ling, waardoor hij zich een ruimer zicht
op structuur en zin der H. Schrift beneemt. Het Scheppingsverhaal b.v. wordt
historisch volkomen op één lijn gesteld
met de gegevens over de Patriarchen-tijd
en de latere perioden.
Een van de verdiensten van het boek
is, dat het volle aandacht schenkt aan de
getuigenissen van de Schrift zelf ter bepaling van de Kanon-traditie. Het is
jammer, dat Oud en Nieuw Testament
onder exclusief schriftuurlijk aspect tot
gelding worden gebracht en niet tevens
als bovennatuurlijke gemeenschap met
bovennatuurlijke traditie- en gezagsfunctie. Het zou de moeoite waard zijn eens
de rol van deze gemeenschap te belichten
in de totstandkoming van de Kanon. Ook
concludeert schrijver misschien te snel,
doordat hij onze praeoccupatie's en begrippen omtrent auteurschap overbrengt
op de oude wereld.
Het werk biedt tenslotte vaak een zeer
goed beeld van karakter en strekking der
H. Boeken. Het is leesbaar geschreven,
soms wat wijdlopig. Veel nieuwe gezichtspunten zal men er niet vinden, maar
wat belangrijk is, er spreekt een principieel gelovige houding uit. Soms is die
houding wel wat star en zal daardoor
onnodig schokken op te vangen hebben,
maar ze biedt garantie van degelijkheid.
Het boek heeft nog zeer aan betekenis
gewonnen door de veelzijdig georiënteerde literatuurlijsten welke aan elke paragraaf zijn toegevoegd. H. Suasso
Dr. W. H. GISPEN, De Spreuken van
Salomo; Eerste deel hfdst. 1,1-15,
33; --- J. H. Kok N.V., Kampen,
1952, 284 pp., f 6,90.
In de bekende keurig uitgegeven „Kor
te Verklaring der H. Schrift" door een
groep gereformeerde theologen ter hand
genomen, verzorgde Dr Gispen dit eerste deel van het Boek der Spreuken.
Een duidelijk beknopte inleiding tekent
de bedoeling en de aard van het boek.
Het aandeel van koning Salomon in de
samenstelling der Spreuken wordt benadrukt door ze te plaatsen in het licht
van de ons nu bekende zeer oude wijs
heids-literatuur uit de andere cultuurcentra van het nabije Oosten.
Volgens de opzet blijft de vertaling
zoveel moge lijk de grondtekst volgen,
terwijl toch een goed verstaanbaar en
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lopend geheel is bereikt. Een enkele keer
komt nog wel eens het nadeel van een
al te letterlijke vertaling naar voren. Om
maar een paar dingen te noemen: „gunst-genoten" in 2, 8 is niet erg sierlijk. Als
men aan deze betekenis van „chasid"
wil vasthouden zou „gunsteling" of „bevoorrechte" wellicht beter klinken. Zo
is „boze verkeerdheden" in v. 14 teveel
tautologie, welke slechts door het commentaar wordt opgelost. „Woorden
mijns monds" is wel wat archaïstisch.
„Formeren" in 8, 22 is misschien wel
juist, maar nauwelijks Nederlands, zo ook
het woord „verstandeloos". Een commentaar vermag een vertaling nu eenmaal niet altijd te rechtvaardigen, wanneer deze uit linguistisch oogpunt minder gelukkige woordkeus bevat. Wij willen hiermee echter niets afdoen aan de
grote kwaliteiten van deze vertaling.
De zeer zorgvuldige verklaringen der
tekst bevatten nog al wat philologische
aantekeningen. Hierdoor en ook door de
plaatsing van Bijbel-pericopen tussen de
uitleg, wordt de „Korte Verklaring" meer
studieboek dan leesboek.
Beide, tekst en verklaring van dit deeltje, zullen een degelijke hulp zijn voor
het verstaan van dit belangrijke Wijs
heidsboek. H. Suasso
Ephraem HENDRIKX O.E.S.A., Augustinus en de re-integratie v an theologie
en geloofsverkondiging; openbare
les. --- Dekker en van de Vegt N.V.,
Nijmegen, 1952, 18 pp., f 1,---.
Dat deze geleerde, wiens grondige
kennis van Augustinus vrijwel alleen aan
ingewijden bekend was, als privaat-docent aan de Katholieke Universiteit college gaat geven „over de H. Augustinus
als kerkvader en theoloog", is een verheugende gebeurtenis.
Als onderwerp van zijn openbare les
koos hij de leer van de ziel-lichaam verhouding in verband met de dogma's omtrent het eeuwig leven. De oude Kerk
ziet het eeuwig leven als verrijzenis van
ziel èn lichaam, als geestelijk-lichamelijke
onsterfelijkheid, en de zonde als geestelijk-lichamelijke dood. De hedendaagse
katholiek is geneigd de lichamelijke verrijzenis als een bijkomstigheid te beschouwen, maar het eigenlijke van eeuwig leven en zonde te leggen in de ziel. Augustinus heeft aanleiding gegeven tot die
verbuiging der begrippen, maar bij hem
zijn beide beschouwingen in één synthese
verenigd. Die synthese kan ons dus helpen om de bijbelse gedachtenwereld en
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de aanwinsten der nieuwere geloofsontwikkeling samen te brengen in een concrete, de mens met zijn concrete nood
aansprekende prediking. Aldus een zeer
schematische samenvatting van deze studie, die zelf reeds schematisch is, waarvan wij hopen dat de schrijver nog eens
een uitgebreider en genuanceerder bewerking zal geven. P. Smulders
B. DELFGAAUW, Wat is existentialisme? Noord-Hollandsche Uitg. Mij,
Amsterdam, 1952, derde druk, 118
PP., f 3.75.

Deze derde druk is weer belangrijk gewijzigd, in vergelijking met de voorgaande. O.a. vinden wij een „Nabeschouwing"
welke tracht een wezensbepaling van het
existentialisme als geheel te geven. Zij
werd in artikelvorm reeds in dit Tijdschrift gepubliceerd en is zodoende onze
lezers bekend. Juist ook in verband met
de kritiek die de S. in deze nabeschouwing laat horen, vragen wij ons af, of
deze wel geheel overeenkomt met zijn
voorgaande uiteenzettingen, waar hij o.i.
Jaspers en Heidegger al te gunstig interpreteert aangaande hun Godsopvatting of
de mogelijkheid ertoe en wel weinig helder het relativisme van vele vormen van
existentialisme naar voren brengt. Gaarne
hadden wij ook ondanks de rechtmatige bezwaren van de ruimte -- minstens
Merleau-Ponty mede behandeld gezien.
Maar dit zijn slechts wensen die altijd
overblijven, zelfs na lezing van een uitgave, die zichzelf al voldoende aanbeveelt
door haar vele herdrukken aan ieder die
belangstelt in wijsbegeerte van eigen tijd.

J. H. Nota

B. DELFGAAUW, Be knopte geschiedenis der wijsbegeerte, dl. III: De hedendaagse wijsbegeerte. — Het Wereldvenster, Baarn, 1952, 117 pp.,
geb. f 4.90.

Met dit derde deeltje wordt de beknopte geschiedenis der wijsbegeerte voltooid.
Dr D. behandelt hier eerst de verschillende stromingen der hedendaagse wijsbegeerte, om vervolgens enige critische
beschouwingen neer te schrijven onder
het hoofd: „Perspectief der hed endaagse
wijsbegeerte". Aan het eind vinden wij
een zorgvuldig samengesteld personenregister op de drie delen samen.
Wij behoeven ons hier slechts aan te
sluiten bij de aanbeveling die wij in Streven gaven voor de twee eerste deeltjes.
Het feit, dat Oudheid en Middeleeuwen
al zijn tweede druk beleefde, zegt trou-

wens reeds voldoende. Wij vinden hier
een veilige gids naar het land der wijsbegeerte voor ieder die naar een eerste
oriëntatie zoekt. De korte, over het algemeen uitstekend gekozen bibliographie
aan het eind van elk hoofdstuk, kan hem
dan eventueel verder op weg helpen. Ondanks de interessante beschouwingen van
de S. onder de titel „Perspectief
hadden we toch liever gezien, dat i.pl.
daarvan meer ruimte was gegeven aan de
geschiedenis zelf. Zoveel moet nu uiterst
kort vermeld worden, dat dan iets meer
vermelding had kunnen krijgen. Misschien
te overwegen voor de tweede druk die
ook voor dit deel wel nodig zal worden?
J. H. Nota
...."

Dr I. M. BOCHENSKI, Geschiedenis
der hedendaagse Europese wijsbegeerte. 2e uitg. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1952, 330 pp., ing. Fr.
75, geb. Fr. 115.
Vele lezers kennen wellicht Europtiische Philosophie der Gegenivart van I.

M. Bochenski O.P. en zullen het ook
gebruikt hebben om een eerste inzicht te
krijgen in de verschillende stromingen
van de hedendaagse wijsbegeerte. Dit
boekje bereikt inderdaad meesterlijk het
doel dat het zich heeft voorgesteld: een
inleiding te zijn in de geheimen van de
wijsbegeerte zoals ze nu beoefend wordt
en ook een overzicht te geven van de
voornaamste stromingen, kort en toch zo
dat niet te veel geweld gedaan wordt aan
uiteenlopende stelsels als positivisme en
existentialisme, logicisme en phenomenologie.
Daarom begroeten we met genoegen de
goed geslaagde en verzorgd uitgegeven
vertaling van M. Duchateau en wensen
wij haar een snelle verspreiding in ons
Nederlands taalgebied.
Op blz. 82 staat een storende drukfout:
„organisch" voor „anorganisch".
M. De Tollenaere
Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding
van het vijf en twintigjarig bestaan
van de Philosophische Bib liotheek
1927-1952. ^-- N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1952,
45 pp.
Op 5 April 1952 werd te Amsterdam,
in een plechtige academische zitting het
25-jarig bestaan gevierd van de Philosophische Bibliotheek, uitgegeven door de
Standaard-Boekhandel. Van deze gebeurtenis werd, als deel van de reeks, een
Gedenkboek gepubliceerd, bevattende de

BOEKBESPREKING
Openingsrede van Mgr K. Bellon, een
lezing van Dr C. F. P. Stutterheim over
met
Stiefkinderen der wijsbegeerte
welke kinderen de geesteswetenschappen,
die zich met taal en letterkunde bezig
houden, bedoeld worden en een rede
van Mgr L. De Raeymaeker over Herleving en vooruitgang van de wijsbegeerte
in onze tijd. Wanneer men de imposante

reeks publicaties der Philosophische Bibliotheek overziet, moet men erkennen dat
zij tot een echt standaard-werk in de
Nederlandse cultuur is geworden. Eveneens kan men niet anders dan de oprichalthans in
ters feliciteren, die, toen er
op nederlandstalig
Zuid-Nederland
philosophisch gebied, nog zo goed als
niets bestond, het inzicht en de ondernemingslust hebben gehad, om deze Bibliotheek in het leven te roepen.
L. Vander Kerken
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Prof. Dr Hans FREUDENTHAL, Inleiding tot het denken v an Einstein.
Serie „Hoofdfiguren van het menselijk denken" No 8. Uitgeverij
Born N.V., Assen, 1952, 56 pp.,
f 1.45.
Dit boekje bevat een helder en boeiend
geschreven overzicht over het werk van
Einstein en vormt een zeer geschikte inleiding in deze moeilijke materie. Enkele
passages (pag. 22, 49) klinken minder
vriendelijk ten opzichte van de wijsbegeerte; toch wil S. geen consequent positivist zijn, hetgeen blijkt uit de dubbele
conclusie: terwijl Einstein het inzicht
bracht, dat de mens medespeler is in ieder
waargenomen physisch gebeuren, heeft
hij ons toch ook geleerd, dat niet alle
buiten- of bovenmenselijke eenheid in de
physische wereld moet worden ontkend.
J. B.

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE
tekort wordt nu, ons inziens, volledig geDr B. Chr. HAMER, Zielszorg en psydekt door de vertaling van het bekende
chiatrie. J. H. Kok N.V., Kamen haast klassieke handboek van Woodpen, 1952, 226 pp., f 6.75 en f 8.50.
worth en Marquis. Daarmee, laten we
Dit boek is geschreven voor Proteshopen, zal dan eindelijk de achterstand
tantse zielzorgers, maar het verdient bevan het psychologie-onderwijs in ons land
kendheid in ruimer kring. Naast een
verdwijnen. Het standpunt door de auoverzicht van de verschijnselen bij psyteurs ingenomen is zuiver wetenschappechische stoornissen en een bespreking van
lijk. Het handboek bevat enkel de kennis
de voornaamste ziektebeelden wordt op
van de menselijke verrichtingen, die teeenvoudige en heldere wijze een beschrijgenwoordig verworven werd door experiving gegeven van verschillende typen
ment
en wetenschappelijke observatie.
van psychisch gestoorden, b.v. de depresDaarom verwachten wij niet dat het
sieve mens, de neurotische mens. Voortiedereen zal bevredigen, daar de gewone
durend wordt hierbij het probleem opgeleek van de wetenschappelijke psycholoworpen, hoe de zielzorger tegenover
gie meestal „mensenkennis' 'verwacht, die
zulke mensen moet staan. De auteur bealleen het resultaat kan zijn van veel
spreekt ook de vraag, of echtscheiding op
meer onderzoek. Dd kernphysica kwam
grond van psychische storing gewenst is.
er ook niet in enkele jaren! De bruikbaarMet talrijke argumenten motiveert hij zijn
heid van dit handboek wordt niet weinig
afwijzend antwoord.
vermeerderd door de klare samenvattinVoor hen, die leiding moeten geven
gen en de reeks oefeningen en vragen
vooral van meer persoonlijke aard en die
aan het einde van elk hoofdstuk.
daarom iets moeten weten over psychiW. Smet
sche stoornissen, is dit boek een geschikte
handleiding. J. M. Kijm
Dr S. W. TROMP, Grondbeginselen
der psychische physica, Bijdrage tot
Robert S. WOODWORTH en Donald
de kennis der physische en physioG. MARQUIS, Psychologie, vert.
logische aspecten van telepathische,
onder supervisie van Prof. Dr F. J.
wichelroede- en andere paranor
J. Buytendijk door P. P. J. van Las
male verschijnselen, Uitg. Dilipel (Universitaire Bibliotheek voor
gentia, Amsterdam 1952, 204 pp.,
Psychologie) . — N.V. Standaardf 8,90.
Boekhandel, Antwerpen; Spectrum,
De
ontwikkeling van het natuurkundig
Utrecht, 1951, 693 pp., geb. Fr. 260.
onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om
Reeds lang bestond de behoefte aan
diep door te dringen in de physische aseen degelijk, modern handboek van de pecten van het gebeuren in levende orgapsychologie in de Nederlandse taal. Dit
nismen. Dit onderzoek is aan het uit-
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groeien tot een aparte tak van wetenschap, waaraan Dr Tromp de naam psychische physica gaf. Van bijzonder belang is deze wetenschap voor het onderzoek van de verschijnselen, welke gerekend worden tot de parapsychologie. In
dit boek geeft de auteur een overzicht
van de problemen en van de bereikte
resultaten met talrijke verwijzingen naar
de publicaties over deze onderwerpen.
Vooral de hoofdstukken over „Voorbeelden van supersensorische gevoeligheid
van het levende organisme" en „Diepere
oorzaken van de supersensorische gevoeligheid" maken duidelijk, hoe vruchtbaar
deze studie voor onze kennis van de
levende wezens in het algemeen en bijzonder van de mens kan worden. Ongetwijfeld zal dit boek ertoe bijdragen, dat
waardering en belangstelling ontstaat
voor dit ernstig wetenschappelijk werk.
J. M. Kijm
Dr H. RLIYGER S, De beide geslachten.
Schetsen voor een wijsgerige sexuo
logie. Met een voorwoord van Prof.
Dr F. J. J. Buytendijk. J. Romen 6 Zonen, Roermond-Maaseik,
1952 210 pp., f 9,50 en f 11,---.
Het lijkt banaal, als men de inhoud
van deze serieuze studie (oorspronkelijk een cum-Laude proefschrift van Nijmegen) wilde samenvatten met de voor
eenieder evidente formule, dat man en
vrouw op elkander zijn ingesteld. En
toch dekt deze uitdrukking de inhoud wel
zeer, als men dan maar niet vergeet, dat
de schrijver, alvorens tot deze conclusie te komen, een zeer lange en zware
weg heeft afgelegd: hij laat de bonte
verscheidenheid van feiten, belevenissen, wetenschappelijke en wijsgerige theorieën die er rondom dit allermenselijkst
probleem in de loop der eeuwen ontstonden eenvoudigweg spreken, en poogt
de zin der beide geslachten te laten oplichten uit dit alles onder de leiding van
een, soms duidelijk uitgesproken, dan
weer nauwelijks merkbaar geinsinueerde
modern-scholastieke visie, zodat heel de
rijkdom van de afgelegde weg in die
schijnbaar banale formule ligt uitgerijpt.
Men wordt bij het lezen zeer lang in
spanning gehouden; vele wegen laat ons
de schrijver inslaan, die dan weer vaak
blijken dwaalwegen te zijn. Het gevolg
van deze methode is echter, dat ondanks
de prijzenswaardige acribie die spanning
wel eens al te groot wordt en men het
toch zo noodzakelijke richtingsbesef kwijtraakt. Daar komt nog bij, dat bepaalde

opvattingen, die op zich genomen wél
duidelijk zijn, vaak door een enigmatische
uitdrukkingswijze nodeloos problematisch
worden. Wij zouden graag meer positieve
stellingname hebben gezien met minder
woordspelingen, wat meer heldere
dialectiek en wat minder phaenomenologie.
Niettemin zijn deze „schetsen" een
alleszins representabel werk geworden
over een lastige stof. Voor een enigszins
ingewijde lezer zijn ze de inspanning
overwaard. W. Couturier
G. H. BANTOCK, Freedom and authority in education. — Faber and Faber Lim, London, 1952, 212 pp., 18 $
De titel van het boek is misleidend:
men verwacht onwillekeurig een principiële beschouwing over de verhouding
van vrijheid en autoriteit in geheel de
opvoeding, de schrijver heeft het echter
uitsluitend over het onderwijs, terwijl het
hem er klaarblijkelijk om te doen is de
voorstanders van de actieve methode en
het groepswerk te bestrijden. Nu volgt
Bantock een merkwaardige methode om
zijn stelling te bewijzen, hij neemt John
Dewey en Karl Mannheim onder de
loupe en toont aan, dat deze het bij het
verkeerde eind hebben, vervolgens geeft
hij een schets van de opvoedkundige
ideeën van Matthew Arnold, John Henry
Newman en D. H. Lawrence en laat
zien, dat deze min of meer verstandige
dingen zeggen. De twee eerste schrijvers
worden blijkbaar als dé vertegenwoordigers der vrijheids-ideeën voorgesteld, de
drie laatsten als autoriteiten in zake een
meer autoritatief gericht onderwijs. In
het laatste hoofdstuk tracht de schrijver
een synthese te geven van de eisen van
vrijheid en autoriteit.
Wat in dit boek direct opvalt, is het
gebrek aan eenheid, wat niet verwonderlijk is, daar een belangrijk deel van het
werk, volgens de schrijver zelf, eerst in
afzonderlijke artikelen is gedrukt. Het
gevolg is, dat hij zich op vermoeiende
wijze herhaalt en men nergens het gevoel
krijgt, dat hij recht op zijn doel afgaat.
Vervolgens komt telkens duidelijk naar
voren, dat de schrijver weinig weet heeft
van de belangrijke, moderne literatuur
omtrent dit onderwerp. Dewey is ongetwijfeld een pionier der progressieve opvattingen en men kan hem zeer veel verwijten (hij is o.a. wel verantwoordelijk
voor de materialistische tendenties der
Amerikaanse school) , maar na hem en
onafhankelijk van hem is er over het
onderhavige onderwerp toch zo veel ge-
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schreven, dat het niet wetenschappelijk
meer is alleen Dewey in behandeling te
nemen. En dan Karl Mannheim! Waarvoor wordt nu juist deze socioloog als
woordvoerder uitgekozen? Nu zou het zo
kunnen zijn, dat beide auteurs aan de
schrijver de gelegenheid bieden het gehele vraagstuk principieel in beschouwing te nemen, zodat zij slechts als
springplank dienen. Dit is echter niet het
geval! De schrijver weerlegt slechts hun
specifieke leermeningen, die — speciaal
wat Mannheim betreft — soms weinig
met het onderwerp te maken hebben.
Maar wat erger is, is dat hij zeker
geen adaequate voorstelling heeft van
de moderne stromingen op onderwijsgebied, ja men moet van wanbegrip spreken, dat hij onder een fantasieloze, irriterende letterzifterij tracht te verbergen.
Nergens geeft hij blijk van een waarlijk
begrijpen van het kind, dat als een volwassene in zakformaat „behandeld"
wordt. Het is bijna onbegrijpelijk, hoe
deze schrijver, die toch voor wetenschappelijk wil doorgaan, met een paar, slecht
geinterpreteerde feiten, die hij meemaakte, genoegen neemt om aan te tonen, dat
het met de moderne methoden niet best
gaat.
Het waardevolle van dit boek bestaat
hierin dat de schrijver, waar het over de
doeleinden van het onderwijs gaat, scherp
stelling neemt tegen de vage inzichten en
dikwijls gevaarlijk onevenwichtige beschouwingen van zijn auteurs en daarnaast (in het tweede deel) licht werpt op
gezonde opvoedkundige wijsheid van
Zijn
Arnold, Newman en Lawrence.
waardering van Newman doet weldadig
aan.
Samenvattend zou ik willen zeggen,
dat de schrijver blijk geeft van gezonde
denkbeelden, die de voorstanders van de
progressieve methode met nut kunnen
overwegen, maar hij heeft te weinig beseft, dat datgene wat hij „philosophie"
der opvoeding noemt, slechts zin heeft.
wanneer men een helder inzicht heeft in
dat, wat opvoeding is. Gezien het feit,
dat er een wetenschap over de opvoeding bestaat, is het niet verantwoord
deze te negeren. Dr Nic. Perquin
Zr GAUDIA, Het Schoolkind, over de
psychologie van het kind vanaf het
zesde jaar tot aan de puberteit. —
De Toorts, Heemstede, 1952, 186
pp., f 5.90 en f 6.45.
Zr Gaudia, de bekende adjunct-directrice van het paedologisch instituut te
Nijmegen is zeker de ► aangewezen per-
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soon om in de serie „Jaren der Jeugd" de
psychologie van het schoolkind te behandelen. Zij heeft zich inderdaad op voortreffelijke wijze van haar taak gekweten.
Zij speelt het klaar om op de meest eenvoudige wijze een volkomen verantwoorde psychologie van het schoolkind te
schrijven, zodat zeer vele ouders van
haar inzichten kunnen profiteren. Eén
van de meest waardevolle eigenschappen
van dit boek is, dat de schrijfster zich
van de buitenlandse literatuur over dit
onderwerp heeft weten te bevrijden (zonder deze te verwaarlozen) en echt het
Nederlandse kind getekend heeft. Dit is
haar mogelijk geworden, doordat zij systematisch de spontane uitingen van de
kinderen genoteerd heeft, deze met de
antwoorden op een enquête vergeleken
heeft en tenslotte doordat zij zich door
een liefdevolle observatie in de kindermentaliteit ingeleefd heeft.
Hierbij is het echter niet gebleven.
Telkens komt de ervaren paedagoge voor
de dag, die zeer rake en gemakkelijk uitvoerbare opvoedkundige . raadgevingen
geeft. Daarom moeten alle ouders, onderwijzers en onderwijzeressen, jeugdleidsters dit boek lezen en herlezen net zo
lang totdat het hun geestelijk bezit geworden is. Vele onheilvolle fouten in de
opvoeding, zullen daardoor vermeden
worden. Wanneer bepaalde conservatieve opvoeders dit evenwichtige, door en
door gezonde boek goed zouden bestuderen, dan zouden zij wellicht ook beter de
achtergronden van de vernieuwingstendenties in de school-opvoeding begrijpen.
De boven besproken Bantock zou er b.v.
zijn voordeel mee hebben kunnen doen.
Van blz. 122-180 behandelt Zr Gaudia
de morele en godsdienstige ontwikkeling
van het schoolkind, deze twee hoofdstukken worden speciaal aanbevolen aan
de priesters, die veel met kinderen te
maken hebben.
Deze bespreking is één grote lofprijzing geworden. Dit betekent niet, dat er
geen tekorten te vinden zijn, maar mijn
vreugde over het positieve in dit werk is
zo groot, dat mij de lust ontbreekt deze
te belichten.
Slechts één uitzondering moge ik maken. Wanneer Zr Gaudia de morele ontwikkeling begint te bespreken, schrijft zij
de volgende zin neer: „we hebben hier te
doen met een vermenging van wellevendheids-, sociale-, aesthetische-, zedelijke-,
en godsdienstige maatstaven, waarvan
het kind zich niet bewust is". Dit begrijp
ik niet en waarschijnlijk zullen meerderen
met mij dit niet begrijpen. Ik vrees, dat
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deze zin een import van vreemde herkomst is.
Maar laten wij hier niet stil blijven
staan, laten wij eindigen met Zr Gaudia
dank te betuigen voor al het mooie, dat
zij ons gegeven heeft. Zij zegt (blz. 51) :
,,de volwassene, die het kind waardeert,
is een rijk mens". Dit is op haar zelf
toepasselijk. Een meer waardevolle lofprijzing kan ik haar niet geven.
Dr Nic. Perquin
Mary A. MAPES, Moeder speel met je
kind.
Winants, Heerlen, 1950,
172 pp., f 4,90.
Mevr. Laugs-Roovers deed een goed
werk met het boek van Mary Mapes te
vertalen en ze koos er zelfs een betere
titel voor; de oorspronkelijke titel luidde:
„Fun with your child".
Dit werkje bevat een zo grote hoeveelheid spelletjes, dat men best zijn
keuze kan maken voor elke voorkomende gelegenheid en over een zeer lange
periode. Een groot voordeel is, dat het
benodigde materiaal zonder kosten kan
worden verkregen.
Sommige hoofdstukken zullen wellicht
evenveel tot de vader als tot de moeder
spreken (zonder twijfel zijn er passages,
die de vader nog meer aanspreken dan
zijn kind) , want hij zal hier meer dan
één inspiratie opdoen om voedsel te geven aan zijn drang tot construeren, tot
creëren.
De spelletjes en spelen zijn gerangschikt naar de leeftijd van het kind en
naar het materiaal en de omstandigheden.
Zo is ook voor het zieke kind een grote
plaats ingeruimd. Voor de ouders, die
gaarne met hun kinderen bezig zijn, zal
het een ware uitkomst zijn. Het vormt
voor elk jong gezin een mooi bezit.
A. Schr.
Groot materiaal voor kleine kinderen, —
Muusses, Purmerend, 1950, 2de
druk, 42 pp., f 1,50.
Dit boekje vormt de pendant van
„Moeder speel met je kind", inzoverre
deze complete handleiding voor de inrichting van een speeltuin het buitenmateriaal behandelt. Beide boekjes hebben echter gemeen, dat zij dit speelmateriaal leren maken zonder op extra kosten
te jagen. Men leert hier met betrekkelijk
ruw, maar zeer stevig, materiaal dezelfde
realisaties tot stand te brengen, waarvan
men maar al te vaak meent, dat ze
slechts te bereiken zijn met dure toestellen. Menigeen zal verwonderd staan over
hetgeen men reeds met enkele palen en

touwen kan bereiken. En wat meer is: dit
boekje biedt deze aanwijzingen op een
psychologisch verantwoorde basis. Het
kind moet namelijk door vrij initiatief zijn
omgeving (althans ten dele) leren scheppen, om daarin dan zichzelf en de functie
van zijn lichaam te vinden. Dit boekje
verdient een zeer ruime verspreiding.
A. Schr.
W. A. VAN LIEFLAND Jr., Decroly
en de Decrolyschool,
Wolters,

Groningen, 1950, 159 pp., f 4,25.
Dit werkje verscheen als nummer 10 in
de serie „Moderne Onderwijzerssystemen", onder redactie van Kohnstamm,
van der Velde en Welling. Wij kunnen
met de schrijver zeggen: „Het is opmerkelijk, dat in ons land, waar toch een
grote belangstelling bestaat voor onderwijsvraagstukken, lange tijd zo weinig
bekend was aangaande het werk en de
persoon van de Belgische paedagoog
Prof. Dr Ovide Decroly". De Nederlanders, die België meer van nabij leerden kennen, zullen dit gebrek aan belangstelling wel weten te rangschikken in
het grote geheel van onkunde en wanbegrip aangaande België, die tot aan de
dagen der Benelux boven de Moerdijk
heersten ( en waarschijnlijk nog niet geheel zijn verdwenen) .
Decroly was tot in de verste uithoeken der wereld bekend eer de Nederlanders hem ontdekten.
Een eigenlijke methode heeft Decroly
nooit opgesteld en een min of meer volledige samenvatting van de opvoedkun
dige en didactische opvattingen, die ten
grondslag liggen aan zijn werk, ontbreekt
eveneens. Hij trachtte immers alle fixen
ring te vermijden. Wat hij gaf, waren
enkele fundamentele principes, die voor
alle kinderen, voor alle onderwijs en
onder alle omstandigheden gelijkelijk gelden nl. principes van zelfwerkzaamheid
en initiatief door de leerlingen en vooral
door de leerkrachten. De uitwerking dezer principes dient aangepast aan de
verschillen van school tot school en van
klas tot klas.
Decroly was een man van de daad
en om hem goed te verstaan moet men
zijn concrete verwezenlijkingen zien:
l'Hermitage in; het Ter Kamerenbos bij
Brussel. Van Liefland neemt de lezer
mee en toont elk detail van Decroly's
werkterrein. De lezer zal met moeite een
zeker enthousiasme kunnen onderdrukken. Hopelijk vinden velen de weg tot
analoge verwezenlijkingen in eigen omgeving. A. Schr.
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Frans Van REYT, Joost Bergen. Een weg werd rijker van warme en levenstoneelspel in zeven taferelen.
volle mildheid. Getrouw aan de waarheid
Universitas, Gent, 1951, 107 pp., blijft Viator wel, maar hij wordt vermoord door Ludo, de genotzoekende arriFr. 68.
vist. Zó was Van Baelens schrijnend
Joost Bergen staat tussen het oude en
levensbesef, als voorvoelde hij zijn eigen
het nieuwe geloof ten tijde van de beeldlot. De Gebroken Melodie bleef onaf,
stormerij, losgegroeid van het oude en
nog niet geheel overgegaan naar het maar de verdieping en de versobering
ervan komen duidelijk naar voren: de
nieuwe. Deze twintigjarige is het symlevensmelodie wordt er nogmaals in gebool van onzekerheid en van dadendrift.
broken om wellicht te herrijzen op een
Hij vecht ten slotte mee met de opstandeander plan.
lingen en zal worden verbrand als ketter.
Er steekt alleszins veel echte menselijkHet verband van deze hoofdfiguur met
heid in het werk van deze vroeggestor
de jonge Godelieve van Dal, met de
vene, en hij heeft nog een boodschap mee
oudere Wouter Cluys r de filisoof die
te delen aan deze generatie. J. Noë
ook alweer, maar op zijn eigen manier,
tussen het oude en het nieuwe staat --S. VESTDIJK, Essays in Duodecimo. —
met broeder Overste, is niet sterk genoeg.
J. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1952,
De auteur heeft wel zijn personen scherp
205 pp., f 8.90.
getekend als „typen": de eeuwige schipS. Vestdijk heeft in deze bundel een
peraar Duyck, de eeuwige aarzelende,
groot aantal korte stukken verzameld.
filosoferende Wouter, de impulsieve Joost
Het zijn keuvelende beschouwingen over
maar de zeven taferelen zijn niet
alles en nog wat, over literatuur en schilgegroeid tot een sterke eenheid.
derkunst, over moraal en samenleving,
Als toneel zal de vrij goede dialoog
over verschijnselen en problemen op alvan het stuk veel kunnen redden, zonder
lerlei gebied. Men treft hier de auteur
het doorlopende gebrek aan actie te kunongeveer aan in zijn huisjasje, gemoedenen vergoeden.
lijk zijn mening en inzicht zeggend over
Het eigenaardigste van dit werk bede dingen des levens en des geestes, naar
staat wel hierin, dat het al de historische
gelang deze dingen zich voordoen. Het is
woelingen ten slotte op de achtergrond
een nabijer en eenvoudiger Vestdijk die
laat en dan een psychologie tracht uit te
hier spreekt dan de Vestdijk der romans
diepen die te los staat van de geheel
en scherpzinnige grotere essays.
concrete werkelijkheid. Het gevolg daarJ. v. H.
van is geweest: een vaagheid van de
problematiek, die eerder schadelijk werkt.
MELEN en Amédé SUENAERT,
J. Noë HansSchemerlichten.
Uitgaven Oranje,
Kamiel van BAELEN, Volledige werken:
Gent, 1952, 48 pp., Fr. 40.
De Oude symphonic van ons hart.
Amédé SUENAERT, De tweede stameEen mensch op den weg. Geling. --- Erasmusgenootschap, Gent,
broken melodie (Reeks Korenaren) .
1952, 46 pp., Fr. 35.
Desclée de Brouwer, Brugge,
Onderlinge vergelijking van deze bun1952, 272-264 en 184 pp., samen:
dels doet mij in Schemerlichten het tweeing. Fr. 135, geb. Fr. 195.
de deel toeschrijven aan Suenaert, en het
De literaire nalatenschap van K. v. B. resterende, eerste deel aan Melen. Deze
bestaat zo goed als geheel uit deze drie
zingt melodieuzer, houdt zich meer aan
boeken, geschreven in de jaren 1939-'43.
de metrische eisen, en is alles te zaam
Ze werden in dit tijdschrift besproken in
meer egaal dan Suenaert. Zó egaal, dat
Jrg. X (1942-'43) blz. 248, XII blz. 72, men nog weinig frappants vindt in beeld,
en XIV blz. 85.
woord en idee. Daarom is Suenaert mij
Deze jonge man die op dertigjarige
tenslotte nog het liefst. Diens beeldharleeftijd overleed te Dachau, 16 April
monie is weliswaar niet volmaakt en zijn
1945, was op weg om een allesbehalve
wijsheid loopt vaak in de vale, afgedrabanale plaats in te nemen onder onze
gen plunje der abstractie (zo b.v. aan 't
Vlaamse schrijvers.
slot van Gedachte aan haar dood) . Maar
Was De oude symfonie nog een half hij zoekt; zo wel naar verdieping als naar
experimenteren en vooral het debuut ervernieuwing; en soms weet hij te verrasvan een té allegorische voorstelling van
sen. Zijn eigen karakter komt misschien
de menselijke onrust; Een mens op den
het best tot z'n recht in de korte, be....
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heerste stukjes als De Idioot en Herfst.
Van die poëzie heeft hij ons meer te
schenken.
K. Heireman
Dr J. G. STERCK, Bronnen en Samenstelling van Marnix' BiEnkorf der H.
Roomsche Kercke. Bijdrage tot de
studie van het godsdienstig-polemisch proza in de Nederlanden der
XVIe eeuw (Kon. Vlaamse Acad.
voor taal en letterkunde, Reeks VI,
nr 69) . De Vlaamse Drukkerij,
Leuven, 1952, 252 pp.
Met deze strict wetenschappelijke studie heeft de auteur, doctor in de Germaanse talen, een belangrijke bijdrage
geleverd voor de studie van Marnix van
Sint Aldegonde. Na twee meer algemene
hoofdstukken over Marnix en over de
Biënkorf, stelt Dr Sterck een grondig en
uitgebreid onderzoek in naar de talrijke
bronnen van Marnix bij het schrijven van
zijn beroemd werk. Hij komt tot het besluit, dat Marnix reeds in 1566 of 1567,
in het Frans, een dergelijk werk, de
„Commentaire" uitgaf, onder de deknaam
Jomlaiela; de Biënkorf was hiervan een
Nederlandse bewerking en verscheen in
1569; dit laatste werk begon Marnix dan
weer te vertalen en gedeeltelijk om te
werken, maar het verscheen, pas na zijn
dood als „Tableau des différends de la
religion". Ook over de samenstelling van
de „Biënkorf" weet de geleerde schrijver
tal van interessante bijzonderheden te
vermelden. Tenslotte geeft hij in een
tiental bladzijden een meer algemene beoordeling van de „Biënkorf" en zijn
auteur, en besluit: „de blinde verbittering
verlaagde de rijkbegaafde Marnix van
Sint Aldegonde althans in veel bladzijden van zijn „Biënkorf — tot pamflettist van klein formaat" (p. 229) .
Al staat de lezer verbluft voor de
enorme eruditie in dit boek samengebracht, toch zegt de auteur bescheiden
meer dan eens, dat het onderzoek naar
de bronnen niet definitief is afgesloten,
en herhaalde malen geeft hij zelf de richting aan voor verdere navorsing.
Marnix wekt nog steeds sterke symen antipathieën; voor allen die zich met
Marnix ophouden is deze degelijke doctorsthesis voortaan een onmisbaar boek.
M. Dierickx
Dr Hugo SANDERS, Jacob Cremer.
itgeverij J. H. Gottmer, Haarlemntwerpen, 1952, 120 pp., f 6.50 en
f 8.50.
De schrijver van deze dissertatie is niet
bezweken voor de bekoring zijn held gro-

U

ter te maken dan hij is. Misschien heeft
zijn verlangen objectief te zijn, hem enigszins doen overhellen naar de andere kant.
De conclusie, dat Cremer terecht een
plaats in de geschiedenis onzer letterkunde blijft opeisen, is dan ook geen verrassing. Wellicht verrast het de doorsnee
literator wel, wanneer hij hier ziet hoe de
schuchtere novellenschrijver zijn schuchterheid verloor, als het op het voorlezen
van zijn novellen aan kwam of wanneer
hij in de bres sprong voor de belangen
der fabriekskinderen. Wij kennen Cremer
doorgaans alleen als de schrijver der
overbetuwse novellen maar hij blijkt in
zijn tijd een heel wat belangrijker plaats
te hebben ingenomen dan wij oppervlakkig vermoeden. Ondanks de vele drukfouten leest men dit fraai uitgegeven boek
met genoegen. Het is verlucht met een
aantal reproducties naar schilderijen van
Cremer. Bern. van Meurs
J. VERGOTE, Onderzoek naar de
grondslagen van de algemene grammatica. De Rededelen (Mededelingen
v. d. K. Vl. Ac.-Kl. der Letteren Jg.
XIII nr 2) . --- Paleis der Academien,
Brussel, 1951, 43 pp.
Het was reeds lang duidelijk dat de
traditionele indeling der 10 woordsoorten
of rededelen een uiterst gebrekkig hulpmiddel was bij het onderricht en meer
nog bij de theoretische behandeling van
de vele en genuanceerde grammaticale
taalbouwsels. Bij de voorbereiding van
zijn grammatica der Koptische taal stootte Prof. V. voortdurend op deze practische moeilijkheid. Dit werd hem de aanleiding tot het onderzoek naar een verantwoorde verdeling der partes orationis.
Ook bij de beschrijving van ons meer
bekende talen werpt de gangbare indeling
zeer hinderlijke en waarachtige moeilijkheden op. Vanaf de twintiger jaren dezer
eeuw werden enkele belangrijke nieuwe
theorieën opgebouwd, waarbij men voornamelijk twee groepen van linguïsten
kan onderscheiden. De structuralisten
vonden een nieuw verdelingscriterium in
de functie; de taal psychologen van hun
kant onderscheidden semantemen (subst.,
adj., werkw., bijw. v, wijze) en morphemen (de andere rededelen en verder:
naamvallen, persoonsuitgangen, tijden en
wijzen, zinsintonatie, woordorde, enz.) .
Het belang van dit onderscheid wordt
door Schr. terecht ten zeerste beklemtoond. Beide theorieën worden uiteengezet, aanmerkelijk aangevuld en verbeterd,
en tot een voortreffelijke synthese her-
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losse trekken van dit zelfportret, treedt
thans duidelijker de persoonlijkheid naar
voren van een man die niet alleen als
componist van volksliederen en operetten,
als varende zanger en ijverige organisator op de ontwikkeling van ons muziekleven een vérstrekkende invloed heeft
uitgeoefend, maar die daarbij ondanks
vele lasten, ontgoochelingen en miskenningen zijn Vlaamse volk trouw en onverdroten heeft gediend. G. Windey
Karl VOSSLER, Spanien und Europa.
Kosel-Verlag, München, 1952,
206 pp., geb. D.M. 8,80.
Dit nagelaten werkje is, zoals al de
publicaties van deze bekende hispanoloog, rijk gedocumenteerd en spannend
geschreven. Het biedt een uitstekend
overzicht van de betekenis van Spanje, in
de loop der tijden, voor de Europese beschaving, zowel op het gebied der geesteswetenschappen als op dat van de
kunst. Alleen iemand met de alzijdige
kennis van Vossler kon dit synthetisch
essay schrijven, kon in het algemene het
typische bewaren, kon het bijzondere releveren en het zijn juiste plaats aanwijzen.
Voor al degenen die op een vlugge en
gedegen manier een inzicht wensen te
krijgen in de historische verhouding
Spanje-Europa, een aangewezen studie.
V. L.
John ROWLAND, One Man's Mind. An
autobiographical record. r S C M
Press, London, 1952, 124 pp., 7 S.
De „Rationalist Press Association",
„The Literary Guide", de „Thinker's
Library" en tot op zekere hoogte ook
„The Freethinker", irriteren zowel door
hun rationalisme, agnosticisme en atheisme alsook door hun arrogante toon;
meer nog intrigeren zij menigeen omdat
men zware
maar in hoeverre verantwoorde?
verdenkingen koestert dat
zij spreekorganen zijn van het communisme. Dit boekje, dat op de kaft de ondertitel draagt: „The autobiography of an
ex-Rationalist", stelt de lezer op de hoogte van doel, inrichting en werkwijze van
dit uitgeversbedrijf. De schrijver toch was
gedurende meer dan twintig jaren ten
nauwste hiermede verbonden. De titel
van dit werkje dekt de inhoud vrij nauwkeurig. Schr. geeft ons, in een Engels dat
helaas weinig elegant is en niet al te
helder, de ontwikkeling van zijn geesteshouding ten opzichte van het leven en de
wereld waarin hij zich geplaatst ziet. Zijn
exact-wetenschappelijke vorming drijft

hem reeds als student een totaal agnosticime in.
Een tweede wereldoorlog, de atoombom, algemene ontevredenheid en dergelijke factoren schokken zijn vertrouwen in
„science", waarbij het recenseren van
boeken die ieder materialisme afvallen
hem de ogen openen dat er toch wel iets
te zeggen is voor het bestaan van geestelijke krachten. Geleidelijk aan wordt hij
dan gedwongen zijn rationalisme vaarwel
te zeggen, om dan een zekere voldoening
het woord is van Rowland zelf te
vinden in wat hij noemt christendom.
Hierover weidt hij niet uit; de indruk die
hij wekt is echter dat het meer een vaag
theïsme is, nog steeds sterk rationalistisch, alsook humanistisch gekleurd, dan
de door God zelf geopenbaarde godsdienst.
We hopen dat de ontwikkeling hiermee
niet tot rust is gekomen: iets wat de schr.
zelf ook niet gelooft. Een interessant
boekje, maar dat beneden de standaard
blijft van de vele voortreffelijke autobiographieën die in Engeland verschijnen.
W. Peters
John Walter STOYE, English Trave llers
Abroad, 1604-1667, Their Influence
in English Society and Politics. .-Jonathan Cape, London, 1952, 480
pp., 30 S.
Enkele eeuwen geleden was het systeem van reis-deviezen nog onbekend.
De Engelsman, die naar het vasteland
wilde, mocht meer meenemen dan £ 25,
en werd dus hierdoor niet gedwongen tot
een vroegtijdige terugkeer. Hij beschikte
over de tijd en het geld om een „grand
tour" te maken. Mr. Stoye verhaalt ons
over sommigen van deze reizigers, die
Europa bezochten voor zaken, ontwikkeling of ontspanning, en hun invloed op
het leven en de politiek van Engeland.
Hij heeft zich beperkt tot het tijdvak
1604-1667 en baseert zich voornamelijk
op, gedeeltelijk onuitgegeven, Engelse
officiële staatsstukken en particuliere
dagboeken.. Hij heeft de bronnen over dit
onderwerp dus geenszins uitgeput, maar
wat hij geeft over dit zeer zeker interessante onderwerp is overzichtelijk behandeld. De verschillende bezochte landen,
Frankrijk, Italië, de Nederlanden, bieden
een geschikt schema, terwijl een uitgebreid zaken-register de lezer ook kan
helpen. Dat b.v. Weesp, maar niet het
Engels College in Rome, dat wel in de
tekst behandeld wordt, hierin gevonden
wordt, bewijst dat ook dit deel van het
boek onvolledig is. J. v, d. P.
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GESCHIEDENIS
Kerk en de staat gewenst. Prof. Dr L. E.
Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
Halkin schreef een veel te kort en te
onder redactie van Prof. Dr J. A.
algemeen hoofdstukje over de Katholieke
VAN HOUTTE e.a. (volledig in
Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden,
twaalf delen) . Deel V. De Tachtigjarige Oorlog. 1567-1609. De terwijl een hoofdstuk over het Calvinisme
in het Noorden volledig ontbreekt.
Haan, Utrecht, De Standaard-BoekDe illustratie is zeer verzorgd en gehandel, Antwerpen, 1952, XXI-448
deeltelijk nieuw. Plaat 15, die lasterpropp., 52 pltn., geb. Fr. 300.
cessen tegen geestelijken in beeld brengt,
Dit vijfde deel beschrijft de belangware beter weggebleven.
rijkste periode in onze nationale geschieDit V. Deel, door eerste rangs speciadenis: het ontstaan van de politieke
listen geschreven, is, behalve voor het
scheuring en van de godsdienstige vergodsdienstig aspect, merkwaardig te noedeeldheid.
men. M. Dierickx
Dr H. A. Enno van Gelder nam de drie
politieke hoofdstukken van de beeldenProf. Dr H. BRUGMANS. Crisis en
storm tot aan Farnese (1567-1578) voor
Roeping van het Westen. Twee en
zijn rekening: hij schrijft van het standeen halve eeuw Europese cultuurpunt der rebellen en laat de koningsgegeschiedenis. — Tjeenk Willink en
zinden en de katholieken niet genoeg tot
Zoon, Haarlem, 1952, XIV-656 pp.,
hun recht komen, en benadrukt sterk hoe
geb. f 16,90.
naast de vurige Calvinisten ook de Eras„Het is de primaire bedoeling van dit
miaanse vrijheidsgezinden de stuwkracht
boek de lezer ongerust te maken" (p.
van het verzet waren.
629) . „Verlamd en ontzet staat de moProf. Dr L. Van der Essen, de schrijderne mens in de moderne wereld. Terugver van het vijfdelig werk over Farnese,
gedrongen tot zijn laatste loopgraaf ...."
behandelt de politieke geschiedenis tot
(p. 635) .
1585, de val van Antwerpen, en legt meer
In dit boek beschrijft of beter schildert
de klemtoon op de gebeurtenissen in het
de bekende Amsterdamse historicus de
Zuiden, terwijl hij eveneens de mentaligeestesgeschiedenis van twee-en-halve
teit van de beide partijen beter weergeeft.
eeuw Europese cultuur, vanaf de VerDe periode van 1585 tot 1609 is in twee
hoofdstukken gesplitst, en op gelukkige lichting, die met het christendom brak, tot
heden ten dage. Het is er hem niet om te
wijze. Prof. Van der Essen behandelt de
doen alle markante persoonlijkheden in
politieke geschiedenis voor het Zuiden,
die lange periode voor onze ogen te laten
en Dr J. C. H. De Pater met zijn bekende
defileren, neen, maar hij wil „de gezinddegelijkheid die voor het Noorden.
heden en levenshoudingen, de algemene
De twee economische hoofdstukken,
cultuurverschijnselen" (p. 279) uitbeeldat voor het Zuiden door Prof. Dr J. A.
den. Zijn grote verdienste bestaat er dan
Van Houtte, dat voor het Noorden door
ook in dat hij het cultureel klimaat, het
Prof. Dr T. S. Jansma, zijn voortreffelijk.
milieu, de atmosfeer, waarin de Aufklárer,
Beiden wijzen voortdurend op het enorm
de romantici, de positivisten, de socioloaandeel dat de Zuid-Nederlanders hadden
gen, enz. leefden, meesterlijk weergeeft.
in de economische opbloei van het NoorTelkens neemt hij de meest typische
den in deze periode.
Ook de twee culturele hoofdstukken vertegenwoordigers van een periode: voor
de Verlichting zijn het vooral de Encyzijn buitengewoon geslaagd. Drs J. Anclopaedisten, zoekers naar de waarheid;
driessen geeft in een vlotte stijl en afdavoor de romantiek zijn het lichters, zoelend tot in details een overzicht van het
kers naar de schoonheid; in de negenculturele leven in het Zuiden, terwijl
tiende eeuw zijn het romanschrijvers en
Prof. Dr J. Presser, zich meer tot de
sociologen, realisten die naar feiten en
grote namen beperkend en in moderne
naar wetten van causaliteit zoeken. Somstijl, het culturele leven van het Noorden
mige lezers hadden wel graag meer gebehandelt.
hoord over de Duitse Idealisten, anderen
Alleen de godsdienstige hoofdstukken
over de muziek, weer anderen over de
bieden niet wat men mocht verwachten.
aantrekkingskracht der Katholieke Kerk
De protestantisering van het Noorden
in de laatste tijden. Maar wij mogen tewordt door Prof. Dr L. J. Rogier uitvoevreden zijn met hetgeen de auteur ons
rig en meesterlijk behandeld, al hadden
biedt.
wij wel wat meer nuancering in de voorHet is een degelijk boek, dat ontzag
stelling van de verhouding tussen de R.K.
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inboezemt door de massa verwerkt materiaal en vooral door het diepe inzicht in
onze huidige cultuurcrisis. Slechts op de
laatste bladzijde gaat het uitdrukkelijk
over de roeping van het Westen en van
ons, Westerlingen. Maar in heel het boek
proeft men de bittere ervaring: twee-enhalve eeuw geleden heeft men gebroken
met een religie, en zonder geloof is geen
cultuur op te bouwen. Ons besluit moet
zijn: „individuele retraite, de erkenning
dat de wereldcrisis een geestelijk vernieuwingsproces moet worden .... De
tweede helft der Twintigste eeuw zal de
tijd zijn .... van gelijkschakeling en vernietiging of die van onze bekering"
(p. 640) . Dit diep doordachte boek bevelen wij ten zeerste aan, aan allen die zin
hebben voor echte cultuur en een lang
bo ek rustig in zich kunnen opnemen.
M. Dierickx
Jean DAGENS, Bérulle et les origines

de la restauration catholique (1575Desclée de Brouwer,
1611).

Brugge, 1952, 457 pp., Fr. 240.
De bekende uitgever van Bérulle's correspondentie in drie delen heeft in dit
werk niet de bedoeling een biographie
van de stichter der Oratorianen te schrijven, maar zijn rol na te gaan bij de oorsprong van de katholieke restauratie in
Frankrijk in het begin van de XVIIe
eeuw. Daarom schetst hij slechts vluchtig
het leven van Bérulle tot 1611 om dan
uitvoerig zijn intellectuele, geestelijke en
zelfs politieke omgeving weer te geven.
Tenslotte wijdt de auteur een lang „boek"
aan de sterk Augustiniaanse spiritualiteit
van Bérulle.
Prof. Dagens maakt indruk door zijn
enorme eruditie, zijn kennis van de schrijvers in de Oudheid, Middeleeuwen en
Moderne Tijden, en, wat nog belangrijker
is, zijn diep inzicht in het wezen der
vroomheid en der mystiek. Want dit boek
gaat dan toch vooral om de spiritualiteit
van Bérulle en zijn tijdgenoten. De auteur
aarzelt niet te verklaren dat op dit gebied
Frankrijk omstreeks 1600 „un vaste désert" (104) was, en dat de Nederlandse
en Rijnlandse scholen, vooral Harphius,
Ruusbroec en Tauler, op de Franse spiritualiteit van toen een beslissende invloed
uitoefenden. Met genoegen constateerden
wij dat de auteur, ofschoon professor te
Algiers, ook de Nederlandse literatuur en
de jaargangen van „Ons geestelijk Erf"
heeft doorgewerkt, en o.a. aan de publicaties van Dom Huyben groot belang
hecht.
Hoe verdienstelijk het werk in ver-

scheidene richtingen ook is, toch wekt het
de indruk te weinig synthese te bieden en
soms een aaneenrijging van fichen te zijn.
De kostbare „supplément bibliographique
et critique" van zeventig bladzijden
mengt dooreen de onuitgegeven en uitgegeven bronnen, oude en nieuwe studiën
en ook waardevolle critische nota's:
daardoor is dit materiaal grotendeels onbruikbaar. Op blz. 170 zegt de auteur bij
vergissing dat Henri IV na zijn bekering
tot het katholicisme weer calvinist werd.
Al is het werk niet volmaakt, het
brengt zoveel interessante gegevens over
die grote religieuze figuur, die Bérulle is,
en over de Franse en Nederlandse vroomheid, dat wij met verlangen naar het
tweede deel tot de dood van Bérulle in
1629 uitzien. M. Dierickx
Dr J. C. H. De PATER, Jan Pieterszoon
Uitg.:
Coen en Indië in zijn Tijd.
Willem de Zwijger Stichting, 's Gravenhage, 1952, 23 pp.
Deze brochure uitgegeven door de ons
niet-sympathieke Willem de Zwijger
Stichting van de hand van de historicus
De Pater wijst op de vele goede, vooral
krachtige, eigenschappen van de grondlegger van onze macht in „Nederlands
Oost-Indië". De Pater stelt zich op het
standpunt, dat onze „hedendaagse zedelijke maatstaven" aan Coen niet mogen
worden aangelegd. Wanneer deze zegevierend meldt, dat „alle de steden ende
sterckten van Banda ingenomen en geraseert" zijn, waarbij van een bevolking
van 15.000 zielen er slechts 1200 over
zijn, en dat „door Godt's genade", denken
we aan Cromwell. De Pater acht zulks
geen „nodeloze wreedheid en hardheid".
Wat moeten we dan consequent van Sar-gon, Hitler en Stalin en zoveel anderen
denken? Of is een verwijzing naar „Gods
genade" een afdoende absolutie?
K. J. D.
BOUNGNE,
Bibliographie
Leopoldine de
De
van Ø. Dr Floris Prims.
Sikkel, Antwerpen, 1952, 139 pp.,
Fr. 150.
Deze bibliographie van de ijverige
Antwerpse ere-stadsarchivaris verschijnt
naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Meer dan 200 boeken en artikelen zijn er chronologisch in geordend, terwijl een uitvoerig algemeen register de
bruikbaarheid van het werk aanzienlijk
verhoogt. Deze dorre catalogus wordt
aantrekkelijker gemaakt door een korte
biographie, enige gedichten en enkele
photo's van Kan. Prims. M. Dierickx
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reeds Jeruzalem verlaten. Maar na de eerste missiereis van Paulus werd
de vraag opgeworpen of men aan de bekeerde heidenen de voorschriften van de Joodse wet moest opleggen. De Apostelen kwamen toen
bijeen om aan dit belangrijk probleem een oplossing te geven. Nu is het
opvallend, zegt Cullmann, dat • Petrus op deze vergadering niet meer
optreedt als gezagdrager doch enkel als missionaris. De leiding is nu in
handen van Jacobus: „Het is Jacobus die heel de vergadering voorzit,
want hij is het die uit wat gehoord werd de conclusies trekt en het
decreet formuleert" (p. 49) . Deze voorstelling van zaken beantwoordt
maar gedeeltelijk aan de werkelijkheid. Nergens wordt er gezegd dat
Jacobus voorzitter is. Integendeel, het is Petrus die de vergadering
opent door het eerst te spreken en het standpunt der heidenen te verdedigen; hij toont aan, welk belang op dit punt moet gehecht worden
aan de bekering van de honderdman Cornelius, waarvoor hijzelf door
G od als werktuig werd verkozen; hij spreekt met een gezag dat met
ondergeschiktheid aan Jacobus moeilijk te verenigen zou zijn. Na hem
spreken Barnabas en Paulus, en tenslotte ook Jacobus, die een concrete
oplossing voorstelt. Deze wordt in het decreet opgenomen, doch er valt
op te merken dat dit decreet wordt uitgevaardigd niet door Jacobus
maar door al de Apostelen die aanwezig waren (Hand. 15 23-25).
Kortom, zo het al waar is dat Jacobus, als bisschop van Jeruzalem, een
van de hoofdfiguren was op het concilie, naast Petrus, Paulus en
Barnabas, toch is er niets dat ons veroorlooft te zeggen dat hij er de
leiding had en de anderen hem onderworpen waren. Het feit dat Petrus
de vergadering inzet en de grondprinciepen aangeeft schijnt er eerder
op te wijzen dat deze daar een bijzondere gezagspositie heeft bekleed.
Een ander argument voor het oppergezag van Jacobus zoekt Cullmann in de brief aan de Galaten. Paulus herinnert daar aan de belangrijke beslissingen die te Jeruzalem waren genomen. „Toen zij de genade
erkenden, die mij gegeven, is, hebben Jacobus en Kephas en Johannes,
die geacht werden pilaren te zijn, aan mij en Barnabas de hand van
gemeenschap gereikt" (2, 9) . Op de eerste plaats wordt hier genoemd
niet Petrus maar Jacobus. Doch daaruit kan men niet veel besluiten.
Het wijst er natuurlijk wel op dat Petrus nog niet die absolute voorrang
in eer had gekregen die de latere pausen zou te beurt vallen. Maar we
mogen daarom niet concluderen dat Paulus hem minder gezag toekende
dan aan de bisschop van Jeruzalem. De reden waarom hij deze hier het
eerst noemt is waarschijnlijk, dat de joodsgezinde christenen zich vooral
beriepen op Jacobus' gezag. Paulus antwoordt: zelfs Jacobus heeft ons
gelijk gegeven!
Daarna wordt herinnerd aan het meningsverschil tussen Petrus en
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vele aarzelingen had deze grondige koerswending plaats, en men begrijpt dat zelfs een Petrus, die ogenschijnlijk een niet zo sterke persoonlijkheid bezat als de Apostel der heidenen, in een bepaalde omstandigheid niet consequent heeft gehandeld. Hij heeft zich vergist in zijn
optreden, doch dit bewijst niets tegen zijn gezag in de leer:
Het blijkt dus wel, dat op dit punt de uitleg van Cullmann niet
gefundeerd is. Zeker, uit de gegevens der Handelingen is het duidelijk.
zoals we reeds zeiden, dat Jacobus de leiding had van de gemeente te
Jeruzalem, maar dat hij gezag voerde over al de kerken, kunnen we
nergens lezen. Verschillende bijzonderheden wijzen er eerder op dat
Petrus de voornaamste rol heeft behouden.
Het laatste deel van zijn historisch onderzoek besteedt Cullmann aan
de kwestie van Petrus' verblijf en marteldood te Rome. Hiervoor worden de literaire en de liturgische bronnen onderzocht, vooral ook de
resultaten van de recente opgravingen onder de St Pietersbasiliek. Uit
de literaire en de liturgische bronnen. zegt Cullmann, kant' men met
zekerheid concluderen dat Petrus te Rome geweest is en daar als
martelaar is gestorven. Dit wordt heden inderdaad doo r de meesten
aanvaard, zoals o.a. ook blijkt uit de geschiedenis van het probleem die
de schrijver aan dit hoofdstuk laat voorafgaan.
Veel minder zekerheid daarentegen geven, naar zijn mening, de
jongste opgravingen. Doch vooraleer de discussie te beginnen maakt hij
deze zeer nadrukkelijke bemerking: „de vraag naar het graf van Petrus
en de vraag van Petrus' verblijf te Rome dient men helemaal uit elkaar
te houden". Inderdaad. Men heeft wellicht van katholieke zijde het
belang van deze opgravingen enigszins overschat, alsof met de uitslag
ervan het romeins primaatschap zou staan of vallen. Met recht wordt
hier door Cullmann een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende problemen: de overdracht van Petrus' macht aan zijn
opvolgers, en het terugvinden van zijn graf. Niettemin waren de
opgravingen toch belangrijk: hun positief resultaat zou een bevestiging
te meer zijn van dat verblijf van Petrus te Rome; waarmee het primaatschap innig verbonden is. Ook is het voor het christelijk gevoel van de
pelgrims een troost te weten, dat de eerste paus steeds dáár heeft gerust
waar nu zijn opvolger nog altijd dezelfde macht uitoefent.
Cullmann acht het niet bewezen, dat men Petrus' graf heeft teruggevonden. Hierover zijn de opinies verdeeld. Hij zelf geeft toe, met
vrijwel iedereen, dat de „trophee" van Petrus, waarvan Gaius spreekt
rond het jaar 200 2 ) , door de opgravers ontdekt werd. Dit is reeds v an
.

2)

Zie het artikel van M. Verstraeten in het vorig nummer van dit tijdschrift,

p. 305 ss.
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groot gewicht. Nochtans, naar zijn mening, is het niet zeker dat hiermee
het graf van de Apostel werd bedoeld: waarschijnlijk is het alleen maar
een klein monument opgericht ter herinnering aan de marteldood van
Petrus. De redenen van deze opinie zijn dat men onder de inscripties op
het muurtje naast die open plaats geen enkele maal de naam van Petrus
heeft kunnen ontdekken, dat de verering van de lichamen der martelaren eerst heel wat later is begonnen, en dat het zeer onwaarschijnlijk
lijkt, dat na de terechtstelling van Petrus in het circus van Nero het
voor de christenen mogelijk was zijn lijk terug te krijgen.
Een grondige discussie van deze opwerpingen gaan we hier niet
beginnen. Doch de mening van Cullmann lijkt ons toch moeilijk te
rechtvaardigen. Het is onmogelijk, dat Gaius met zijn „trophee" alleen
zou bedoeld hebben een herinnering aan Petrus' marteldood, en niet
een monument op zijn graf. Dan zou immers zijn redenering zinloos
worden. Hij bestrijdt hier de montanist Proclus die er op roemt dat de
gemeente van Hierapolis in Klein-Azië het graf (taphos). bezit van de
Apostel Philippus en diens dochter 3 ) . Gevat en fier klinkt de repliek
van Gaius: „ik echter kan u de tropheeën der Apostelen aanwijzen: ga
naar het Vaticaan of naar de weg van Ostia, en gij zult de tropheeën
vinden van hen, die deze . kerk gesticht hebben (= Petrus en Paulus) " 4 ) . Wat zou dat betekend hebben, als antwoord, wanneer hij
alleen had willen zeggen: gij hebt het graf van Philippus, maar wij
hebben een monument om ons te herinneren dat Petrus hier eens
gemarteld werd? Het parallelisme tussen opwerping en antwoord eist.
dat er in beide gevallen een graf wordt bedoeld. Reeds vóór Constantijn, en wel op het einde van de tweede eeuw bestond dus te Rome de
overtuiging dat het monument op het graf van Petrus stond.
Verder is er een punt van het verslag der opgravingen, dat door
Cullmann niet wordt vermeld: dat de vier graven, die het dichtst liggen
bij de vermeende plaats van Petrus' graf, daar omheen in een halve
cirke l zijn gelegd 5 ) , hetgeen nergens anders in; de buurt werd aangetroffen. Dit wijst wel op een verlangen om deze plaats te eerbiedigen
en toch van zo dichtbij mogelijk te benaderen. Men kan bijgevolg
moeilijk beweren dat hier geen tekenen van zeer vroege verering voor
handen zijn 9. Deze en andere aanduidingen maken het wel zeer waarschijnlijk dat Petrus inderdaad op die plaats werd begraven.
Naar aanleiding van deze opgravingen onder de St Pieterskerk zijn
reeds heel wat publicaties verschenen. De recentste en tevens de
.

3) Eusebius, Hist. Etcl. III, 31; in Migne, Patr. Graec. XX, 282.
4) ib. II, 25; Migne, XX, 209.
$) Zie het artikel van M. Verstraeten, p. 310 s.
6 ) Twee van die graven zijn van de eerste eeuw.
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uitvoerigste studie daarover bezorgde ons zo juist Jérôme Carcopino 7 ) ,
gewezen directeur van de „Ecole francaise de Rome" en bekend 'als
specialist in de Romeinse geschiedenis. Zonder het boek van Cullmann
te kennen heeft de beroemde historicus vele objecties beantwoord, die
door Cullmann werden gemaakt. Natuurlijk blijven enkele detailoplossingen hypothetisch. Toch loont het de moeite te constateren, dat een
man van zo'n groot gezag practisch alle - conclusies van de opgravingscommissie heeft aanvaard, inz. de authenticiteit van het apostolisch graf
onder de confessio van de St Pietersbasiliek.
In het tweede deel van zijn werk bestudeert Cullmann het exegetisch
en theologisch aspect van het Petrusprobleem. Toen Jezus tot de
Apostel de woorden richtte: „Ik zeg u: gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijne kerk bouwen ...." (Mt 16, 17-19) , welke macht heeft
Hij toen aan Petrus geschonken (exegetisch onderzoek) ? En als Jezus
alleen aan Petrus persoonlijk gedacht - heeft, is het dan op een of andere
manier toch gewettigd de hem verleende macht te doen overgaan op
degenen die na hem zouden komen (theologisch onderzoek) ?
Men weet hoe talrijk en uiteenlopend de Protestantse interpretaties
van die beroemde tekst zijn geweest sinds het begin van de Hervorming 8 ) . Voor Luther, die van geen Paus wilde weten, werd door rots
bedoeld niet de persoon van Petrus maar zijn geloof in Christus: de
ware rots van de Kerk trouwens was Christus zelf. De moderne kritiek
zocht andere wegen: in het begin van deze eeuw gold het als een
axioom dat de tekst niet authentiek kon zijn en later ' door de Kerk was
ingelast. Na de eerste wereldoorlog keerde men terug tot een meer
traditionele opvatting: de tekst werd erkend als authentiek om reden
van zijn ontegensprekelijk semitisch karakter. Zelfs gaf men gemakkelijk toe (tegen de opinie van de eerste Reformatoren in) dat hier wel
terdege Petrus zelf was bedoeld, doch men ontkende dat zijn macht op
anderen zou overgaan. Sinds een publicatie van Bultmann in 1941 heeft
de kritiek weer haar rechten opgeëist: die woorden zouden door de
vroeg-christelijke gemeente aan Christus zijn toegeschreven. Deze
mening wordt thans bij de Protestanten gedeeld door verschillende
theologen, zodat er bij hen geen eensgezindheid meer is 9 ).
Cullmann reageert tegen deze hypercritische tendenz. Hij erkent
7) In vier artikels die verschenen onder de titel Les fouilles de St Pierre in de
Revue des deux Mondes van 15 Oct. tot 1 Dec. 1952.
8) Een goed overzicht van deze stellingen vindt men bij : P. M. Braun, O:P.,
Aspects nouveaux du problème de l'Eglise. Fribourg, 1941; een Duitse bijgewerkte
uitgave verscheen in 1 94 6.
9) Voor de tien laatste jaren kan men raadplegen: A. Oepke, Der Herrnspruch
fiber die Kirche (Mt. 16, 17-19) in der neuesten Forschung, Studia theologica, II, 2,
p. 110-165.
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ment zijn voor de latere Kerk? Door zijn woord, zijn geschriften die tot
ons zijn gekomen en waarin zijn getuigenis altijd tegenwoordig blijft.
Voor de latere leiding der Kerk is Petrus' bestuur van de gemeente te
Jeruzalem alleen maar een voorbeeld; van de macht, die hij bezat is die
van zijn opvolgers essentieel verschillend. Toen de algemene leiding
van de Kerk ophield te bestaan te Jeruzalem, is ze niet overgegaan op
een andere plaatselijke kerk, maar wel in vele handen. Tegen het einde
van zijn boek drukt Cullmann die gedachte heel scherp aldus uit:
,,Naast Rome zijn er zowel na als gedurende de apostolische tijd vele
centra geweest van zichtbare kerken, er zijn er andere en er zullen er
nog andere zijn, ze mogen nu Antiochië heten, Corinthe of Ephesus,
Alexandrië of Constantinopel, Wittenberg, Canterbury of Genève,
Stockholm of Amsterdam" (p. 268) .
Tot zover Cullmann. Zoals men ziet heeft hij practisch maar één
moeilijkheid: de apostolische opvolging. Hier vallen ons de woorden te
binnen van een andere Protestant, K. L. Schmidt, die wellicht het best
de mening heeft weergegeven van de Duitse Protestanten van voor de
oorlog: „We moeten het wel erkennen: op dit punt (van de apostolische
opvolging) is er tussen de Katholieke Kerk enerzijds .... en de kerken
van de Hervorming anderzijds geen overeenkomst mogelijk".
Hier mogen enige bedenkingen volgen aangaande het centrale punt
van Cullmann's argumentatie. Hij erkent onomwonden dat Christus een
Kerk heeft willen stichten die duren zou tot aan het einde der tijden, hij
erkent dat Petrus van die Kerk het fundament moest zijn. Dit is reeds
een belangrijke stap vooruit in vergelijking met het standpunt van vele
andere Protestanten. Hij kan echter niet aanvaarden dat na Petrus de
„rots" blijft voortbestaan. Krijgt men niet de indruk dat hierdoor een
inconsequentie in de tekst wordt gelegd en dat deze . verzen ineens in
een ander perspectief worden geplaatst? Het is waar, er wordt nergens
expliciet gesproken over de opvolgers van Petrus; maar zoals een
Protestants auteur onlangs nog opmerkte: dit is het geval in bijna heel
het evangelie, waar Christus altijd noodzakelijkerwijze het woord richt
tot zijn tijdgenoten, al is zijn boodschap toch evenzeer gericht tot de
latere Kerk. In onze tekst is de blik van Jezus duidelijk gericht op de
toekomst: „Ik zal mijn Kerk bouwen, de poorten der hel zullen haar niet
overweldigen". Cullmann neemt aan dat Jezus hier denkt aan een
onbegrensde duur van zijn Kerk. Doch wat in het volgend vers staat
over de sleutelmacht, zou dan ineens in een verkort perspectief moeten
geplaatst worden, en beperkt blijven tot de eerste jaren na Christus'
verrijzenis? Deze drie verzen vormen een gesloten geheel. Zo de Kerk
moet duren tot het einde der tijden, ligt het in de normale consequentie
.
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van Jezus' woorden en belofte dat het fundament van die Kerk even
lang zal bestaan als zij zelf. Christus zou met zijn Apostelen blijven ,,tot
aan het einde der tijden" (Mt 28, 20) , de poorten der hel zouden de
Kerk niet overweldigen; daarom heeft hij haar gebouwd op de rots.
Maar dan moet ook die rots blijven voortbestaan in de persoon van
anderen aan wie Petrus' macht en opdracht wordt doorgegeven.
Nochtans menen we, dat hiermee niet geheel afdoende wordt geantwoord op Cullmann's moeilijkheid. Om deze goed te begrijpen moet
men ze zien in het licht van wat hij zelf vroeger heeft geschreven over
de tijd en de heilsgeschiedenis volgens het Nieuwe Testament 10 ) alle
feitelijkheden, waardoor Jezus ons heil heeft bewerkt, worden hierdoor
gekenmerkt dat ze zich éénmaal hebben voorgedaan, dat ze eens voor
altijd zijn geschied; de Kerk der volgende eeuwen zou essentieel moeten
georiënteerd blijven naar die heilsfeiten uit het verleden, die niet meer
herhaald of tegenwoordig gesteld kunnen worden. Dat zou ook gelden
voor de Kerk. Ziehier wat hij schreef in het zo juist vermelde boek:
„On ne peut fonder quelque chose qu'une seule fois. C'est pourquoi la
parole célèbre de Jesus au sujet de l'Eglise (Mt 16, 18) ne saurait
fournir la justification biblique de la papauté" (p. 122) . Eigenlijk staan
we hier vØr twee verschillende opvattingen over de Kerk. Voor
Cullmann staat de Kerk essentieel op de historische lijn van de ontwikkeling van het heil, zij is als het ware in spanning „tussen de tijden",
d.w.z. enerzijds essentieel georiënteerd naar het verleden, naar het
unieke feit van de Verlossing, en anderzijds in verwachting van de
terugkeer van Christus. Hij neemt niet aan dat de heilsfeiten werkelijk
tegenwoordig blijven in de Kerk gedurende heel haar aards bestaan.
Hier juist ligt het tekort: de Kerk mag niet alleen gezien worden als een
historisch verschijnsel, zij is ook een mysterie. De Kerk wordt niet
alleen bepaald door het verleden en door de toekomst, de heilsfeiten die
ëénmaal gebeurd zijn blijven haar steeds vergezellen, zij blijven immer
tegenwoordig. M.a.w. we moeten hier noodzakelijk de historische, ja
zelfs de heilshistorische functie van de Kerk van uit een hoger plan
beschouwen, om haar ook te zien in haar bovennatuurlijk wezen, dat
niet aan de tijd is gebonden.
Naar gelang men dit zal aanvaarden of niet, zal men ook op verschillende wijze de stichting van de Kerk en het primaatschap verklaren.
Men kan enerzijds in die stichting alleen het historisch feit zien van de
opdracht aan Petrus: dan zal men, zoals Cullmann, z eer sterk de nadruk
10 ) O. Cullmann, Christ et le temps. Neuchatel, 1947. In het werk dat wij bespreken verwijst hij trouwens expliciet naar dit b oe k om zijn standpunt t oe te lichten

(p. 237, nota) .
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leggen op het uniek aspect van dat beginmoment: „on ne fonde une
maison qu'une seule fois, a l'origine". • Maar men kan er ook een heilsfeit
in zien, door Christus gewild, niet éénmaal maar eens en voor altijd,
voor heel de duur van het heilsgebeuren; dat dus maar een einde zal
kennen wanneer de aardse zending van de Kerk zal zijn voltooid. De
tijd van de Kerk is één: wat haar bij de aanvang gegeven werd, moet ze
blijven behouden tot aan het einde; zo niet dan verliest zij haar heilshistorische functie.
Het benadrukken door Cullmann van de unieke rol van Petrus voor
de Kerk is toch niet zonder nut. Het verlangen om de continuiteit te
doen uitkomen tussen Petrus en de pausen heeft sommige katholieken
soms uit het oog doen verliezen, dat niet alle functies van de Prins der
Apostelen mededeelbaar waren. Er moet een onderscheid gemaakt
worden in zijn voorrechten. Hier ligt misschien een terrein waar een
ontmoeting met Cullmann mogelijk zou zijn; als Apostel, als getuige
van de Verrijzenis, als grondlegger van de Kerk heeft Petrus een taak
vervuld die voor altijd voorbij is; doch tevens bezat hij geestelijke
machten die voor haar structuur essentieel waren: deze moesten op zijn
opvolgers overgaan.
Deze uiteenzetting zal wel laten vermoeden dat het verschil tussen de
opvatting van Cullmann en de onze toch nog dieper ligt dan in de
interpretatie van een paar teksten: we raken hier de kernposities,
waarop protestantisme en katholicisme verdeeld zijn. Toch zal ook
gebleken zijn hoezeer dit boek een vooruitgang betekent op de opvattingen van de meeste Protestanten van vroeger. Daarom verheugt het
ons, dat het werd geschreven. Het is als een symbool van die behoefte
aan eenheid, die tegenwoordig op zovele plaatsen van onze oude christelijke wereld wordt gevoeld. Andere oprechte Protestanten hebben
voor dezelfde moeilijkheid gestaan, maar zijn, na veel zoeken, nog
verder gekomen: zij hebben loyaal erkend dat de geestelijke macht,
éénmaal zo plechtig aan Petrus beloofd, in de paus van Rome nog altijd
voortbestaat 11 ) . Doch men begrijpt, met welke pijnlijke offers zulk een
erkenning gepaard gaat. Mogen al deze eerlijke pogingen het doel
bereiken, waar we allen naar verlangen, de eenheid der christenheid.
11) We denken hier aan de Nederlandse bekeerlinge Dr C. de Vogel, Ecclesia
Catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze. Utrecht, 1946; 'en
aan de recente werkjes van de Duitse dominee R. Baumann, Evangelische Romfahrt,
Stuttgart, 1951 2, en Des Petrus Bekenntnis und Schlussel, ib. 1950.

Groepskerk of Geloofskerk?
door P. FONTAINE

goed begrip van de titel van dit artikel dienen wij allereerst te
T
bepalen, wat wij onder groep verstaan. Wij nemen deze term niet
in de dagelijkse spreekbetekenis, zoals men doet wanneer men zegt:
OT

„daar loopt een groep mensen". In dit verband willen wij er een meer
praegnante zin aan geven; met groep bedoelen wij hier: een onderling
hecht aanééngesloten verband van mensen, welke verenigd zijn door
banden van essentiële waarde; het verband heeft een duidelijke af grenzing naar buiten en het bestaat op grond van een gemeenschappelijk
willen en handelen, aan de betekenis waarvan niet door zijn leden
getwijfeld wordt, althans niet door de groep als zodanig; het is een
allesomvattend levensmilieu en een bijzondere vorm van „zijn" voor
zijn leden.
Als duidelijke voorbeelden stellen wij voor het gezin en het volk .
Na deze begripsbepaling zullen wij op zoek gaan naar de kenmerken
van zulke groepen.
We zien dan allereerst dat de biologische eenheid, de bloedverwantschap er de grondslag van vormt. Het besef van het bestaan van deze
ban d treffen wij in het gebied van het bewustzijn niet aan: het ligt
beneden de bewustzijnsdrempel. Er wordt niet over gedacht of getheoretiseerd, en dat zou trouwens ook niet helpen: men is nu eenmaal lid
van de groep. Deze binding ligt dus geheel in het instinctieve; hij is in
de rationele sfeer of in het wilsleven niet te vinden. In dit verband
wijzen wij op het emotioneel of misschien beter gezegd het instinctief
karakter van het nationalisme; de kranten brengen ons dagelijks tal van
berichten, waaruit wij begrijpen kunnen dat het nationalisme voor rede
niet vatbaar is.
Vervolgens ontdekken wij als kenmerk de sterke band tussen groep
en lid en de sterke opname van het lid in de groep. Deze band is onberedeneerd, maar sterk; wellicht is hij door zijn onberedeneerde aard des
te sterker. Een aanslag op deze band is een aanslag op de levenseenheid, op het leven zelf. Men laat zich niet losscheuren. Men weet dat
zich totaal losmaken van gezin of volk onmogelijk is; men komt er nooit
geheel van los en men blijft het in zich dragen. Gezin of volk mogen
een prettig of onprettig levensmilieu zijn, men hoort er bij en wordt er
door getekend. Dit leidt tot groepsegoïsme: men wordt blind voor het
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wezen en de rechten v an andere groepen; men ziet niet verder dan het
eigen milieu, dat als levensmilieu voldoende en allesomvattend is.
Vandaar het blind-egoïstische van het nationalisme, dat eigen wezen en
eigen rechten meedogenloos handhaaft, op gevaar af van bloedige
botsingen met andere groepen, die, wanneer ze zich voordoen, eenvoudig op de koop toe worden genomen. Het leidt ook tot gezamenlijke
zelfverheerlijking: niets is beter dan eigen levensmilieu; men ziet eenvoudig geen ander. Zelfs is men trots op de kennelijke fouten van de
eigen groep. Vaak zien we echter als alternatief de mateloze en grove
verguizing van de eigen aard, die er als tegenstroom tegen in loopt.
Deze zelfverheerlijking en „admiration mutuelle" worden cynisch uitgebuit voor eigen doeleinden door gewetenloze heersers, zoals de
Duitse eigenliefde door de nazi's werd gebruikt.
Tenslotte zien wij als kenmerk een instinctieve afkeer van al het
andere, van al het vreemde. De groep verdraagt geen kritiek van
anderen. Kritiek van buitenlanders wordt als onbeleefd en ondankbaar
en ook als niet van toepassing ondervonden. Deze afkeer van het
vreemde uit zich in een hevig verzet tegen niet-geassimileerden; men
bedenke slechts hoe de nazi's tegen de Joden, die zij biologische
term! — „Fremdkórper" noemden, optraden. Wordt de groep aangetast, dan slaat hij spontaan en onberedeneerd terug. De tegenpartij kan
geen gelijk hebben. Heersers, die oorlogsenthousiasme willen opwekken, hebben dan ook het getij mee. Het is trouwens ook onmogelijk
kritiek bewust te beantwoorden, omdat de binding nu eenmaal beneden
het bewustzijnsniveau ligt. Gewoonlijk verdraagt een volk alleen vleierij
en verheerlijkt het in zijn nationale symbolen zichzelf; nationale cultus
is voor een flink deel zelfcultus. Maar nationalisme
en ook vergoding van de gezinsband
leidt tot geestelijke inteelt en bewustzij as
verenging: hele levensgebieden worden afgesnoerd en sterven. Een
sterk nationalistisch volk is geestelijk steriel. Voor een deel kan men de
geringe scheppingskracht van de moderne kunstenaar, vergeleken bij
de klassieke en middeleeuwse kunstenaars, hieraan toeschrijven. In
enkele extreme gevallen kan de zelfverheerlijking zelfs tot afgoderij
leiden, nl. als aan de „volksziel" een religieuze betekenis wordt toegekend, of als God als het speciaal bezit van een natie wordt gezien.
Nu wij deze drie kenmerken van de groep hebben vastgesteld,
moeten wij een verklaring vinden die ons verder helpt.
Daarom trekken wij een vergelijking, die ons veel duidelijk zal
maken. We vergelijken de mens in de groep met de foetus in de
moederschoot, en hoe absurd dit op het , eerste gezicht ook moge schijt'
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nen, we zullen spoedig bemerken hoe frappant de overeenkomst is.
Op de eerste plaats valt ons dan op, dat ook hier een zuiver biologische band bestaat. De foetus is voor zijn leven geheel van de moeder
afhankelijk; zijn levensmilieu, de plaats waar hij leeft, is de moeder. De
foetus leeft daar irrationeel, instinctief, volkomen zeker; kortom, hij
leeft „vanzelf".
Tweedens zien wij de sterke band met de eenheid. De foetus kan
zich niet losmaken, hij hoort bij de moeder: moeder en foetus zijn één.
Zonder de moeder kan de foetus niet leven; hij heeft het leven van
haar, in alle opzichten. Zijn bestaan is door de ouders getekend, hik
heeft het niet uit zichzelf. Eenmaal geboren en vrij, kan hij zijn ouders
toch nooit meer verloochenen. Zijn oorsprong draagt hij met zich mee.
Het is nu eenmaal zo; het is een kwestie van zijn, of het nu prettig of
onprettig is. Het milieu waarin de foetus leeft is aangenaam, vanzelfsprekend, verzorgd, van alle lasten bevrijd, onverantwoordelijk. Geboren worden is een trauma, een intreden in een wereld, waarin men zich
handhaven moet, zichzelf zijn moet, voor zichzelf zorgen moet. Het
hangt van de bewuste kracht van de persoonlijkheid af, of hij in die
wereld gelukkig is, of hij zich aanpast.‘ Maar alle levende wezens herinneren zich in het onderbewuste de foetale, zorgeloze tijd. Allen zouden we nog wel eens zo onverantwoordelijk en verzorgd willen zijn.
Maar ook is de foetus blind, hij heeft met niemand iets te maken en
kent geen andere wezens: het milieu is duister.
Tenslotte kunnen we vaststellen dat de foetus geen vreemde invloeden kan verdragen. Te vroeg geboren , gaat hij dood, een te vroege
aanraking met de wereld is fataal: daar is hij niet op berekend.
Het zij toegegeven, dat deze vergelijking geen prettig beeld geeft
van groepswezens. Ze zijn eigenlijk ongeboren: onbewust, irrationeel,
blind, duister, onverantwoordelijk, onpersoonlijk. Ze kunnen niet opzichzelf staan, leven door de groep; buiten de groep verkommeren ze..
Uittreden uit het gezin, uit het volk, of verworpen, verwaarloosd warden kan fataal zijn. Het groepswezen heeft de lauwe, duistere sfeer van
de groep nodig en wil verzorgd, gekoesterd en onverantwoordelijk zijn..
Groeit . de persoonlijkheid echter, dan komt het groepswezen vrijer te
staan; de mens gaat dan meer op zichzelf vertrouwen ; wil zelf denken
en verantwoordelijkheid eisen; tenslotte gaat hif zich zelfs tegen de
groep verzetten. Men ziet dit tijdens de puberteit gebeuren.
Om misverstand te voorkomen willen wij er hier echter op wijzen,.
dat tegenover „groep" niet ,,individu" staat. Een mens alléén bestaat
immers niet: ieder van ons is, desnoods tegen wil: en dank, een sociaal
wezen. Tegenover ,,groep" stellen wij daarom: ; ,gemeenschap". Veel
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moeilijker dan vast te stellen, wat wij met „groep" bedoelen is het aan
te geven, wat nu eigenlijk een „gemeenschap" (in tegenstelling tot
„groep") is. Immers, terwijl wij bij de bestudering van de groep de
practische voorbeelden voor het grijpen hebben, bevinden wij ons bij de
beschouwing van de aard van de gemeenschap op het gebied van de
theorie; wij hebben hier niet zozeer met de werkelijkheid als met een
ideaal te doen.
Terwille van een goede begripsvorming moeten we echter toch een
poging wagen, die ons tot een voorlopig resultaat brengt. Onder
gemeenschap verstaan wij dan een verband van mensen, dat geen
grenzen kent en dat dus de gehele mensheid omvat; het bestaat op
grond van de eenheid der gehele mensheid en conformeert zich aan de
bedoeling van de schepping, dus aan de wil van God; de leden ervan
zijn in vrijheid met elkaar verenigd; terwijl ieder geheel zichzelf is,
dient hij bewust de gemeenschap.
,

De vraag is nu of datgene wat wij opgemerkt hebben over de aard
van de groep ook op de Kerk van toepassing is. Deze vraag lijkt schennend en ongepast; men is geneigd hem bij voorbaat te verwerpen en
onbeantwoord te laten. Toch is ook voor de Kerk zelfanalyse nodig en
heilzaam. W e mogen, ja moeten de vraag stellen of het leven van de
Kerk wel aan de Goddelijke opdracht beantwoordt. Er zijn immers te
grote rampen geschied: in 1054 ging geheel Oost-Europa verloren, in
1517 Noord-Europa, in de 18de eeuw verloor de Kerk de intellectuelen
en in de 19de eeuw het proletariaat; in het openbare leven speelt de
Kerk geen rol meer. In zulk een noodtoestand is een krachtig ingrijpen
door zelfonderzoek geboden.
We stellen dan vast dat ook, de Kerk het karakter van zulk een
groep vertoont. Want de kenmerken van de groep zijn ook hier aanwezig.
Er is ten eerste een zeer sterke band; het is uiteraard geen biologische band (behalve dan dat allen mensen zijn) , maar het is toch een
ongewoon sterke geestelijke verwantschap. We spreken daarom . van
„de ledematen van één lichaam", want de kracht van de band is za
groot dat men hem met de biologische band vergelijkt; ja, dat men
uitgaande van de werkelijkheid van het Mystieke Lichaam deze . band
als een buitengewoon sterke biologische band beschouwt.
Vervolgens ` zien wij een zeer sterke binding tussen de leden en de.
eenheid. Het kenmerk van het Doopsel is eeuwig. Van een Katholieke
opvoeding maakt men zich nooit geheel los. Eerlijke geloofsbestrijders,
hebben toegegeven dat deze „demon" hen nooit geheel had verlaten
.
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Het is een kwestie van zijn: het is nu eenmaal zo. Buiten de Kerk kan
de gelovige niet geestelijk leven: zijn geloof gaat er dood.
Tenslotte vinden wij ook hier de afweer van vreemde invloeden.
Ketterijen worden bestreden, soms zelfs uitgeroeid. Er wordt gewaakt
tegen alles wat geloof en zeden kan aantasten; en om dit te verwezenlijken worden verboden uitgevaardigd, die krachtig worden ingescherpt.
Het geloof is zelfgenoegzaam en allesomvattend.
Men zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen, dat de bovenstaande passage in een geest van kritiek is geschreven. Toch is dit
geenszins het geval: wat wij tot dusverre over de Kerk gezegd hebben,
is immers vanzelfsprekend; het behoort tot het wezen van de zaak en is
noodzakelijk.
Maar helaas doen zich ook de onaangename kanten van het groepsbestaan voor.
Want er is te weinig bewust en persoonlijk geloof onder ons, weinig
geloof dat „eigen" is, weinig geloof van persoonlijkheden. Tallozen
leven door de groep; hun geloof is te veel een sociaal geloof, een
groepsgeloof. Ze gaan naar de kerk, omdat anderen gaan. Hun milieu
is een gemakkelijk, vanzelfsprekend en onberedeneerd levensmilieu.
Men laat zich leven. De priesters weten het wel. Men draagt geen
eigen verantwoordelijkheid. De gelovige heeft zijn geloof geërfd van
zijn ouders; zelf weet hij er niet zo erg veel van. Hij kent zijn geloof
niet goed, weet vaak niet eens waar het om gaat, maar voor hem is het
nu eenmaal zo. Hij is nog onrijp en voor Christus niet geboren.
Zijn geloof kan niet buiten het milieu, ooit het achtste sacrament
genoemd. Tallozen verliezen hun geloof zodra ze het contact met het
milieu verliezen, of als er een milieu-verbrekende invloed in het spel
komt: een jongen of een meisje, de sociale strijd, een invloedrijke
andersdenkende. Dan blijkt er spoedig niets over te zijn. Men verliest
zijn geloof dan ook eigenlijk niet: het is er nooit bewust geweest.
Ook is er groepsegoïsme, miskenning van andersdenkenden, verachting zelfs. Velen beschouwen alle kritiek als ongerechtvaardigd, dom,
goddeloos, heiligschennend. Er is onchristelijke zelfverheerlijking en
zelfoverschatting. Men ziet de kerkelijke sfeer als te begrensd, binnen
de grens is het goede en ware, buiten de grens het slechte, het rijk der
duisternis. Te weinig beseft men dat de Kerk in liefde verantwoordelijk
is voor de gehele mensheid en de gehele wereld.
Het geloofsleven is bij velen irrationeel. Kritiek kan men niet beantwoorden; de ouderwetse apologie bestond uit een serie dooddoeners
voor „protestanten": zei een „protestant" dit, dan antwoordde men dat,
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en Rome had gesproken. Kortom, vele gelovigen zijn onrijp, onverantwoordelijk, vijandig tegenover het vreemde, duister en blind.
Het gevolg is een dood geloof, dat geen zuurdesem is. Daarom is het
voorbeeld van de Katholieken niet aantrekkelijk genoeg. Kan men van
ons zeggen: ziet hoe zij elkander liefhebben? Voor ons betekent het
geloof, vooral in het openbare leven, te weinig. Het is bij zovelen steriel
geworden, routinewerk, alledaagse kost. Het is nu eenmaal allemaal zo,
en verder betekent het niets.
Een ogenblik willen wij onderzoeken of tegenover de groepskerk, die
wij helaas ook zijn, een kerk zonder uiterlijke organisatie zou kunnen
staan. Dus een kerk ---- om het eenvoudig te zeggen zonder uiterlijkheid, met alleen maar innerlijkheid. Zo'n kerk wilde Luther. Vol
afschuw over de met uiterlijke pompa overladen laat-Middeleeuwse
Kerk, met zijn half bijgelovige uitwassen en zijn verstikkende pracht,
waarin hij het ware geloof en het ware leven miste en die geen antwoord gaf op zijn persoonlijke moeilijkheid, wilde hij een kerk, die geen
uiterlijke organisatie bezat. Alle gelovigen zouden worden geleid door
de H. Geest, die hen bij het lezen van de H. Schrift zou bijstaan;
onderling zouden zij in geest en waarheid door liefde verbonden zijn.
Priester en sacrament, dat alles had in deze geheel vergeestelijkte kerk
geen zin. Luther zelf is echter van deze conceptie zeer spoedig teruggekomen.
We behoeven niet lang over het voor en tegen te discussiëren. Christus heeft zulk een kerk niet gewild; uit de Evangelie-woorden blijkt
overduidelijk, dat Hij een georganiseerde kerk, een kerk met uiterlijkheid wilde. Het lijdt geen twijfel of hij heeft de sacramenten, het
priesterschap en de hierarchie ingesteld. Dit is ook duidelijk uit de
practijk van de eerste Christen-gemeenten, waar Luther zich ter verdediging van zijn standpunt zo gaarne op beriep.
Maar een „groepskerk" heeft Christus evenmin gewild, met al zijn
doodsheid, steriliteit, inteelt, zelfoverschatting en vijandige afweer. Hij
spreekt over het zout, dat vertreden wordt, over de vijgeboom die geen
vruchten meer draagt en omgehouwen wordt. Tot de Kerk van Sardes
zegt Hij: „Ge hebt de naam dat ge leeft, maar ge zijt dood. Wordt
wakker en geeft steun aan de rest, die op het punt van sterven staat";
tot de Kerk van Laodicea: „Omdat ge lauw zijt, warm noch koud,
daarom zal Ik U uitspuwen uit Mijn mond. Ge zegt: ik heb behoefte
aan niets; daarom beseft ge ook niet, dat ge ellendig zijt, arm, blind en
naakt"; en tot de Kerk van Efese: „Ik heb tegen U dat ge Uw eerste
liefde verloren hebt". Wat zou Hij tegen ons zeggen?
27
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Niet voor niets wordt ons de strijd met de Farizeeën zo uitvoerig
verhaald. Christus' waarschuwingen en vervloekingen tegen hen, die
zwoeren bij de wet, die de slavernij der zonde was, die zichzelf overschatten en zo geheel verstard waren in hun Messias-verwachting, dat
zij de levende Messias niet erkenden, tegen hen, die de prototypen van
de steriele Joodse groep waren, moeten ook ons een waarschuwing zijn.
Want door hun fanatieke groepskarakter waren de Joden dood en
weerden zij de vreemde invloed, die Jesus was, af.
Laten wij ons afvragen welke remedie ons helpen kan.
Paulus schrijft aan de Romeinen, dat hij in hun midden de troost wil
genieten van ons beider geloof, het Uwe zowel als het mijne. Daaruit
blijkt dat het geloof iets persoonlijks is, een eigen bezit. Mijn geloof is
niet dat van een ander: ik leef uit mijn eigen geloof.
Wat is dan eigenlijk geloof?
Vroeger leerden we: geloven is iets aannemen op gezag van een
ander. Dit moge semantisch juist zijn, het zegt mij toch weinig. Liever
zouden we zeggen, om aldus het wezen van de geloofsdaad beter te
benaderen: geloof is de laatste overgave. Door de geloofsdaad immers
geeft de mens zich over aan God. Dit is een allesomvattende daad; er
is geen terug van; het sluit alles in. Het bepaalt de gehele existentie
opnieuw en in een andere zin dan tot dusverre. Het is een eenzame
daad. Niemand kan mij dat gebieden, niemand kan mij er toe overhalen.; Steeds blijft mijn diepste wil tegenstand bieden; ook Christus
overreedt mij niet noodzakelijkerwijze. In de geloofsdaad gaat het om
het allerlaatste en allerdiepste: ik sta dan alleen tegenover God. Hij
heeft mij Zijn genade gegeven: Zijn eigen kracht, de Heilige Geest,
geloofsinstructie, heilige mensen, mijn eigen verlangen. Nu wacht Hij
of ik antwoord geef, of mijn eigenlijke Ik, de kern van mijn persoonlijkheid, zich overgeeft. Tot in het laatste blijft mijn wil vrij en kan ik neen
zeggen., Zeg ik neen, dan wee mij. Zeg ik ja, dan beëindig ik mijn
opstand tegen God, die mij aangeboren is. Ik blijf mijzelf en behoud
mijn wil, maar stel mij nu door een opperste toepassing van mijn vrij -heid in de dienst van God. Zijn wil wordt mijn wil.
Zulk een allesbepalende daad kan alleen een rijke persoonlijkheid
stellen. Door het Doopsel, dat ik als kind ontving, ben ik reeds gered;
mijn toekomst is zeker; ik bezit het leven reeds in de kiem. Nu is het de
vraag of ik het ook groeien en leven laat, of ik ja zeg tegen het geloof,
of ik mijn doopsel beaam, of ik het geloof dat ik door bemiddeling van
mijn ouders ontving tot het mijne maak.
Maar dat gebeurt nu juist al te weinig. Veel te weinig mensen
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worden als geloofsmens rijp en volwassen. En toch moeten ook wij
gedoopten opnieuw geboren worden. Maar blijkbaar schrikken we voor
het geboortetrauma terug.
Inderdaad brengt deze situatie voor velen vroeg of laat een crisis met
zich mee. Men realiseert zich dan dat men groepsgeloof heeft, het
geloof der ouders. De gerijpte persoonlijkheid voelt het onvoldoende
daarvan. Een moeilijke tijd breekt aan. Het eens zo zekere wordt
betwijfeld; de ankers zijn los; alles raakt op drift. Een tijdelijk afdwalen
kan het gevolg zijn, ja zelfs heilzaam als een noodzakelijk afstand
scheppen. Niet zonder barensweeën wordt het eigen geloof geboren,
komt de geloofsmens ter wereld.
Op dit feit moeten kinderen in de puberteitsjaren gewezen worden;
er moet op gewerkt worden, dat zij in deze zaken reeds zo veel mogelijk
zelf werkzaam zijn. Kritiek op de voorgehouden leer is reeds een
gezond verschijnsel, een teken van leven: de weeën zijn al begonnen.
Voor oudere kinderen moeten de godsdienstlessen zo ingesteld zijn, dat
ze de eigen activiteit prikkelen. Apologie in de zin van de collectie
dooddoeners, godsdienstleraren die zich bij kritiek geprikkeld voelen en
deze afstraffen, werken funest; zij wekken weerstanden op en stoten af.
Ons persoonlijk geloof, doordacht en beleefd, waarmee wij vrij, maar
dienstbaar in de gemeenschap staan, is het geloof in de levende Christus, die geen leer, geen waarheid kwam brengen, maar die zelf de
Weg, de Waarheid en het Leven is. Wij willen weten wie deze Christus was, wat Hij wilde en bedoelde. Daarom: hoe meer Christologie,
hoe beter, zowel op de preekstoel als in de les. Allen die ons dat kunnen uitleggen zijn wij dankbaar, want zij brengen ons leven.
Ook willen wij leren, hoe het geloof leven en werken kan in gewone
mensen en deze tot heiligheid brengen. We willen weten wat er voor
nodig is om heilig te worden; we willen de weg naar de heiligheid
kennen: al te weinig horen wij daarvan. Teveel preken zijn lofredenen
op zaken, die allang doodgeprezen zijn.
Nog belangrijker is het dat de leken hun eigen plaats en taak in de
Kerk moeten hebben. Rome heeft reeds herhaaldelijk op de betekenis
van de lekenstand gewezen, maar in lagere kringen is dit al te weinig
doorgedrongen. Hebben de leken hun eigen taak, dan zullen ze meer
deelhebben aan de geestelijke activiteit en daardoor zelfstandiger worden. De gedachte van het algemeen priesterschap van alle gelovigen is
in de laatste eeuwen vrijwel weggewerkt. Omdat Luther het bijzonder
priesterschap ontkende en zich op het algemeen priesterschap van alle
gelovigen beriep, is deze gedachte in de posttridentinische tijd op de
achtergrond gebleven. Toch spreken Petrus en Johannes ook tot ons,
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Geschiedenis als symbool

Gertrud von le Fort
door K. HEIREMAN S.J.

ET blijde besef dat ieder ding een teken is van Gods liefde, ligt als
H
een glimlach over Gezelle's zonnedronken lyriek. De zin en de
goddelijke rijkdom van de stijlvolle liturgische symbolen wist Guardini
ons te ontsluiten. Dat echter ook de geschiedenis van de mens, dat de
tijd die hem gevormd heeft en die hij op zijn beurt zal boetseren, niets
anders is dan de duizendvoudige weerspiegeling van Gods ene, eeuwige
liefde, --- dat is het licht dat het ganse oeuvre van Gertrud von le Fort
doorstraalt en leven doet.
In het licht der eeuwigheid toch kan men heden en verleden samen
zien, zonder dat een van beider koloriet vergrauwen zou in een ontoegankelijk en wazig verschiet. Vandoori dat Gertrud von le Fort een
grootmeester is, wat betreft de historische novelle. Haar rustig beheerste stijl, met zijn klare, klassiek gebouwde volzinnen en zijn welluidend-warme woordklank, maar vooral haar bewust gebruik van de
symboliek, veroorloven haar met weinig woorden en met een schijnbaar
volkomen sereniteit te peilen naar de eeuwige krachten in tijd en mens.
Voor wie haar romans en novellen dan leest, vervlakt de tijd weldra
tot een decor waar de figuren zich van losmaken om als levende typen
op ons toe te treden . Zij stappen dwars doorheen de tijd, zoals een
Faust of een Tijl, onpersoonlijk, geschematiseerd zelfs, ontdaan van al
die menselijke ongerijmdheden, die we koesteren alsof ze onze persoonlijkheid zelve waren --- maar ook ontheven aan onze gewone morele
categorieën, die gemaakt zijn voor mensen van vlees en bloed.
Zo ook in Die Tochter Farinatas 1 ) , een verzameling van vier
novellen, waarvan er twee, Das Gericht des Meeres en Die Consolata
reeds vroeger afzonderlijk werden gepubliceerd. Bice Uberti, een Florentijns meisje uit het duecento wordt er door Gertrud von le Fort
gelouterd tot een nieuw beeld van de onsterfelijke Caritas Christiana;
Frau Gualdrada, die we er ontmoeten, begrijpen we van uit de geschiedenis, maar beter nog van uit de ziel van de moeder-vrouw; en wanneer
we meerijden naar het spookkasteel van een tyran, dan donkert daar,
1 ) Gertrud von le Fort, Die Tochter Farinatas. Vier Erzahlungen. --- Insel-Verlag,
Wiesbaden, 1950, 201 pp. geb.
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meer nog dan de schaduw van een modern despoot, het mysterium
iniquitatis op, waarvan deze beiden slechts een exponent zijn.
Aldus, hoe vreemd het ook eerst schijne, vertellen doet Gertrud von
le Fort niet. Sprak ze ons niet bij voorkeur over de eeuwige vrouw? Is
daar niet bij haar als een geliefkoosd, immer terugkerend motief, het
meisje dat op de drempel staat der vrouwelijkheid en in haar ontdekking ons de vrouw openbaart? Gertrud von le Fort schetst dan ook
geen portretten of toestanden, ze creëert blijvende typen en levende
symbolen.
Zo is het het thema der liefde dat als een gouden inslag deze novel lenkrans samenweeft. De sfeer waarin alles speelt is erl meestal een
waarin oorlogswee, nood en zielepijn heroïsche krachten oproepen.
Helden zijn er getekend, die hun liefde soms tegen de gangbare wetten
van voorzichtigheid en deemoed of tegen hun eigen redenerend geweten
in belijden in de „hel" der verlatenheid. Het zijn hun uitersten van offer
en liefde, die ons de sleutel geven voor de paradoxen en schijnbare
theologische stoutigheden, die von le Fort's werk dooraderen. Zo voor
de dood van dat heidens meisje, dat uit volle levens- en liefdesinzet
voor de vijand haar leven geeft, en zich aldus schuldig weet tegenover
haar land, en toch weer voelt dat ze helemaal in Gods hand berust.
„Sie verstand es ja selber nicht" 2 )
Bij een dergelijke voorstelling, die moraal en mystiek met elkaar
overhoop gooit, die het heil verhoopt uit de dood, en het leven zelf
maakt tot een paradox, zal de schoolse leer zich altijd onwennig voelen.
Het is daarom van het allergrootste belang Gertrud von le Fort's eigen
getuigenis te gedenken: ,,Es handelt sich bei den Gestalten meiher
Dichtung nicht um Portrats, sondere um Typen" 3 ) . Deze uitspraak
geldt immers voor geheel haar oeuvre. Al haar personages lopen de
zeer strakke weg der abstractie. Zij verliezen meteen alle burgerrechten
behalve in het land van de geest, waarvan ze de symbolische getuigen
zijn. Dáár is hun paradox de schitterende glans der waarheid.
Men oordeelt dan ook grondig verkeerd wanneer men het tweede
deel van Veronica: De Engelenkrans slechts beschouwt als een lief desgeschiedenisje tussen een nazi,-onmens en een onwerkelijk-angelieke
Veronica. In een psychologische roman ware zo'n thema inderdaad
verkeerd. Niet echter voor het doel dat Gertrud von le Fort zich stelde.
2) o.c., p. 106.
3) Behutete Quellen in Gertrud von le Fort — Werk und Bedeutung.
wirth-Verlag, Miiinchen, s.d.
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Dit eiste dat Veronica geidealiseerd werd. Zij werd de belichaming van
een paradox, die in dezelfde tijd dat de Engelenkrans verscheen, door
de auteur werd uitgesproken in haar rede Onze Weg door de Nacht.
Dit tijdschrift heeft destijds 4) zijn lezers de Nederlandse vertaling
ervan aangeboden. Niet alleen immers als document humain heeft deze
rede groot belang, maar als begrippelijke vertaling van wat in haar
laatste ik-roman als geschiedenis werd getekend, kan het veel misvattingen daaromtrent verhelpen.
Deze zijn er geweest. Getuige de felle polemiek die gezaghebbende
critici tegenover elkander stelde. Al is de strijd dan ook beslecht ten
gunste van het boek, hij toont dat voor een lezer die niet te dom is om
na te denken en niet geschoold genoeg om de problemen te beslechten,
het boek zijn gevaren heeft. Niet dat wij het schuwen zouden. Integendeel. Zoals Gertrud van le Fort's leven zelf is dit boek een door en
door christelijk getuigenis. En het moet de katholieke intellectueel
evenals de literator verheugen thans de twee delen van Veronica in een
keurige Nederlandse vertaling te zijner beschikking te hebben 5 ) . Het
gevaar is echter niet denkbeeldig dat de gewone boekenconsument,
zoals uit een zwaartillend sermoen, er alleen het vertelseltje uit zou onthouden en het boek aldus totaal zou verminken.
Gertrud von le Fort heeft hier immers vooreerst willen uitspreken
wat haar cruciaal aangreep in deze tijd: de mysterieuze strijd van
ongerechtigheid en liefde. Dit blijkt zowel uit haar overige literaire
productie als uit het getuigenis over haar oorlogservaringen in Onze
Weg door de Nacht. Zij was er zelfs zo door aangegrepen dat de
oorspronkelijke opzet van het boek en de vraag zelf gewijzigd zijn
geworden. Ook in het eerste deel toch was er sprake van een macht van
het kwaad --- een diepe weemoed om een leegte, waaraan het louter
humanisme van Spiegeltje's grootmoeder ten onder ging.
Dit humanisme, dragend het motto: „In den beginne was het rijk van
de grote en edele mens" 5 ), een humanisme, dat noch boven- noch
ondernatuur kende en dat met „lijdende, koninklijke ogen groot en
stom" 7 ) de vernietiging tegemoet ging, liet als laatste bijblijvend beeld
een dodenmasker achter met zijn trekken van diepe, bittere teleurstelling. Toch kon dit kwaad, hoe schrijnend ook, slechts uiterlijk de christen raken. De heidense mens immers leefde hier in een andere wereld
4) Nieuwe reeks, eerste jaargang, dl I, nr 5 (Febr. 1948) , p. 449-458.
5) Gertrud von le Fort, Veronica, 2 dln vert door . F. van Oldenburg-Ermke. r
Kempische Boekhandel, Oud-Turnhout ,1951, 302 en 302 pp.
6) Veronica, dl I, p. 20.
7) ibid. p. 251.
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dan de christelijke. De werkelijke religieuze strijd, de onrust en de
demonische krachten bleven attributen van het specifiek christelijk
leven. Spiegeltjes tante kende het kwaad als een persoonlijke verhouding. Doch ,voor de heidense grootmoeder was het slechts een gemis
waaraan men ten onder gaat — een begrip haast, meer dan een werkelijke macht. Het bleven twee werelden die huns weegs gingen als twee
planeten, slechts in de ebbe en vloed van Spiegeltje's zieleleven elkaar
doordringend.
In plaats nu van een humanistisch, A po llinisch heidendom, dat iets
in zich meedraagt van de tijds- en levensvreemdheid, eigen aan de
wereld van musea en antiquariaten, en iets van de onwerkelijkheid van
het type want waar vindt men tegenwoordig die haast paradijselijke
heiden? ---, ontmoeten we in het tweede deel van Veronica het kwaad
als een macht, die zich met Dionysische vitaliteit aan de christen
opdringt. Het gaat hier nu om het heidendom dat gekenmerkt is, niet
door het gemis van de philosoof en de stoicijn, maar door de bitterheid
van de renegaat.
Het paradijs, of liever, de profane cultuur als neutraal gebied tussen
God en de duivel heeft afgedaan. Zij krijgt een spookgestalte. „De
eerste overrompelende verandering, die in ons; plaats greep was het
besef van de buitengewone broosheid van alles wat wij cultuur, civilisatie en menselijke beschaving noemen: Want geordende toestanden
leveren niet de maatstaven voor de laatste mogelijkheden, die in de
diepten van de dingen sluimeren" 8 ) .
Het breken van het harmonisch wereldbeeld is wel geen persoonlijk
kenmerk van deze schrijfster. De merkwaardigste katholieke romanschrijvers van onze tijd, zowel in Engeland als in Frankrijk, hebben de
wonderbloem der genade bij voorkeur gezocht op de stortbelt der
maatschappij. Gehurkt op de puinhopen van een trots rijk, zal men deze
bloemen allicht met meer dankbaarheid bekijken, doch ook wie daar
verre vandaan mocht zijn, maar brak met de rationalistische zelfverzekerdheid der vorige eeuw, heeft oog gekregen voor die „ervaringen van
de goddelijke liefde, die ons in de uiterste verlatenheid, ja, aan de rand
van de vertwijfeling gegeven werden" 9 ).
Dit opzoeken der uitersten is iets, wat ook Gertrud von le Fort
eenvoudig als een tijdsverschijnsel aanmerkt. „Het is een kenmerk van
chaotische tijden, dat de middenvormen opgelost en weggespoeld worden, zodat slechts de extremen blijven bestaan" 9) . Toch is ook hier de
8) Onze Weg door de Nacht,
9) ibid., p. 450.
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17)
17) Veronica, dl 1I,
266, vgl. ook
ook p. 242.
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menselijke grootheid, want zoals in Frau Gualdrada is het tenslotte de
Kerk die sterk is en zegeviert in Veronica.
Ook Veronica's partner Enzio is een strakke figuur, geladen met
onmenselijke capaciteit. Naar we menen gaat Gertrud von le Fort meer
dan anderen naar de kern der zaak, waar ze de zondigheid tekent als
een „hybris" van zelfvergoding. Niet in het uiterlijk, maar in zijn diepste geestelijke physionomie wordt het heidendom van het regime voorgesteld: absolute primauteit van de wil, boven waarheid en recht,
bewust gecultiveerde haat, waardoor alles wat het vooropgezette doel
tot een relatieve waarde dreigt te maken, ook het geloof en de liefde,
onbarmhartig bestreden wordt. Dit is de waarachtige kern van het
kwaad, veel meer dan de begeerlijkheid en de zwakheid.
Rond deze twee polen van het mysterie van goed en kwaad bouwde
Gertrud von le Fort haar werk op als een groot symbool. Dit geeft haar
werk een fundamenteel optimisme, ja zelfs een romantiek met gelouterde gevoelswaarde, dit verheft het werk boven de critiek van spitsvondigheden en verleent het een wondere eenheid, want de kern — het
sacramentalisme in zijn candiede, kinderlijke eenvoud, staat boven
de problematiek.
Volgens haar immers vloeit alles uit en in het mysterie der goddelijke
Liefde. Deze is de alpha en de omega. Aldus toonde ons Die Consolata
hoe het kwaad slechts de nacht is van de liefde. Hoe de nacht en de
zonde onherroepelijk overgeleverd is aan het licht zegt ons De Engelenkrans. En dit is dan misschien de grootste verdienste van Gertrud von
le Fort in het geheel der huidige katholieke romanliteratuur: dat ze het
mysterium iniquitatis zo klaar en zo christelijk herleidt tot het ondoorgrondelijk mysterium caritatis 18 ) .
18) Bibliographie over Gertrud von le Fort in het proefschrift van K. H. Groensmit
(cfr K.C.T. Streven Febr. 1951, p. 532534, waar nog aan toe te voegen zijn:
Maria Eschbach, Die Bedeutung Gertrud von le Forts in unser Zeit.
Schnell'sche
Buchhandlung, Warendorf, 1948.
Hajo Jappe, Gertrud von le Fort. Das Erz"lende Werk.
Verlag H. Unterberg,
Meran, 1951.
Helene Kuhlmann, Vom Horchen und Gehorchen. Eine Studie zu Gertrud von le
Fort. --, Pauliis-Verlag, Recklinghausen, 1950.
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omtrent de vorm der weke delen van de Neanderthaler. Deze voetafdruk vertoont overeenkomst met de voetafdruk van de Nieuw-Caledoniër van tegenwoordig. Uit een latere tijd bezitten wij de uitingen
van de geest van de praehistorische mens, kenbaar uit zijn grottentekeningen. Ofschoon natuurlijk ook zijn werktuigen ons iets van die
geest verraden. Alles bijeen blijven het spaarzame gegevens. Gelukkig
dat de ethnologie ons nu te hulp komt om ons beeld van de praehistorische mens enigermate te vervolledigen; een beeld van zijn gestalte en
zijn cultuur, waarin zeer veel nog onzeker is, maar waarin de wetenschap toch ook onmiskenbaar de richting wijst, waarheen ons voorstellingsvermogen zich moet richten.
Voor een eerlijke reflexie op deze door de wetenschap vergaarde
gegevens is het nodig zoveel mogelijk alle vooringenomenheid opzij te
zetten. Of dit geheel mogelijk is, is een wijsgerige vraag die wij hier
niet zullen beantwoorden. Toch moeten wij streven naar de grootst
mogelijke objectiviteit. Waar wij ons echter vooral voor moeten hoeden
is, dat wij ons vastklampen aan een mensenbeeld van dertig jaar geleden. Welk beeld overigens niet vrij was van subjectieve sentimenten.

De gestalte en vorm van de praehistorische mens
De vraag naar de gestalte en vorm van de oermens hangt ten nauwste samen met de vraag naar zijn afstamming. Lijkt hij op de hoogste
niet-menselijke Primaten? Op dit punt toont de moderne wetenschap
een grote aarzeling. In ieder geval houdt zij niet meer het klassieke
afstammingsbeeld, dat in populaire verhandelingen en in musea nog
steeds de grote massa onderricht. Op het congres begon de Mainzer
Hoogleraar Falkenburger zijn voordracht met een citaat uit Claude
Bernard: Als een theorie niet meer strookt met de feiten, dan moet men
deze theorie opgeven, ook al is ze nog zo geliefd. Op deze maior van de
redenering volgde een zeer korte minor: Welnu, dit is het geval met de
klassieke af stammingsleer. In deze leer leek de reeks van tussenstadia
voor de hand te liggen; ze vertoonde een geleidelijke overgang van de
hoogste mensapen naar het type van Homo sapiens van tegenwoordig.
Pithecanthropus en Sinanthropus uit de oudste tijden, dan de kaak van
de Heidelberger mens, weer een stap nader was de Neanderthaler, en
tenslotte de Cro-Magnon-mens, die tot ons sapiens-type behoort. De
chronologie paste volkomen in dit beeld: de datering der schedels wees
er op, dat de primitiefste vormen ook in tijd het verst van ons verwijderd waren. De gevonden werktuigen wijzen eveneens op een geleidelijke ontwikkeling. De vuistwiggen en krabbers van het oud-palaeolithi-
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cum zien wij in de volgende tijden steeds meer in perfectie toenemen.
Dit alles steunde de evolutionistische gedachtegang zoals die in de
wetenschap opgeld deed: ontwikkeling in de lichaamsvorm, ontwikkeling in de technische gebruiksvoorwerpen, ontwikkeling in moreel en
godsdienstig leven, ontwikkeling kortom in vorm en cultuur.
Nieuwe vondsten en ontdekkingen echter passen niet meer in dit
klassieke schema; een nieuwe hypothese is noodzakelijk. Deze staat,
het zij nadrukkelijk gezegd, nog in een beginstadium.
In de laatste tijden zijn schedels gevonden, die zeer oud gedateerd
moeten worden, maar kenmerken vertonen, die overeenkomen met die
van de huidige mensheid, sapiens-kenmerken dus. Volgens de chronologie zouden zij in de klassieke opvatting Neanderthaler-kenmerken
moeten vertonen, of misschien zelfs nog primitievere. Dit doen zij echter
niet. De schedels van Fontéchevade (Vallois), van Piltdown en ook
enigermate van Swanscombe zijn bekende voorbeelden. Er zijn er
echter meer. Voor Europa vermelden we als oud-Palaeolithische schedels die van Swanscombe, Piltdown en Londen in Engeland, van
Fontéchevade en Dénise in Frankrijk en van Guinzano in Italië. Over
de preciese datering in het oud-Palaeolithicum verschilt men wel van
mening; de schedel van Swanscombe is practisch zeker uit het Acheuléen, de Fontéchevade-mens dateert men in het Riss-Wiirm interglaciaal. De schedel van Dénise plaatst men in tijd ook vóór de Neanderthaler. Buiten Europa zijn eveneens sapiens-schedels gevonden uit
zeer oude tijden. Op Java rekent men de door Dubois gevonden Wadjak-schedels hiertoe. Gezien de in eenzelfde laag gevonden palaeolithen
plaatst men ze wel in de tijd van het Chelléen. De sapiens-vormen uit
Palestina zijn vermoedelijk uit het Neolithicum. Ook van Afrika kent
men vondsten: het skelet van Kanan is vermoedelijk eveneens uit het
Chelléen. Van diluviale ouderdom zijn ook de door Leaky gevonden
skeletten in Gamble's Cave II, in midden Afrika. Het zijn alle sapiensvormen. De oudste schedel zou zelfs uit het Chelléen dateren. Ook bij
Kanjera, in de buurt van Kanan, zijn sapiens-schedels gevonden met
werktuigen uit het Chelléen. De vondsten uit Zuid Afrika, nl. van
Springbok en van Vischhoek zijn wel uit het jong-Palaeolithicum. De
schedel van Boskop (Transvaal) vertoont een zeer hoge fossilisatiegraad, zodat de ouderdom ook zeer groot moet zijn. Nauwkeurig is dit
evenwel niet te bepalen. Wat Australië betreft, hier zijn primitieve
schedels gevonden, maar ook een sapiens-vorm (bij Keilor) , die overeenstemming vertoont met de Wadjak-schedel. De Keilor-schedel
schijnt zeer oud te zijn. Absolute zekerheid heeft men echter niet.
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat men vrijwel over de gehele

MENS. DER PRAEHISTORIE
PRAEHISTORIE
DE MENS

431
i31

uitgestrektheid van
wereld schedels
schedels heeft
heeft gevonden
gevonden uit
uitde
de
uitgestrektheid
van de
de oude wereld
vroegste tijden
tijden met
met recente
recente kenmerken.
kenmerken. Geleid
Geleid door
door deze
dezevondsten
vondsten
Homo sapiens-lijn
sapiens~lijn ook
deze oudste
oudste tijden
tijden door.
door. De
De
trekt men
trekt
men de Homo
ook tot deze
primitieve
Pithecanthropus, Neanderthaler,
Neanderthaler, plaatst men
men op
op
primitieve vormen
vormen als
als Pithecanthropus,
een zijlijn
zijlijn of op
op een
een nevenlijn
nevenlijn (Vallois;
Falkenburger).. Falkenburger
Falkenburger
(Vallois; Falkenburger)
gevonden Australopithecus
Australopithecus aan
aan het
het begin
begin van
vande
de sapiens-lijn,
sapiens~lijn,
zet de pas gevonden
(Marcozzi) omdatezkrchpoubengl,adr
omdat deze zeker rechtop zou hebben gelopen, anderen (Marcozzi)
betwijfelen
Wat de
dekwestie
kwestienog
noggecompliceerder
gecompliceerder maakt,
maakt, is,
is; dat
dater
er
betwijfelen dit.
dit. Wat
ook schedels zijn die een mengeling vertonen van sapienssapiens~ en
en NeanderNeander~
thalerkenmerken (Steinheim,
Krapina, Ehringdorf e.a.)
e.a.).. Mengvormen
Mengvormen
thalerkenmerken
(Steinheim, Krapina,
op
een zijlijn
zijlijn met
met op
op het
heteind
einddedeuitgestorven
uitgestorvenNeanderthaler?
Neanderthaler? De
De
op een
meningen
er ook
ook van
van zij,
zij, een
eennieuwe
nieuwehypothese
hypotheseisis
meningen zijn
zijn verdeeld.
verdeeld. Wat
Wat er
noodzakelijk,
wijze waarop
waarop men
men deze
deze voorstelt
voorsteltdoet
doet duidelijk
duidelijk
noodzakelijk,en
en de
de wijze
uitkomen, hoezeer men zich in een nevelig gebied van de wetenschapuitkomen,hzr icenvlgbdaewtnschp
bevindt. Daar komt
komt nog bij, dat de
de groep
groep der
der Neanderthalers
Neanderthalers zelf
zelf een
een
bevindt.
probleem is.
Rhodesia~mens, die
die in
in tijd
tijd misschien
misschien als
als de
de jongste
jongste
probleem
is. De Rhodesia-mens,
Neanderthaler mag
gelden, schijnt
schijnt volgens
volgens sommige
sommige geleerden,
geleerden, b.v.
b.v.
Neanderthaler
mag gelden,
"Les Hommes
Hommes fossiles",
fossiles", in
in zijn
zijnkenmerken
kenmerken een
een
Boule en Vallois in „Les
tendentie
meer primitieve
primitieve aan
wijzen, zodat
zodat deze
dezegroep
groep
tendentie naar
naar het meer
aan te wijzen,
eerder degeneratieverschijnselen lijkt te vertonen dan
dan ontwikkeling.
ontwikkeling. Dit
Dit
veronderstelling, dat de
de Neanderthaler
Neanderthaler een
een uitsteruitster~
past dan weer in de veronderstelling,
vende zijtak zou zijn
zijn van de
de sapiensgroep.
sapiensgroep.
de omstandigheden
omstandigheden van
van de
de Neanderthaler-vondsten
Neanderthaler~vondstenbij
bij La
La Quina,
Quina,
Uit de
gecombineerd
o.a. uit
uit die
die van
vanKrapina,
Krapina. heeft
heeftmen
men
gecombineerd niet
met andere
andere gegevens, o.a.
de conclusie
conclusie getrokken,
getrokken. dat
dat Homo
Homo sapiens
sapiens de
detegelijk
tegelijkmet
methem
hem
wel de
levende Neanderthaler
Neanderthaler niet
niet beschouwd
beschouwd zou
zou hebben
hebben als
alseen
eenmenselijk,
menselijk.
(Bursch) . Deze conclusie
maar als een dierlijk
dierlijk wezen
wezen (Bursch).
conclusie zou ik niet volkovolko~
maar
durven onderschrijven.
onderschrijven. De mengvormen
mengvormen b.v. worden
worden hiermee
hiermee nog
nog
men durven
niet verklaard.
verklaard. Maar
de onzekerheid,
onzekerheid. waarin
waarin de
de wetenweten-Maar het tekent wel de
schap hier
hier verkeert.
verkeert.
Pithecanthropus
verwezen naar
naar het
het rijk
rijk van
van
Pithecanthropus en Sinanthropus worden verwezen
de Praehominiden. In
In het
het bovenvermelde
bovenvermelde boek
boek van Boule-Vallois
Boule~ Vallois wordt
het mens-zijn
mens--zijn van
van de
de Sinanthropus
Sinanthropus positief
positief in
in twijfel
twijfelgetrokken:
getrokken: de
de
gevonden schedels zouden
zouden jachtbuit
jachtbuit zijn van de mens,
mens, die
die ook
ook de
devuurvuur·
sporen
heeft achtergelaten.
achtergelaten.
sporen heeft
verklaring van de
de vroegere
vroegereschedels
schedelsblijft
blijfteen
eenprobleem,
probleem,waarover
waarover
De verklaring
men zich
zich het hoofd
hoofd blijft
blijft breken.
breken. Zoveel isis echter
echter zeker,
zeker, dat
datmen
mende
de
men
sapiens~vorm
tijden. ver voor de NeanderNeander,..
sapiens-vorm terug
terug vindt
vindt tot
tot in de oudste tijden,
thaler.
conclusie voor
hand, dat
gestalte en de
de
thaler. Dan
Dan ligt
ligt ook de conclusie
voor de
de hand,
dat de gestalte
vorm van de praehistorische mens moet beantwoord hebben
hebben aan die
die van
van
de tegenwoordige
tegenwoordige mens.
mens.
J

432

DE MENS DER PRAEHISTORIE

Beschaving en cultuur
Om ons een beeld te vormen van de praehistorische beschaving en
cultuur, moeten wij allereerst zien naar de werktuigen uit die tijd.
Hieromtrent kwamen op het congres andere inzichten naar voren dan
vroeger vaak verdedigd zijn. De makers van de vuistbijlen moeten een
soort kunstenaars geweest zijn, die met overleg en met een speciale
intentie de stenen bewerkt hebben (Bursch; Meister in „Kultur und
Sprache", blz. 244 e.v.) . Nodig was hiervoor spraak; deze kennis moest
aan het volgend geslacht worden overgedragen, hetgeen weer wijst op
een zekere sociale ordening en een opvoeding. In ieder geval is weer
zoveel zeker, dat we in deze tijd met een menselijke samenleving te
doen hebben, waarin spraak en sociale ordening aanwezig waren.
Hoe moeten wij ons deze sociale ordening en hun beschaving voorstellen? Hiervoor staan ons slechts indirecte gegevens ter beschikking,
en wel uit de ethnologie. De vraag is hier natuurlijk of we gerechtigd
zijn uit de huidige ethnologische gegevens conclusies te trekken met
betrekking tot de praehistorie. Koppers (zie ook in „Kultur und Sprache", blz. 11 e.v.) heeft hiertoe zijn methode van parallelisering voorgesteld, en hiermee bouwt hij voort op de fundamenten indertijd door
W. Schmidt gelegd. Schmidt is door omvangrijke studie tot het besluit
gekomen dat de oermens een cultuur had die monogaam en monotheistisch is geweest. Deze conclusie ontmoet tegenwoordig steeds minder
bestrijders. Overtuigde tegenstanders als Lévy-Bruhl waren genoodzaakt hun theorieën terug te trekken. Willen wij ons een beeld vormen
van de culturele stand van de mens der praehistorie, dan bevinden wij
ons op het terrein van de geschiedenis, zodat hier de wetten gelden van
de historische bewijsvoering, niet zozeer de wetten van de natuurwetenschappen. Als men bij tegenwoordige z.g. primitieve volkeren een
verregaande overeenstemming vindt in verschillende ethische en religieuze princiepen, dan is in de historische bewijsvoering de meest
redelijke conclusie, dat deze overeenstemming niet verklaard moet
worden uit een onafhankelijk telkens opnieuw zelfstandig vinden van
deze princiepen, maar dat deze de weergave zijn van een reeds vanaf
de begintijden aanwezig erfgoed. Zo kunnen wij uit de huidige ethnologie iets te weten komen over de cultuur der praehistorie. Parallelisering, historisch-ethnologische conclusies, indirecte documentatie b.v. uit
de aard der werktuigen, dit alles steunt op de steeds meer veld winnende overtuiging, dat de menselijke cultuurgeschiedenis als een eenheid dient te worden opgevat. Op deze wijze is het mogelijk in het
tijdvak der oudste culturen door te dringen.
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Toch moet dit met voorzichtigheid geschieden. De werktuigen zijn
zonder twijfel eenvoudig. Hieruit mag men echter niet besluiten tot een
ook geestelijke primitiviteit. De ethnologie toont ons voorbeelden, hoe
met een zeer primitieve „techniek" geestelijk hoogstaande religieuze en
sociale waarden kunnen samengaan. Misschien zouden wij ons moeten
bezinnen op de eigenlijke inhoud van het begrip beschaving: beschaving
is niet identiek met technische perfectie, maar een morele kwaliteit. Op
de eerste plaats wordt zij bepaald door religieuze en ethische opvattingen, omdat deze de beleving van het ware levensdoel van de mens
bepalen. Dit is cultuur, in het enkelvoud, in tegenstelling met culturen
(meervoud), waarmee men het feitelijk gedrag van de volkeren aangeeft. Technische volmaaktheid hangt in hoge mate af van de omstandigheden waarin de mens verkeert. Een bepaald klimaat schept behoeften die elders niet van node zijn. De natuurvolken hebben een vaak
verbluffende kennis van de natuur; zij benutten die voor al hun noodwendigheden: voor hun voedsel, voor hun huttenbouw, voor hun jacht,
voor hun geneesmiddelen (Drobec in „Kultur und Sprache", blz. 280
e.v.; Feriz, ibid., blz. 308 e.v.) . Hierin, in déze omstandigheden, zijn zij
haast ook technisch volmaakt. Zij hebben geen behoefte aan electriciteit
en straaljagers, maar dat wil nog niet zeggen, dat zij dus minder
beschaafd zouden zijn. Wij mogen onze Westerse normen niet aanleggen om hun levenspeil te meten. In het oog van de Indianen zijn de
Westerlingen primitief en gedragen zich als kinderen, omdat deze bij
hun bezoek en hun onderzoekingen van alles vragen. Vragen doen
alleen de kinderen; de volwassenen moeten zelf zien en ondervinden.
Dé norm om het beschavingspeil te bepalen moet liggen op algemeen
menselijk terrein, waarin de mens als méns tot gelding komt. Dit is nu
op de eerste plaats geestelijk, dus ethisch en religieus. Familieleven,
gemeenschapsleven in clan of stam of staat, opvoeding der kinderen,
recht, eigendom, godsdienst bepalen op de eerste plaats het beschavingspeil. Lowie zegt: „Development is not uniform, so that a people
with simple technology may have an advanced social structure or form
of worship" (bij Koppers, o.c., blz. 37) .
Als wij, dit voor ogen houdend, vanuit de studie der ethnologie een
inzicht proberen te krijgen in de beschaving der praehistorie, dan komen
wij in het kort tot de volgende resultaten: De oudste mensen stonden
hoog in religieus opzicht; monotheïsme was de Godsdienst. Het polytheïsme moet beschouwd worden als een latere degeneratie. De evolutionistische bewustwording van het Godsidee moet als historisch onjuist
worden afgewezen. Hun ethisch leven was eveneens van hoge opvatting: zij waren monogaam in het huwelijk. De oude proriscuïteitsleer
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tegenwoordige ethnologie van de „primitieve" volken biedt ons heel
weinig houvast hiervoor. Maar nogmaals: technische perfectie is niet de
voornaamste graadmeter voor een beschaving.
Samenvatting en besluit
Overzien wij deze gegevens in hun geheel, dan vinden wij: morphologisch sluit de mens der praehistorie zich aan bij de mens van nu. De
Pithecanthropus-lijn is geen lijn naar Homo sapiens (Falkenburger).
De sapiens-lijn is die van de ongespecialiseerde typen. In de prae
historische cultuur vinden wij hoogstaande elementen, die geen recht
doen wedervaren aan de vroegere evolutionistische opvattingen. Als er
van evolutie sprake is, is het vooral in technisch opzicht. Dat er na de
aanvankelijk hoge cultuur degeneraties zijn opgetreden, vinden wij in
.de cultuurgeschiedenis bevestigd. Schmidt wijst er b.v. op hoe het
vermannelijkte moederrecht een dergelijke afdaling van het oude cultuurniveau betekende, waarbij de man overging tot veelwijverij, omdat
,de vrouw alleen beschouwd werd als een goedkope arbeidskracht
„Kultur und Sprache", blz. 259 e.v.) . Dit doet echter niets af van de
oorspronkelijke hoogte. De mens der praehistorie is volgens de tegenwoordige mening een volwaardig mens, begaafd met geest en vaardigheid, met een cultuur die vanzelf uitloopt op de kunstige grottentekeningen uit de tijd van het jong-palaeolithicum.
Eén van de moeilijkheden die ingebracht kunnen worden tegen het
boven geschetste beeld, betreft de hoge ouderdom van de prae-histori
.sche mens. Kunnen wij de gegevens van de ethnologie zo maar zonder
meer in die verre tijden terugvoeren? Koppers denkt ook aan deze
moeilijkheid en zegt het volgende: „Um den Menschen der Eiszeit von
jenem der Nacheiszeit zu trennen, ist ferner auf die Jahrhunderttausen
hingewiesen, die der Altpaláolithiker auf seiner bloss aneignendende
Wirtschaftsstufe verbrachte ... Die ergologisch-wirtschaftliche Seite
der Kultur ist ohne Frage von grosser Bedeutung f iir den Menschen,
aber sie verkorpert anderseits nicht gerade die Wesensseite der Kultur.
Gewiss haben die Altpaláolithiker als solche eine bloss aneignende
Wirtschaftsstufe nicht iiberschritten. Aber dass sich auch so ein
menschliches, und zwar ein menschwiirdiges Dasein fristen lásst, weiss
der Ethnologe". Als voorbeeld wordt dan verwezen naar de Yamana
uit Vuurland, die gedurende 80 generaties in dezelfde cultuur hebben
geleefd, en zich daarbij zeer wel hebben bevonden. „Wenn das so bei
den Yamana nachweisbar 80 Generationen hindurch moglich gewesen
ist, was kónnte dann, so fragt man mit Recht, der Annahme entgegen{
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stehen, dass Entsprechendes auch bei den Tragern des Altpalaolithikums nicht nur Øciglich, sondern auch wirklich war? Ob es sich dann
dort statt um 80 vielleicht uØ 800 oder 8000 oder wer weiss wie viele
Generationen gehandelt hat, ist natiirlich gleichgiiltig. Ja, es spricht
immer mehr dafïir, dass .... die Kultur schliesslich stabiler gewesen
sein muss als die Rasse" (Kultur and Sprache", blz. 32) .
Ter bevestiging verwijst Koppers dan naar Cooper en Lowie, welke
laatste hij ook citeert: „It has, indeed, been objected that culture, being
fluid, could not maintain their status through millenia; but the matter of
stability is a moot problem, and Cooper has argued cogently that very
rude cultures have a tendency to persist, as suggested by prehistoric
findings" (o.c., blz. 33) .
Een dergelijke stabiliteit zouden wij aldus rustig kunnen aanvaarden
voor ons mensenbeeld uit de praehistorie. Natuurlijk kleven aan dit
beeld een menigte onzekerheden, maar wie oog heeft voor de gang der
wetenschap, ziet welke richting zij uitgaat, en misschien dat hij zich
gedrongen voelt om eens nader te reflecteren over het wezen der
primitiviteit.
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Bevan en de Britse Labourpartij
door HUGO VAN DE PERRE

is het punt
E socialistische partij van Groot Brittannië (de
D
genaderd waar ze over de te volgen weg moet beslissen. Zal het
een (avontuurlijke) zwenking naar links zijn? Of blijft het een (meer
-

Labour)

progressieve en wellicht gemakkelijkere) koers, recht op het doel af
naar de eens zozeer aangeprezen Welfare State? De knoop is nog niet
doorgehakt. En er zijn zoveel imponderabilia van nationale en internationale aard. Maar de vraag kan ook anders worden gesteld: Zal
Labour, voor deze keuze gesteld, wel in staat zijn de eenheid te handhaven? Op de aldus geformuleerde vraag is het antwoord beslist en
finaal negatief, ondanks elk mom van eventuele diplomatieke eenheidsverpakkingen. Al zou Aneurin Bevan morgen naar Canossa trekken,
zelfs dan blijft de versplintering een voldongen feit, dat fataal op een
scheuring moet uitlopen. Als vaandrig van de Keep Le f í-ers en als min
of meer onbewust spreekorgaan van de Fabians 1 ) , heeft Bevan inderdaad in de Labourrangen, twijfel, vertwijfeling en verbittering gezaaid.
Hij heeft krachten en gedachten opgeroepen die uit de aard der zaak
geen genoegen meer kunnen nemen met de Welvaart Staat. En dit te
minder, gezien Engeland's positie in de wereld en de houding van de
wereld (of althans van een deel er van) tegenover Engeland.

* **
Laten we eerst en vooral onze aandacht vestigen op enige bijzonderheden van het Engelse sociale en politieke leven, voor zover die de
houding van de linkse groepen beïnvloeden of verklaren.
1. De communistische partij is op het ogenblik een zeer geringe
minderheid. Wat geenszins betekent dat er in het land geen communisten zijn. Integendeel. Naast de algemeen-zichtbare partij bestaat er een
sterke communistische stroming, die we makkelijkheidshalve een ondergrondse zullen noemen. Deze ageert vooral in vakbondmilieus, onder
de scheppende kunstenaars en onder een deel van de intellectuelen 2 ) .
1) Het is wellicht niet helemaal fair het Bevanisme en het Fabianisme met elkaar
te vereenzelvigen. Een deel van de Fabians staan resoluut achter Attlee. Doch anderzijds is de Bevanist Crossman de samensteller van een groep essays, onlangs verschenen onder de titel New Fabian Essays (Uiig. Turnstile Press) . In tegenstelling
met zijn vriend Aneurin Bevan is Crossman evenwel een anti-Marxist.
2) De London School of Economics, verbonden aan de Londense Universiteit,
draagt in deze met zijn materialistische kijk op zaken en dingen een zware verantwoordelijkheid. Anderzijds zij aangestipt dat de invloed van het Bevanisme in intellectuele middens aan het tanen is. Tenminste als we de oplaag van het Bevanistische
weekblad New Statesman and Nation tot maatstaf mogen nemen. In vergelijking met
het eerste semester van 1951 viel de oplaag in dezelfde periode van 1952, van 82.853
op 73.636; terwijl Tribune, een ander eertijds intellectueel Bevanistisch weekblad, tot
een bijna onvernoembaar en onleesbaar krantje is verworden.
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2. De Unie der Vakbonden, de Trade Unions, met haar jaarlijks
Tr ade Union Congress, is in naam en ook in wezen socialistisch georiënteerd. Het voedt de kas van de Labourpartij. Het heeft zijn twaalf
vertegenwoordigers in de Uitvoerende Raad van de partij. Het bezit
verder een soort syndicaal monopolie; vandaar dat ook niet-soocialistische werknemers er zich bij moeten aansluiten voor de verdediging van
hun beroepsbelangen.
Dit leidt tot de volgende abnormale toestand: de Trade Unions tellen
globaal 11 millioen aangeslotenen. Nog geen vijf millioen van die
leden zijn tevens lid van de Labourpartij. Een vierde, sommigen beweren zelfs een derde van de T.U.-leden stemmen conservatief. Een
ander deel stemt liberaal. En dan zijn er nog de communisten die
begrijpelijkerwijze zeer actief en extremistisch optreden 3 ) .
Toch vormen de T.U. de ruggegraad (moreel en financieel) van de
Labour. Hier zij nog opgemerkt dat de Generale Raad van de T.U.C.,
die uit 35 leden bestaat, zeven Bevanisten telt, plus meerdere communisten.
3. Groot-Brittannië voelt zich vandaag tamelijk beklemd tussen de
Verenigde Staten en Rusland. De Neven uit Amerika hebben het land
de leidende politieke, economische en financiële rol in de wereld, uit
handen genomen. Het is duidelijk dat de doorsnee Brit met die toestand
niet bijster is ingenomen. Van dat gevoel van naijverig onbehagen tot
de verdenking dat Amerika Groot-Brittannië nog sterker wil vernederen is er tenslotte maar één stap. Deze wordt des te gewilliger gezet ten
gevolge van sommige tactische fouten van Amerika zelf, en op rechtstreekse en onrechtstreekse instigatie van Moscou. Bevan exploiteert op
schaamteloze wijs de onbewuste americanophobie van de Britten. Hij
spreekt van een Troisième Force en over, de leidende rol die voor zijn
land in zo'n Derde Machtsgroep is weggelegd. Deze zou de balans
houden tussen Washington en Moscou, met een (lichte?) vooringenomenheid ten voordele van Moscou.
4. Op de keper beschouwd bepaalt zich het Bevan-conflict in de
schoot van de partij uiteindelijk tot een krachtmeting tussen de neoCromwellse Gemenebest-gedachte 4 ) en de Marxistische klassenstrijdidee; tussen het empiristisch streven (socialistisch pour les besoins de
la cause) naar welvaart voor allen en iedereen, en het werknemersparadijs met primauteit en beslissende meerderheid van het proletariaat.
5. De Britse Katholieken die ruim één tiende van de bevolking van
vijftig millioen Britten uitmaken, stemmen doorgaans voor minstens
vijftig procent op de Labourlijsten. Maar de katholieke parlementsleden
van die partij (er zetelen er ook een aantal bij de Conservatieven) ,
3) Begin September van verleden jaar werd meegedeeld dat de T.U.--leiding een
geheime groep heeft aangesteld om de communisten in de vakbonden te bekampen.
Voor gegevens over de communistische infiltratie, cf. Harry Pollitt, de secretaris
generaal van de Britse communistische partij, in het November-nummer 1952 van
World News and Views en het boekje The Communist Technique in Britain door de
gewezen communist-vakbondleider C. H. „Bob" Drake (Penguin Books, 1952) .
4) De religieuze inslag van de socialistische partij wordt beklemtoond door het feit
dat de partijleiding steeds onmiddellijk vóór de opening van het jaarlijks congres, een
speciale mis doet opdragen om Gods zegen over de werkzaamheden af te smeken.
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mogen beschouwd worden als voorstanders van de Welvaart Staat s
Geen enkele hunner behoort tot wat men de Bevangroep noemt.
Integendeel.
6. Het conflict tussen beide richtingen is er niet een van ouderen en
jongeren. De meest-verwoede socialistische Bevan-antagonisten zijn
nagenoeg van dezelfde leeftijd als Aneurin Bevan of zelfs nog iets
jonger. Het is, in wezen, de oudere generatie, d.z. Attlee & Co, die het
bestaan van het conflict bijna twee jaar lang in het openbaar heeft
geloochend.
7. De Uitvoerende Raad van Labour bestaat uit 27 leden en wordt
aangesteld door het jaarlijkse partijcongres. Zeven dezer leden worden
verkozen door de vertegenwoordigers van de plus minus 660 plaatselijke afdelingen.
Het vrij-opzienbarend succes van Aneurin Bevan op het partijcongres
te Morecambe (eind September/begin October 1952) bestaat juist
hierin dat' de plaatselijke partijafdelingen zes Bevanisten (vorig jaar
vier) tot leden van de Uitvoerende Raad hebben gekozen, zodat Herbert Morrison, na dertig jaar lidmaatschap, en Hugh Dalton uit de
Executieve werden gestoten. Toch blijven de Bevanisten slechts een
minderheid in de Uitvoerende Raad van 27 leden, terwijl door deze
keuze de latente crisis aan de oppervlakte werd gebracht en de ouderen
zich hun verantwoordelijkheden bewust werden.
8. De Leider van de Oppositie in het Parlement (naar eigen goeddunken gekozen door de parlementsleden van de Oppositiepartij) is in
Groot-Brittannië een officiële en als zodanig door de staat bezoldigde
persoonlijkheid. Volgens parlementaire traditie is hij tevens de aangewezen Eerste Minister wanneer de Oppositie aan het bewind komt 8) .
Deze functie in het Parlement en in de Labourpartij wordt thans
bekleed door Rt. Hon. Clement Attlee. Een ander gebruik wil, dat de
oppositieleider zich omringt door een Parlementair Comité, of een
Schaduwkabinet, dat dan de kern is van het ministerie-in-spe. Dit
schaduwkabinet bestaat thans uit twaalf leden, plus — ex o f f icio
de
Leider van de Oppositie (Clement Attlee) , zijn Gedelegeerde ( Herbert
Morrison) en de Chief W hi p (Opperste Tuchtmeester) . In het Parlement zitten deze samen op de Front Bench, of vóórste bank van de
Oppositie. Dit Schaduwkabinet bepaalt de parlementaire houding en
activiteit van alle parlementsleden van de partij. En de W hi ps (de
) .

5) Dat niet alle aspecten van die aangeprezen Welvaart Staat voor de Katholieken
aanvaardbaar zijn, bewijst de scherpe kritiek van Pater Paul Crane, S.J., op het
discussie--pamflet The Welfare State, uitgegeven door de partij (cf. The Tablet,
4 October 1952) .
6) H. M. Opposition heeft, zolang ze oppositie is, in het Britse staatsleven een
welbepaalde functie te vervullen. Herbert Morrison heeft die in een publieke redevoering op 25 October 1.1. schitterend toegelicht.
Weinige dagen voordien had The Times aan die taak van de Oppositie herinnerd
met de woorden: „De leden van H. M. Oppositie kunnen zich bij, een volgende
verkiezing getransformeerd zien in H. M. Ministers. Daarom is het hun verantwoordelijkheid vandaag geen verklaringen af te leggen of geen daden te stellen' waarvan
zij de consequenties niet zouden aanvaarden op de dag dat zij opnieuw aan de
regering komen. Dat is de opvatting van Leiderschap en verantwoordelijke en verantwoorde Oppositie die door Mr. Attlee wordt vertegenwoordigd".
.
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De eerste manifestatie van het meningsverschil tussen de Bevanisten
en de officiële partijleiding dagtekent uit de maand April van het jaar
1950. Toen traden de heren Bevan (Minister van Arbeid) , Harold
Wilson (Minister van Handel) en John Freeman (Parlementair secretaris voor het Ministerie van Grondstoffen-bevoorrading) uit de Labourregering onder Attlee, op grond — of onder voorwendsel — van
hun meningsverschil aangaande het Labourproject, een vrij onbeduidende betaling te eisen voor brillen en kunstgebitten die tot dan toe
gratis door de Nationale Gezondheidsdienst werden verstrekt, én aangaande het Britse herbewapeningsplan 8 ) . Bij de opening van het parle
mentaire jaar 1951/1952, toen Labour opnieuw in de oppositie was
gekomen, heeft geen van deze drie heren zich candidaat gesteld voor
het Schaduwkabinet. Dat was nochtans gemakkelijk geweest. Iedere
candidaat immers kan er zijn eigen naam voor opgeven. In November
1952 echter deden ze het wel. Acht Bevanisten stelden zich individueel
candidaat. De gealarmeerde partijleiding stelde toen een wijziging in de
stemmingsprocedure voor, die aanvaard werd. Dit verminderde de
kansen der Bevanisten tot een minimum en verhoogde hun verbittering.
Slechts één Bevanist werd gekozen: de heer Aneurin Bevan.
Ziedaar dus de toestand en de materiële en practisch-politieke achtergrond waartegen het Bevan-drama zich in de schoot van de Labourpartij heeft voltrokken ( tenminste als er van een voltrekking kan worden gesproken) .
Uit het voorafgaande (in het bijzonder uit de punten 4, 5, 6 en 7) zal
het wel duidelijk zijn geworden dat het hier geen zuiver persoonlijke
kwestie geldt, maar integendeel, dat Labour wel degelijk op de tweesprong staat. The Tablet, het ernstige katholieke weekblad, gaf daarover de volgende beschouwing: „De reden is dat de Labourpartij een
beweging is die niet kan stilstaan. Ze moet altijd vooruit. Laat men het
rhythme al te zeer verslappen, dan gaan zich ontbindingsverschijnselen
voordoen. De stuwkracht moet gehandhaafd blijven. Als de verkiezingsuitslag te Morecambe de heer Morrison uit de Nationale Uitvoerende Raad (cf. punt 7) heeft gestoten, dan is het omdat hij er van
werd verdacht, te willen stilstaan
Deze bewering van de Tablet bevat nochtans niet de ganse waarheid.
Hugh Gaitskell heeft onmiddellijk ná het partijcongres, in een publieke
toespraak, de rest van de waarheid opengelegd. Hij zei o.m.:
„Het meest-verontrustende verschijnsel op het Congres te More".

8 ) Enkele dagen vóór zijn ontslag uit de regering verdedigde hij het herbewapeningsplan in het Parlement in een ministeriële redevoering met zo'n overtuiging, brio
en gloed dat zijn confraters hem, feliciterend, zeiden dat het „een redevoering was
zoals een mens er maar één in zijn leven kan houden"!
Om de betrouwbaarheid van Bevan's argumentatie te toetsen, nog dit staaltje: Op
9 September 1942 riep hij in het Lagerhuis uit: „Het heeft geen zin voor de Eerste
Minister te vertellen dat militaire beschouwingen het Tweede Front onmogelijk
maken. Jammer genoeg voor de Eerste Minister immers, heeft het Britse volk méér
vertrouwen in de scherpzinnigheid van Voroshilov en Timoshenko dan in dat van
Winston Churchill".
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hebben ze geen enkel ogenblik van hun macht gebruik gemaakt om die
te bemoeilijken, te verhinderen of te bedreigen. Het staat opgetekend,
en het strekt de vakbondbeweging tot eer, dat ze in 1931 voet bij stuk
hield en de partij redde toen de afvalligheid van bepaalde kameraden
(bedoeld zijn: MacDonald Co) haar op de rand van de afgrond had
gebracht. Misschien wordt het de vakbondbeweging weer opgedrongen
die rol opnieuw te spelen".

***

Maar wat is nu eigenlijk dat gewraakte Bevanisme? Dat bloedrode
schaap verdwaald (?) in het ietwat radeloze Labourkamp? Zijn aanwezigheid en zijn bedrijvigheid in dat milieu werden door Herbert Morrison bestempeld als „Trotskystische samenzweringen". Een andere
socialistische volksvertegenwoordiger bestempelde het als „het chauvinisme van het minderwaardigheidscomplex".
Doch dergelijke woorden brengen ons niet veel dichter bij het antwoord op onze vraag. Omschrijvingen als: sentimentalisme, rhetorica,
grootspraak, extremisme, demagogie, machtswellust, idealisme, arrogantie, narcisme, neofieten fanatisme, haat en afkeer van de gevestigde
orde, van invloeden en privileges (met inbegrip van de godsdienstige)
.... en van hén onder zijn socialistische collega's die gewagen van
„nuchterheid", „realisme", „consolidatie van de verworven stellingen":
dergelijke omschrijvingen zeggen, elk op zichzelf, ook al niet véél.
Nemen we ze evenwel, samen en brengen we er de namen Tito en
Nenni mee in verband, dan dringen we min of meer door tot de kern
van het Bevanisme.
Onlangs publiceerde Bevan een boek onder de titel In Place of
9 ) . Het is een nagenoeg onleesbaar pamflet van rond 200 blz., om Fear
beurten briljant, hatelijk, onsamenhangend, vol gemeenplaatsen, tergend-oppervlakkig en bijna ziekelijk gevoelig. Een boek dat hard op
gelezen moet worden, wil men de Bevanistische magiek er van peilen.
De Kelt Bevan is inderdaad een geweldig orator 1°) . Maar de proef van
inkt en papier kan hij moeilijk doorstaan. En toch is de lectuur er van
onmisbaar voor wie de schrijver en diens „partij in de partij" wil
bestuderen.
In wezen is de titel zelf van het boek reeds zuiver Bevanistisch, In
Ruil voor Vrees en Angst. Een van Bevan's knepen bestaat er namelijk
in, geest en hart van de Britse werkman met haast sadistisch genot
voortdurend het spookbeeld voor te houden van de slump der dertiger
jaren. En in ruil voor de daardoor opgewekte angst biedt hij dan zijn
magische formule aan .... Die formule luidt: De macht voor de werk9)

Uitg. Heinemann, Londen. --- Franse vert. Calmann-Lévy, Parijs.
1°) Zijn Welsh-Keltische welsprekendheid komt hem feitelijk duur te staan. Minder
bij zijn Welshe landgenoten en Schotse bloedverwanten, dan bij de Engelsen die de
meerderheid vormen in de Trade Unions. De Engelsen, nu, hebben een ingeboren
wantrouwen tegen hyperbriljante redenaarskunst en ze zijn even afkerig van de
publieke fratsen van een politiek rebel. Zelfs al nemen ze op de duur zijn gedachtengang over, toch zullen ze de rebel niet tot hun leider aanstellen. Op deze wijze
besparen de Engelsen zich de moeite het :gezegde van G. Bernard Shaw na te leven,
volgens hetwelk het de eerste taak van een succesvolle revolutionnaire beweging is,
zich van zijn revolutionnairen te ontdoen.
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van deze studie schreven — in Labourrangen twijfel, vertwijfeling en
verbittering heeft gezaaid, en een scheiding in de partij virtueel onvermijdelijk heeft gemaakt 13 ) . Misschien slaagt men er nog op een of andere wijze in de eenheid voor een tijd naar buiten te bewaren. Maar inmiddels zullen duizenden Labourmensen' dank zij Bevan de weg
naar het communisme hebben gevonden en ingeslagen. Zeer zeker, Bevan en zijn aanhang loochenen ten stelligst pro-communistisch te zijn,
of althans pro-Moscowietisch. Misschien is dat — theoretisch ook
juist. Tussen hun socialistisch extremisme en het communisme kan
evenwel geen herkenbare scheidingslijn meer worden getrokken. Het
minst nog wel door de simpele lieden, wier geesten door Bevan's bijna
wonderbaarlijke welsprekendheid zijn bedwelmd en beneveld. We
geven grif toe dat deze nog in de minderheid zijn. Doch die minderheid is nu juist het actiefste deel van de partij, niet in het Parlement,
doch in de plaatselijke afdelingen. Het zijn degenen die te Morecambe
zes Bevanisten in de Uitvoerende Raad van de partij hebben gebracht.
Het zijn ook degenen die, misschien ter\ goeder trouw, in de Trade
Unions met de communisten in extremisme rivaliseren.
Zelfs daar kan het Bevanisme evenwel geen genoegen mee nemen.
Meer dan ooit hamert Bevan en zijn theoretisch ontbonden „partij in de
partij" er op dat de officiële partijleiding niet meer het gehoor heeft van
het gros der leden. En juist dat achten we een der gevaarlijkste aspecten van het Bevanisme: bestendig aan, dag • in dag uit, verbreedt en
verdiept het de kloof tussen leiding en volgelingen; dat is, tussen
degenen die niet slechts de verantwoordelijkheid dragen doch ook de
verantwoordelijkheden kennen — alsmede de mogelijkheden ----, en
daar naar handelen, en de anderen, de millioenen die in deze materialistische tijden over alles en nog wat malcontent zijn; die op de duur
geen ander woord meer kennen dan „rechten", en zelfs het begrip van
„plichten" zijn kwijt geraakt.
13) De tegenstelling tussen de houding en opvattingen van de politieke en van de
syndicale fracties van de Labourpartij, werd begin van dit jaar opnieuw scherp

beklemtoond. Eerst door het telegram waarin Tom O'Brian, de voorzitter van de
T.U., de heer Churchill een succesvolle zending in de Verenigde Staten toewenste.
Vervolgens, en bovenal door het volgende voorval: De Uitvoerende Raad van de
Labourpartij is verplicht in de komende lente het socialistische verkiezingsprogramma
uit te vaardigen, houdend o.m. plannen voor verdere nationalisaties, of „publiek
bezit", zoals dat tegenwoordig heet. Op initiatief van de Bevanisten in zijn schoot*
nodigde de Uitvoerende Raad de T.U.-leiding uit dat programma samen uit te werken.
De T.U. heeft de invitatie evenwel beleefd doch categoriek van de hand gewezen.
Verder dan „de bevoegde comités van de T.U. open te stellen voor consultatie" wenst
hij niet te gaan. Of, om het duidelijker te zeggen, en ik citeer de socialistische krant
Daily Mirror (9-1-1953): „De reden (van die weigerende houding) is dat de T.U.C.
twijfelt aan de wenselijkheid van grootscheepse nationalisaties, nu het economisch
voortbestaan van het land het primerende vraagstuk is. Tevens wantrouwt de T.U.C.
de Bevanistische invloed in de Partij en houdt bijgevolg vast aan zijn vrijheid om de
politiek van welke regering of partij dan ook, zelfs van de Labourpartij, te weerstaan,,
indien die politiek zijn goedkeuring niet wegdraagt".

Maurras of de ethiek der schoonheid
door

DR J. VAN DER STAP

Maurras. Is het mogelijk een beschouwing aan hem te wijden
C barles
die niet eindigt met de gebruikelijke kluit modder, hem nageworpen

tot aan de overzijde van het graf? Heeft de cultuur-periode die hij zo
universeel beinvloed heeft en die thans door de zerk van Martigues
werd afgesloten dan alleen maar negativa opgeleverd?
Het is een moeilijke onderneming om in een luttel aantal bladzijden
méér te geven dan enkele structurele lijnen van zijn werk. Maar de
talentvolle Maurras en het door hem geconstrueerde mythologischrealistisch cultuursysteem vormden zo'n eenheid, dat zelfs het uitlichten
van enkele structurele lijnen op vivisectie gelijkt. De geschiedenis stelt
echter haar eisen. Om daaraan gedeeltelijk te voldoen volgt hier een
bespreking van Maurras, schrijver en politicus.

Maurras, letterkundige en estheet
Vivisectie, schreven wij. Inderdaad, hoe kan men anders tenzij door
een bedriegelijke dichotomie de letterkundige artist scheiden van de
politieke kunstenaar? Maurras. de lyrische zanger van de schoonheid
zijner Provence, de humanistische pelgrim van Athene en de dichter
van het Latijns-Griekse genie die diep ontroerd werd iedere keer
wanneer hij de „Griekse muur" — oudste reliek van de Helleense
kolonisten op zijn Provençaalse kust aanschouwde, deze enthousiaste
dichter van schoonheid, rede en orde is dezelfde hartstochtelijke politieke polemist die zijn schoonheidsideaal en zijn politieke aspiraties
samengesmolten had in een gesloten systeem. De doofheid die hem op
jonge leeftijd trof (en die hem ook op politiek terrein parten speelde
door hem veelal verwijderd te houden van het reële) sloot hem op in
een wereld waar legende, verbeelding, préhistorie en historie zich
dooreenmengden. Als letterkundige en estheet leefde Maurras in een
half mythologische, half reële wereld. „Een welgevormd afgodsbeeld
vindt steeds kopers". Het afgodsbeeld, ziedaar de mythologie; de
kopers, ziedaar de realiteit.
De inspiratie voor zijn Anthinea ontving hij temidden der goden en
godinnen van de Olympus. Gezeten „aan de oever van zijn gebloemde
wateren" der Provence of wandelend langs zijn Chemin du Paradis is
hij in innig contact met de Griekse geesten die boven zijn hoofd dezelfde
azuren hemel bevolken als bo ven het geliefde Hellas. Zijn schoonheidsideaal, vooral bezongen in Anthinea, Chemin du Paradis, Mythes et
Fabliaux, Miracle des Muses, is dat der „ware schoonheid die het eindpunt der dingen is", het voltooide en volmaakte zoals de eeuw van
Pericles gekend had. Doch niet alles wat Griekenland had voortgebracht werd door deze „compatriote van Homeros" bewonderd. Van
Eschylos, de romanticus onder de Griekse dichters, had hij zelfs een
afkeer en deze esthetische afkeer van de Griekse romantiek zal zijn
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politieke uitdrukking vinden in de genadeloze strijd die hij zijn leven
lang gevoerd heeft tegen de Vrijmetselaars, Joden, Protestanten en
Vreemdelingen, Liberalen en Democraten, volgens hem, de vertegenwoordigers van de revolutionaire romantiek en van de anti-hellenistische geest. De lyrische poësie en het gebloemde proza zijner jonge jaren
kondigen reeds aan hoe hij zich de politieke orde dacht: een staat waar
de door geboorte en natuur bevoorrechten hun stempel op de dingen
zullen drukken in een harmonisch-esthetisch geheel, een ideale staat
van Schoonheid en Orde. Zijn esthetiek bevat dus reeds dit esthetisch
fascisme dat niet berust op het materialistische „Ras, Bloed en Bodem",
doch op een geestelijke bevoorrechting die de Middellandse Zee volkeren ten deel is gevallen. Enkele maanden voor zijn dood schreef hij nog
aan Salazar: „Gaat voort, broedervolk, de gouden tak der Orde, der
Autoriteit en der schone Vrijheden hoog te houden .... Ik geloof niet
veel aan een Latijns ras in physieke zin, maar met geheel m'n ziel belijd
ik de Latijnse geest, of liever, Hellenistisch-latijnse geest".
Maurras, van een delicate sensibiliteit, was ook een man van een
sterke logica. De Rede neemt in zijn schoonheidsdromen een equivalente plaats in. Hij was een „classicus" en reeds als zodanig de tegenvoeter van de verwenste „romanticus". De romantiek, van cosmopolitisch-revolutionaire oorsprong, is de oorzaak van alle rampen die over
het Latijnse genie zijn neergekomen. Romantiek is het beginsel van
wanorde. Zijn strijd voor Schoonheid en Orde, beide geïncarneerd in
het Middellandse Zee-genie, wordt gevoerd met een soepele, maar
onbarmhartige dialectiek. Zijn nationalistische en politieke slagzinnen
„La France seule" en „Politique d'abord" liggen reeds vervat in zijn
conceptie van een ( heidense) humanistische wereld waar Schoonheid,
Rede en Orde de schepter voeren: „O Beauté, claire Raison de l'Ordre
universe!".
Deze vooringenomenheid voor de „roeping" vai de Middellandse
Zee volkeren maakte van hem een onhandelbaar mens. Iedere normale
dialoog met hem was uitgesloten. Hij had steeds gelijk en zelfs de
fijnzinnige abbé Bremond, Fransman zoals hij, dichter zoals hij en
hellenist zoals hij, moest voor de dialecticus van Martigues steeds het
onderspit delven. Ook als litterair criticus, tenslotte, wist hij slechts te
waarderen hetgeen in zijn systeem paste. Al het andere was dwaasheid
en alle anderen waren dwazen. Hij bezong zijn Ideaal en hij had slechts
oor voor die „Musique intérieure" die alleen een dove kan verstaan.
Zijn zwanenzang (La Balance intérieure) gezongen in de kerker van
zijn republikeinse vijanden waar hij, tot schande van dez e, vijanden,
verbleef voor een niet bedreven politiek delict, herhaalt nog eens en
voor de laatste maal, maar in tonen die zijn verzoening met God en de
wereld schijnen aan te kondigen, het onnavolgbare ideaal waarvoor zijn
buitengewone geest een leven lang gestreden had.

Maurras, politicus en pole mist
Action Francaise, ziedaar de beide woorden die zijn politieke activiteit resumeren. In Frankrijk is de eerste helft van deze eeuw een periode
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waar de politieke arbeid van Maurras gestrengeld ligt door de godsdienstige geschiedenis der Kerk. In ons korte bestek moeten wij ons
beperken tot een summiere historische schets, verdeeld over drie tijdvakken, nl. vóór, tijdens en na de interdictie der Action Francaise.
1. Vóór de interdictie der Action Frangaise
Hoewel wars van iedere philosophie - hij wenste geen wijsgeer
genoemd te worden --- werd Maurras grotelijks, beïnvloed door het
positivisme van Auguste Comte. Ook hij was van mening dat de
sociaal-politieke orde het resultaat is van zuiver physieke wetten die
men slechts rationeel heeft toe te passen om de ideale staat te scheppen.
Vervolgens meende hij, dat het christendom, mits gezuiverd van Joodse,
Semitische en Bijbels-Orientalische smetten, een natuurlijke factor van
Orde en Autoriteit was die wonderwel sloot in zijn politiek systeem.
Voor Maurras (Politique d'abord) is de godsdienst, waarvan hij slechts
het sociale feit erkende, aan de politieke orde onderworpen. Hiermee
zijn de beginselen gegeven die hem, vroeg of laat, maar noodzakelijk
met de Kerk in conflict moesten brengen en die hem dan ook feitelijk de
veroordeling hebben bezorgd.
De Dreyf us-Af f aire werd de aanleiding tot de stichting der A.F. en
tot de oprichting van het gelijknamige blad. Tot in het diepste van zijn
ziel aangegrepen door de corruptie van de politieke orde door Joden,
Vrijmetselaars en andere romantische intriganten, wenst Maurras een
nieuwe, zuivere, politieke Orde te stichten die beantwoordt aan zijn
schoonheidsideaal. Zijn ethiek is een esthetiek. Hij had de Schoonheid
gedeïf ieeed. Ook van het vaderland maakte hij een af god op' wiens
altaar hij zijn talentvolle gaven, zijn geld, have, goed, vrienden en
vijanden offerde. Tegenover het revolutionaire individualisme der
„anarchisten" stelde hij zijn ideale „archistische" staat d un waar de
individuen, in functie van hun sociale waarde, een geordende plaats
innemen als in een natuurlijke pyramide, bekroond door het koningschap. Als contra-revolutionair wil Maurras in zekere zin terug naar
het Ancien Régime met zijn uitgesproken decentralisatie, zijn regionalismen, zijn intermediaire corporaties en zijn gedeeltelijke kiesrechten.
Van nature noch geboorte is ieder individu gelijk. Natuurlijke gaven,
familietradities, intellectuele capaciteiten, het zijn alle factoren waarmee
rekening dient gehouden te worden. Het is tegen de Rede in een welgeorganiseerde staat aan alle leden dezelfde waarde en dezelfde functie
toe te kennen. Het zojuist geciteerde vers uit zijn Musique intérieure
resumeert zijn ethisch-esthetisch ideaal: „Beauté, claire Raison de
l'Ordre universel". Frankrijk, niet het theoretische, juridische, anarchistische „pays légal", waarvoor hij slechts haat en minachting kent, doch
Frankrijk het levende, archistische „pays réel" incarneert de politieke
orde. Vandaar zijn dogmatisch-royalistisch nationalisme: „De noodzakelijkheid van de monarchie wordt bewezen als een theorema ... .
Indien men patriot wil zijn is men noodzakelijkerwijze royalist; de Rede
wil het zo".
Met zijn vinnige journalistenpen ontketent Maurras de strijd. Hij
vindt zijn aanhangers, die met veel luidruchtigheid het blad „Action
29
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Pourquoi Rome a parlé, waarop Pujo, Maurras' compagnon uit goede
en kwade dagen, antwoordde met een pamflet Pourquoi Rome s'est
trompé. Voor vele katholieken die de wijsgerige ondergrond der A.F.

niet begrepen en die oprecht meenden dat Rome zijn boekje te buiten
was gegaan, ontstond een ernstige gewetenscrisis. De sancties die Rome
aan de veroordeling verbonden had en die door de diverse bisschoppen
verschillend werden geïnterpreteerd en toegepast schiepen een ware
chaos. De leden der A.F. moesten zich onderwerpen op straffe van
uitsluiting: zij mochten geen sacramenten ontvangen; hun huwelijk
mocht niet in de kerk doch slechts in de sacristie gesloten worden,
zoals bij gemengde huwelijken; zij mochten niet in gewijde aarde worden begraven enz. Priesters die de absolutie gaven aan niet onderworpen leden der A.F. zagen zich hun jurisdictie ontnomen. Er ontstond
zo'n wanorde dat sommige bisschoppen hun ontslag gaven; seminaristen
werden van hun colleges verjaagd en elders opgenomen; oversten van
orden en congregaties werden ontslagen, verplaatst of met open armen
ontvangen; priesters op straat toegejuicht of uitgejouwd. Te Rome zond
de Franse curie-kardinaal Billot zijn purperen hoed terug naar Pius XI.
Een paar jaar later (Februari 1934) komt het op de Place de la Concorde te Parijs tot een bloedig gevecht waar slachtoffers vielen, maar
de aartsbisschop van Parijs was zo wijs aan de slachtoffers der A.F. de
laatste kerkelijke steun en begrafenis in gewijde aarde toe te staan.
Aan alle deining komt echter een einde. Georges Goyau, lid der
Académie Française en zelf slachtoffer van de verwoede aanvallen der
A.F., onderneemt de eerste stappen die tot verzoening der A.F. met
Rome zullen leiden. De gehele Carmel van Lisieux, waar Maurras
enkele nonnen kende, wordt gemobiliseerd in een gebedsactie voor de
bekering van Maurras. ( Men weet dat dit gebed verhoord is) .
Op 6 januari 1937 schrijft Maurras vanuit zijn eerste gevangenschap
aan Pius XI dat niemand kan ontkomen aan de evidente noodzakelijkheid van de samenwerking der katholieke spiritualiteit met de A.F. om
de Beschaving en de Orde der mensheid te redden. De paus antwoordt
in een laconiek briefje „Oportet orare et semper orare". Een maand
later belooft Maurras de Paus een bedevaart naar Lisieux te ondernemen om „intellectueel licht" van de hemel af te smeken en hij verzekert de Opperherder zijn onvoorwaardelijke steun in de strijd tegen de
Barbarij .
In een nieuwe brief aan Pius XI schrijft Maurras dat hij de Waarheid nog niet heeft gevonden, wel echter het Schone en het Goede,
beide belichaamd in de Katholieke Kerk, „de enige Internationale die
naam waardig". Hij gaat te keer tegen Hitler en vraagt de Paus vergiffenis voor de hartstochtelijke woorden die 'hij aan het adres van de
H. Stoel heeft geuit. Deze brief komt echter in handen van staatssecretaris Pacelli die weigert, zonder wijziging van de gebruikte termen ,
de brief aan de H. Vader door - te geven. Een nieuwe tekst volgt dus.
Hierin wordt gezegd, dat de Katholieken der A.F. de valse leer die hun
door hun politieke tegenstanders wordt aangewreven (lees: door kardinaal Andrieu) verafschuwen en derhalve de Paus verzoeken zijn oordeel over de A.F. te herroepen. Een nota, aan kardinaal Pacelli over.
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handigd, verklaart dat de hetze der A.F. tegen de H. Stoel heeft
opgehouden en dat de A.F. volkomen de katholieke opvattingen betreffende moraal, autoriteit, godsdienst, hiërarchie enz. deelt.
Kardinaal Pacelli, die weldra als Legaat naar Lourdes komt en
gelegenheid heeft om zich persoonlijk van de toestand te overtuigen,
verlangt een duidelijke formulering. In antwoord hierop verklaren de
katholieken der A.F. dat zij alle woorden en polemieken tegen de H.
Vader desavoueren; dat zij nimmer hebben willen beledigen; dat zij
zich in alles wat geloof en zeden aangaat à priori aan Rome onderwerpen en dat zij slechts strijden voor de handhaving van het erfdeel der
vaderen dat aan Frankrijk de eretitel „Oudste Dochter der Kerk" heeft
bezorgd.
Welke is nu de reactie van Pius XI? De Paus antwoordt niet rechtstreeks aan Maurras, maar laat een briefje bij de overste van de Carmel
te Lisieux bezorgen waarin hij schrijft: „Als meneer Maurras oprecht
wenst een einde te maken aan zijn breuk met de Kerk, dan moet hij dit
persoonlijk verklaren en Ons vragen wat hij practisch moet doen om de
zaken van zijn partij en van zijn ziel te regelen. Eerst daarna komen de
anderen, waarvan hij de chef is, aan de beurt". De biddende nonnen
van Lisieux stellen Maurras in kennis van dit scherpe briefje en zijn
reactie is typisch maurrasiaans: „Heel m'n leven lang heb ik me van het
godsdienstig terrein verwijderd gehouden en alleen maar aan politiek
gedaan. En nu wordt m'n godsdienstige bekering verlangd in ruil voor
m'n politieke erkenning. Maar waarom vraagt de Paus dan niet de
bekering van al die anderen, die joden, die Vrijmetselaars, al die onverzoenlijke vijanden van alle godsdiensten die, zestig jaar lang al, de
katholieken aan zich hebben onderworpen? Mogen de katholieken dan
wel met hen samenwerken? Het wordt hun zelfs bevolen! .... De Paus
houdt me voor een soort heresiarch of geestelijk leider".
Maurras schrijft opnieuw naar Rome en stelt de Paus een Kruistocht
tegen het communisme voor. Hij verklaart ook „dat de Paus bedrogen
is geworden in zijn oordeel over de A.F. en begrijpt niet hoe de H.
Vader al die laster heeft kunnen geloven die over hem is uitgestort door
dezelfde vijanden der Kerk die thans in Spanje het zaad van de cannibaalse revolutie hebben uitgezaaid. Hij is het slachtoffer van de laaghartigste bedrog-, leugen- en lastercampagne die de Vijand van het
Menselijk Geslacht ooit heeft ondernomen"!
Wederom door tussenkomst van de Carmel antwoordt Pius XI dat
Maurras moet bidden; dat het ogenblik voor opheffing van de interdictie nog niet is aangebroken en dat deze opheffing slechts verkregen
kan worden door de „oprechte en totale adhesie van Maurras aan het
katholiek geloof en de katholieke leer". Tenslotte verwerpt de Paus
categoriek de mening van Maurras dat Hij door zijn vijanden zou zijn
beinvloed. De H. Vader verklaart „dat Hijzelf en Hij alleen de beslissing heeft genomen omdat Hij persoonlijk en zeer goed de geschriften
van Maurras kent". Maurras blijft zich bij de Carmel beklagen dat
Rome van hem, die geëerd wordt door de haat van de bende der
publieke vijanden, obstinaat zijn persoonlijke bekering blijft verlangen
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in ruil voor de erkenning van zijn politieke aspiraties naar Orde,
Schoonheid en Autoriteit ... .
In November 1938 stelt Georges Goyau, die een met Rome verzoende
Maurras in de Academie Française zou willen ontvangen, een verzoeningsmanifest op dat via Mgr. Gillet, generaal der Dominicanen, aan
de paus wordt voorgelegd. Doch Pius XI sterft. Kardinaal Pacelli die
hem als Pius XII opvolgt en de kwestie der A.F. terdege kent, heft
enkele maanden na zijn verkiezing de interdictie op (5 Juli 1939) . De
tweede wereldoorlog staat voor de deur.
3. Na de interdictie

De laatste maurrassianen worden door de gebeurtenissen van 19391945 verspreid. Maurras zelf, die begrijpelijkerwijze de haat der Duitsers op zich heeft gehaald ( Duitsers zijn vreemdelingen, romantikers,
imposteurs en bezetters van zijn geliefde vaderland) schenkt zijn steun
aan het regiem van maarschalk Pétain dat eveneens met zijn Nationale
Revolutie beoogt een „reëel Frankrijk" van Orde en Autoriteit te
scheppen. Gearresteerd na de Bevrijding wegens „verstandhouding met
de vijand en manoeuvres tegen de nationale verdediging met de opzet
de ondernemingen van de vijand te begunstigen" (!) wordt de zeven en
zeventig jarige monarchistenleider op 25 Januari 1945 tot levenslange
opsluiting veroordeeld. Maurras, aartsvijand van Duitsers en romantikers, veroordeeld wegens verstandhouding met de Duitsers! „Dat is
de revanche van de Dreyfus-Affaire" riep hij uit. Geen regiem kon zich
ernstiger onteren dan het regiem der Vierde Republiek dat voor de
veroordeling van Maurras politieke tegenstanders tot rechters aanstelde. Zelfs de herziening van zijn proces waarop hij constitutioneel aanspraak kon maken, werd hem door de republikeinen geweigerd. In
Maart 1952 ontving hij „medische gratie" en vestigde zich te Tours.
Maar hij voelde zich altijd een gevangene zolang zijn neusgaten niet de
goede geur van inkt en fris papier roken. Onmiddellijk grijpt hij weer
zijn pen, schrijft een Open Brief aan de President van de Republiek en
lokt een debat uit in de Tweede Kamer. Hij verlangt straf voor de
(katholieke) minister van Justitie, verantwoordelijk voor de vijf honderd
duizend onschuldige slachtoffers der Bevrijdingsterreur, de aartsschuldige „aan wie geen enkele onpartijdige jury de doodstraf zal weigeren".
Hij schrijft nog menig artikel in „Aspects de la France", het kwijnende
weekblad dat poogt de uitdovende vlam der A.F. in leven te houden.
Maar „voor het eerst van zijn leven hoort hij, de dove, iemand naderen": de goede dood die hartstochten bedaart en zielen met God verzoent. Op de Dag des Heren, 16 November 1952 sterft hij, verzoend
met de Kerk, op de leeftijd van 84 jaar. De grafzerk te Martigues sluit
een cultuurperiode die naast zeer veel negativa ook vele waardevolle
elementen bevat heeft. Het is de taak, der politieke geschiedenis de
juiste balans daarvan op te maken.
Parijs, December 1952.
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gretig aanvaarde
aanvaarde oplossingen
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op dit ogenblik nog 'steeds
steeds het best
best de
de psychologie
psychologie van
van de
de grote
grotemassa
massa
heeft begrepen, was Cecil
Cecil Blount
Blount DeMille.
DeMille. De
Debijbelfilms
bijbelfilms van
van DeMille
DeMille
ongeveer niets
niets meer
meer met
met de
de bijbel
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die rechtstreeks uit de Scandinavische literatuur werd geïmporteerd.
Een blik op de productie van de katholieke landen is meer bemoedigend. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet de landen van Latijns Amerika,
zelfs niet Spanje en Portugal, die films produceren, overlopend van
devotie en heiligheid, welke voor onze meer sobere smaak veel te breedsprakerig zijn en dikwijls dezelfde lachlust wekken als het zien van
DeMille's gewrochten.
De zuiverst christelijke films komen uit Frankrijk en Italië. Ook in
Frankrijk gingen de cineasten vrij vroeg putten aan de bron van de
christelijke traditie. Zecca bracht een Vie de Jesus op de markt; Abel
Gance probeerde een aanvaardbare Christustragedie te filmen; Duvivier verwonderde destijds de intellectuelen met zijn Golgotha en Dreyer
gaf met Jeanne d'Arc een meesterwerk dat nog niets van zijn grootheid
heeft ingeboet.
Het heeft weliswaar een tijd geduurd aleer er een einde werd gemaakt aan de geparfumeerde vroomheid, stijl Rue Saint Sulpice, en de
petites Thérèses met gelakte nagels en uitgetrokken wenkbrauwen
niet langer het filmdoek teisterden. Maar men kan niet ontkennen
dat Frankrijk de laatste jaren, op het gebied van de door het christendom geïnspireerde film, werken van formaat heeft geleverd. Men kan
zelfs zeggen dat Frankrijk het enige land is waar de werking van de
genade in een ziel door middel van een film vorm kreeg. Ik noem in
verband hiermede twee films van Robert Bresson: Les Anges du Péché
en Le journal d'un Curé de Campagne.
In Italië, waar het zo goed als onmogelijk is aan de invloed van de
christelijke traditie te ontsnappen, moet men zelfs zoeken om een serie
films op te noemen, waarin het geloof géén rol speelt. Het religieuse —
zij het ook soms onder de vorm van een onthutsende superstitie is er
met de mens zodanig vergroeid dat hij er zich niet los van kan maken,
zonder iets van zichzelf prijs te geven. De Italiaanse film is, in tegenstelling met bepaalde Franse prenten, nooit nadrukkelijk of exclusief
religieus. Het Godsgeloof en de daarin gewortelde tradities liggen
echter aan de basis van het leven en beïnvloeden als dusdanig verhaal
en personages. Ook dan wanneer iemand als Malaparte in zijn Christo
proibito — verwarrend en boeiend --- op zoek gaat naar de eigenlijke
zin van het christendom.
Uit een panorama van de huidige filmproducten blijkt een steeds
stijgende belangstelling voor films met religieuse inslag, films waarin
wordt aangetoond
naïef, zoals in de States, of steunend op een
eeuwenlange traditie zoals in Frankrijk en Italië
dat het leven niet
eindigt met de dood, en dat achter de angst en de absurditeit van deze,
op de rand van twee culturen staande tijd, een Schepper en Ordenaar
staat, die de mens niet aan zijn begrensd kunnen over laat en hem niet
in het leven heeft geroepen om hem daarna terug te stoten in het Niet.
Het geloof in een transcendent Wezen komt, onder allerhande gecamoufleerde vormen, in de films van de jongste jaren tot uiting. Het is
echter nog een aarzelend tasten en, zoals hoger gezegd, alleen de jonge
Bresson is er tot dusverre in geslaagd aan de realiteit van het bovennatuurlijke gestalte te geven;
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stellen zij bepaalde eisen aan hun candidaten op gebied van studie en gedrag en
nemen in bepaalde gevallen zelf een eerste examen af. De colleges geven elk van hun
studenten ook een tutor of studieleider, waarover wij verder spreken. Elk college
heeft een eigen staf gegradueerde leden, de fellows, die een of andere functie aan de
universiteit vervullen en meestal cursus geven. Vroeger had elk college het uitsluitend
recht zijn eigen fellows te kiezen: dat zien wij b.v. bij de keuze van Newman als
fellow van Oriel op 12 April 1822; nu moeten die benoemingen door de universiteit
worden goedgekeurd. Dit geeft een grote speelruimte in de keuze der leerkrachten.
Zo zijn er aan de universiteit, die tot voor enige decenniën een burcht van Anglicanisme was, op het ogenblik verscheidene katholieke professoren, waaronder zelfs, twee
Jezuieten.
Het leven in een college, zoals trouwens ook het uiterlijk van die colleges, doet
voortdurend aan een abdij en aan monniken denken. Elk college vormt één grote
familie. Fellows en studenten dineren er samen in de grote hall en vormen als het
ware één studiegemeenschap. Gedurende de terms, waarover dadelijk, zijn de
studenten zelden afwezig: zelfs voor een weekend moeten zij van het hoofd van het
college een bijzondere permissie hebben. In Newman's tijd gebeurde het, dat de
provost van Oriel aan een student met tegenzin de vergunning gaf om naar de
begrafenis van een oom te gaan, en hem zei: „Ik had liever gehad dat het een nadere
verwante was geweest"! Nu is men wel iets ruimer geworden.
Zo is het Oxfordse college als het ware een voortzetting en aanpassing van het
gezinsleven en van de controle gedurende het middelbaar onderwijs. Elk college heeft
zijn eigen geest en solidariteit en er heerst ook een zekere emulatie om boven de
andere colleges uit te steken. Dit laatste komt vanzelfsprekend naar voren bij de
beroemde boat-races, bij rugby- en voetbalmatches, maar toch ook in de naijver
waarmee gestreefd wordt naar het behalen van de first-classes, de grote onderscheidingen bij het beëindigen van de universitaire studie.
2. Studie-ordening
Op de tweede Zondag van October begint de Michaelmas Term met acht cursusweken, waarop zes vacantieweken volgen; op de derde Zondag van Januari vangt de
Hilary Term aan met eveneens acht weken cursus en zes weken onderbreking, en
tenslotte volgt einde April de Trinity Term met weer acht cursusweken, waarna het
studiejaar door een grote vacantie van zestien weken wordt besloten. Zoals wij reeds
zeiden, zijn de studenten gedurende de cursusperiode druk aan het werk te Oxford,
waarna ze thuis onder de vacantietijden persoonlijk verder kunnen doorwerken.
Terwijl aan vele universiteiten op het vasteland de studenten verplicht zijn de
cursussen van bepaalde professoren te volgen, bij wie zij dan, meestal aan het einde
van het studiejaar, ook een examen over de stof moeten afleggen, wordt aan de
universiteit van Oxford evenals aan die van Cambridge — een geheel andere
opvatting gehuldigd. De studenten leggen er na drie, soms na vier jaar één groot
examen af, waarvan de stof uitvoerig in de Examination Statutes staat aangegeven.
Zij moeten zelf echter uitmaken hoe ze dat het best zullen klaarspelen. Aangezien
zowel de colleges als ook de universiteit professoren en docenten benoemen, is het
aantal cursussen zeer groot. Voor geschiedenis b.v..-- de meest bezochte faculteit van
Oxford worden er in nagenoeg alle colleges voorlezingen gehouden, soms acht op
hetzelfde uur.
Het eigenaardige is echter, dat alle cursussen vrij zijn. Zo kan het gebeuren dat
men in een bepaalde cursus wel een honderdt a l toehoorders aantreft, terwijl men, tot
zijn verbazing in het volgende uur de enige gegadigde blijkt te zijn om te profiteren
van des professoren wijsheid ende wetenschap. In het begin van de term zijn de
plaatsen doorgaans nogal bezet, maar met het vorderen der acht weken vermindert
het aantal liefhebbers zienderogen, zodat een professor bij zijn achtste college soms
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nog een derde of een vijfde van zijn geacht auditorium voor zich heeft; ja, het kan
gebeuren, dat hij op een goede morgen niemand in de aula vindt om naar zijn woorden te luisteren. Een beroemd professor, die soms driehonderd studenten om zijn
katheder vergaderd zag en in een grote aula zijn colleges gaf, moest na een maand
naar een kleiner lokaal verhuizen, en ook dit zat op het einde van de term nog
slechts half vol.
Een voordeel van dit stelsel is ontegenzeggelijk dat de professoren gedwongen
worden hun colleges goed te verzorgen; anders staan zij voor lege banken. En dat
kan ook weer meebrengen, dat het college waar hij fellow is, zijn mandaat van fellow
na verloop van een bepaald aantal jaren niet vernieuwt. Een tweede voordeel ligt o.i.
hierin: het soms overdreven aantal verplichte cursussen aan onze universiteiten brengt
de studenten zo gemakkelijk tot het memoriseren van de opgegeven stof, zonder
persoonlijke studie en zonder het lezen van boeken, terwijl in onze tijd van grote
boekenproductie het universitair onderwijs er toch op gericht moest zijn, de studenten
te leren zelf hun boeken met zorg te kiezen, ze critisch door te werken en er persoonlijk over na te denken.
Er zijn echter ook tal van nadelen aan het systeem verbonden. Meer dan eens kan
een student er niet over oordelen of een kwestie of uiteenzetting al dan niet nuttig of
nodig is. Een professor van Oxford zei me: „De na-oorlogse studenten zijn zo op het
practische afgestemd en zo door het voorbereiden van hun examens in beslag genomen, dat zij geen zin meer hebben voor echte wetenschap en hogere cultuur. Indien ik,
zo ging hij voort, rijen namen en data gaf en een overzicht van de grote gebeurtenissen, dan liep dit lokaal vol, en hij wees naar de banken waar drie studenten
zaten, maar ik vertik het mij daartoe te verlagen". Een ander nadeel: ook studenten
zijn zwakke mensen en het is heel wat gemakkelijker op zijn kamer te blijven en zijn
eigen zin te doen, dan door koude of regen of hitte, naar een klaslokaal te gaan en
daar stilzwijgend en aandachtig een college te volgen. In de zomerterm verkiezen de
meeste studenten van Oxford en Cambridge de persoonlijke studie in een bootje op
de rivier boven de colleges, wat aanleiding gaf tot het bekende gezegde: wat zouden
Oxford en Cambridge prachtige centra van wetenschap zijn, indien zij niet aan een
rivier lagenl Daarenboven, hoe voortreffelijk persoonlijke lectuur ook moge wezen,
niets vervangt de kracht van het gesproken woord, de stemverheffing en stembuiging,
het begeleidend gebaar en de mimiek, heel de voordracht van de spreker en de stemming onder een gehoor. Tenslotte, zoals een bekend professor mij eens zei: de
vakken die men voor zichzelf heeft moeten bestuderen, kent men nooit volledig en
men krijgt daardoor moeilijk zelfvertrouwen in zijn kennis .Is dit trouwens niet het
grote tekort van de autodidact?
Deze nadelen worden echter zoveel mogelijk ondervangen door het beroemde, wij
kunnen misschien zeggen, het geniale tutorstelsel.
3. Het tutorstelsel
Eigenlijk is de vorming van de Oxfordse student toevertrouwd aan de tutor of
studieleider. De oorsprong hiervan ligt in de tijd, toen de colleges nagenoeg zelfstandig waren. Het sprak vanzelf dat oudere fellows zich enigszins verantwoordelijk
voelden voor de opvoeding en het gedrag van die vaak zeer jonge studenten. Het
geschil van Newman en enige andere fellows van Oriel met de provost over de
opvatting van het tutorship is voldoende bekend. In die tijd, toen nagenoeg alle
tutors geestelijken waren, meende Newman dat deze niet enkel hun pupillen hadden
op te leiden in de wetenschap, maar ook voor hun moreel en godsdienstig gedrag
moesten instaan. Na een hele ontwikkeling is dit nu ongeveer de toestand.
Elk college tracht onder zijn fellows specialisten te hebben v oor alle vakken die
aan de universiteit worden gedoceerd, zodat men slechts zelden op krachten buiten
het college een beroep hoeft te doen. Bij het begin van het jaar wijst de senior tutor
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van het college aan elke student zijn tutor aan, een gegradueerde in het vak dat hij
bestudeert. De tutor gaat onmiddellijk na, hoever de kennis van zijn pupil reikt,
welke richting hij het best zou kunnen kiezen, welke leemten hij aan te vullen heeft,
welke cursussen hij met vrucht kan volgen. In de regel brengt de student elke week
een bezoek aan zijn tutor (tutorial). Elke week ook moet hij een brok bestuderen en
zijn verworven kennis in een essay uiteenzetten, dat dan door tutor en pupil samen
onder de loupe wordt genomen, onderzocht en verbeterd. De tutor geeft op welke
boeken, artikelen en encyclopaedieën d e student met vrucht kan lezen of naslaan, en
hij oefent een voortdurende controle op het persoonlijk werk van zijn pupil uit. De
tutor neemt het tutorial doorgaans in zijn kamer af, maar studenten in de physica,
chemie of biologie zal hij eerder in het laboratorium leiding geven om er zijn
proefnemingen na te gaan.
In elk college komen de tutors regelmatig samen, meestal eens in de week, om' over
hun pupillen te spreken, met het gevolg dat het hoofd van het college soms een
student laat roepen om hem terecht te wijzen of zelfs een week of twee te schorsen.
Aan het einde van iedere term leveren de tutors een geschreven verslag over al hun
pupillen in, en de studenten worden een voor een bij de provost geroepen, die hen
aan de hand der rapporten de nodige lofprijzingen, aanmoedigingen of berispingen
uitdeelt. Indien de student na waarschuwing ernstig in gebreke blijft, kan hij eenvoudig worden weggestuurd. En een ander college zal een dergelijke student niet
gemakkelijk aannemen.
Een schaduwzijde van het stelsel is wel, dat de tutors ontzaglijk veel tijd aan hun
pupillen moeten besteden, maar dit geldt enkel voor de helft van het jaar. Een
ander nadeel, of toch minstens een gevaar is, dat de Oxfordse studenten te gemakkelijk boekengeleerden worden, ontzaglijk veel weten, maar zich niet genoeg
inspannen om hun kennis in een synthese onder te brengen en ze voor anderen
bevattelijk te maken.
Hoeveel studerenden hebben niet een bepaald inzicht in hun vak, een bepaalde
geesteswending of zelfs een bepaalde kijk op het wereldgebeuren gekregen door
gesprekken met een van hun professoren. Indien nu dit persoonlijk contact een institutioneel karakter krijgt, dan wordt daardoor r al zijn niet alle tutors markante
mensen en ideale leiders — een ruime mogelijkheid geschapen om aan de studenten
het maximum aan wetenschappelijkheid en vorming mee te delen.

4. Universiteit
Maar wellicht heeft men zich reeds afgevraagd: waarin bestaat dan wel de rol
van de universiteit als geheel? In de constitutie van de universiteit zijn twee factoren
van belang. Enerzijds is de universiteit een autonome corporatie, waarvan het bestuur
wordt uitgeoefend door de Congregation, bestaande uit de masters of arts en andere
gegradueerden, die actief aan • het universitair werk deelnemen. Ofschoon de staat
voor 70% de kosten van de universiteit dekt, is deze toch volledig autonoom, en in
zoverre verschilt ze van alle Engelse en buitenlandse universiteiten, Cambridge alleen
uitgezonderd.
Anderzijds zijn ook de colleges volledig zelfstandig. De groeiende behoefte aan
centrale instellingen echter zoals een uitgebreide bibliotheek — de Bodleian librarg
telt nu 1.500.000 boeken — en wetenschappelijke laboratoria en musea, en tevens het
groeiend aantal vakken en faculteiten hebben de colleges genoodzaakt een deel van
hun onafhankelijkheid prijs te geven. Behalve voor de natuurwetenschappen benoemen
de colleges alle tutors en een aanzienlijk deel van de professoren; de universiteit
echter benoemt een deel der leerkrachten en bevestigt de andere, zij bepaalt de
programma's en de vereisten voor de examens, zij coördineert de cursussen die in en
door de colleges gegeven worden, zij kent de graden toe. De intieme samenwerking
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van universiteit en celleges is verzekerd doordat het bestuur van de universiteit
uitsluitend uit de hoofden en de fellows van de colleges bestaat.
Eigenlijk is het hoogste bestuursorgaan van de universiteit de Convocation,
bestaande uit alle afgestudeerden van Oxford die master of arts zijn of een hogere
graad hebben: in 1951 was hun aantal 13.924. Het is duidelijk, dat deze convocation
slechts in zeldzame gevallen geraadpleegd wordt, zoals voor het kiezen van een
kanselier, het toekennen van erediploma's, enz. Het effectief besturend lichaam is de
Congregation, die alle ambtenaren met leeropdracht of administratieve functie aan de
universiteit omvat en in 1951 uit 984 personen bestond. Dit bestuursorgaan wijst de
Hebdoma da l Council, het wekelijks bestuur aan, dat uit 18 leden bestaat. Dan is er
nog de kanselier --- een ere-ambt —, de vice-kanselier, die practisch het hoofd van de
universiteit is, terwijl de twee proctors uitvoerende macht hebben vooral voor de
discipline, en ook op de wetgeving grote invloed uitoefenen.
Een gebeurtenis uit Newman's leven stelt ons die organisatie levendig voor ogen
— al is sindsdien de centralisatie aanmerkelijk toegenomen In Februari 1841 had
Newman, fellow van Oriel, zijn beroemde Tract 90 uitgegeven, waarin hij een zeer
katholieke interpretatie van de Anglicaanse 39 Artikelen gaf. Drie jaar later publiceerde zijn vriend W. G. Ward, fellow van Balliol, zijn boek Ideal of the Christian
Church, dat wel een uitdaging aan de Anglicaanse Kerk leek, zo katholiek was het.
Nu besloot de Heb do madal Council in te grijpen en riep voor 13 Februari 1845 de
Convocation samen. Op die koude winterdag, terwijl de sneeuw in dichte vlokken
neerviel, waren meer dan 1100 leden van heinde en ver saamgekomen in het Sheldonian Theatre, terwijl de uitgesloten studenten op straat Ward een warme ovatie
brachten en de vice-kanselier met sneeuwballen bekogelden. Ward's boek werd met
777 stemmen tegen 391 veroordeeld, en Ward zelf werd met 569 stemmen tegen 511
gedegradeerd. Tenslotte werd de veroordeling van Tract 90 in stemming gebracht:
terwijl voor en tegen gestemd werd, klonk plots de stem van de senior proctor als een
trompet :,,nobis procuratoribus non placet", wij proctors zijn ertegen! Een oorverdovend applaus volgde en de vice-kanselier nam zijn toga samen en holde de trappen
af en het Theater uit, alsof het veto van de proctors de zaak beslecht had. Aldus
bespaarde de universiteit zich de schande zijn grootste zoon te veroordelen.
Zo is de universiteit van Oxford een eigenaardig geheel van traditie en aanpassing.
Zij doet voortdurend denken aan het Engelse politieke stelsel, dat door meer • dan
zeven eeuwen ontwikkeling is gevormd en een parlementair regiem heeft geschapen
waarop al onze hedendaagse parlementen teruggaan en dat wellicht nog het best van
alle functionneert. De universiteit van Oxford vertegenwoordigt in de bouw van haar
statige gothische en tudorgebouwen, door de persoonlijke verhouding van tutor tot
pupil, door het familieleven in de colleges en door haar hoge wetenschappelijke en
culturele standaard, een der meest markante instellingen van hoger onderwijs van de
hele wereld.
Dr M. Dierickx S.J.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

D

E Duitse kanselier Adenauer en de Franse premier Pinay hebben in December
een politieke acrobatie vertoond, waarbij de eerste een weinig gekneusd op zijn
voeten terecht kwam en de tweede zijn politieke carrière heeft gebroken. Adenauer
was aanvankelijk van plan in de Bondsdag de ratificatie der Bonner verdragen begin
December af te dwingen. Dit zou hem zonder twijfel gelukt zijn, omdat hij de tegenstanders kon voorhouden, dat, zodra in 1953 de Europese federatie een feit zou zijn,
de verdragen aan die veranderde status zouden worden aangepast. Een uitgebreid
verlanglijstje, waarin de volkomen gelijkheid van Duitsland als partner werd geëist en
de huidige grenzen in Oost en West werden verworpen, verwierf de instemming van
de meerderheid van de Bondsdag. In tweede lezing keurde de Bondsdag met een
meerderheid van 54 stemmen de verdragen goed. In plaats van aanstonds de derde
en laatste lezing te urgeren, maakte Adenauer „volte--face" en wenste de eindstemming
uit te stellen, in strijd met zijn vroegere uitlatingen, tot het Hof van Karlsruhe de
grondwettigheid der verdragen juridisch zou hebben get oe tst, aldus de voorkeur
gevend aan de jurisprudentie boven de politiek. Hij was toen van mening, dat de
beslissing over de grondwettelijkheid der verdragen in handen zou liggen van de
tweede senaat van het gerechtshof; wier leden in meerderheid niet uit socialisten
bestonden. Deze verwachting werd niet vervuld. Want het Hof maakte bekend, dat
het in grote eensgezindheid (met 20 tegen 2 . stemmen) besloten had, de uitspraak toe
te vertrouwen aan het volledige college der 22 rechters. Zou dit college verklaren,
dat de verdragen niet smetteloos zijn, dan kon de hoop op de definitieve ratificatie
wel opgegeven worden. Te meer, omdat het Hof zijn uit te brengen advies niet slechts
als raadgevend wenste te beschouwen, maar als een bin de nde verklaring voor latere
uitspraken. In het laatste deel van deze verklaring vond de Bondspresident Heuss,
hetzij vrijwillig, hetzij beinvloed door Adenauer, aanleiding zijn eertijds gedaan
verzoek om advies in te trekken, aangezien „de autoriteit van het hoogste gerecht niet
bovenmatig mag worden belast". Aldus ontstond het vraagstuk hoe ver de macht van
het Hof van Karlsruhe zich uitstrekt. Het heeft zijn ontstaan te danken aan Amerikaanse inmenging bij het opstellen der constitutie. De V. Staten verheugen zich in een
„Federal Court", welks uitspraken zowel voor de President als voor het Congres
bindende kracht hebben. Maar de Bondsregering is afkerig van dit verkapte vetorecht. Adenauer verzekerde in de Bondsdag aan de rumoerige oppositie, dat de
opvatting van het Hof niet door de grondwet gesteund wordt en dat er dus geen
sprake was van een constitutioneel conflict. Zelfs de socialistische leider, 011enhauwer,
moest toegeven, dat er weliswaar door de bemoeienis van de regering met de
bevoe gdheid van het Hof een ernstige toestand was geschapen en de democratie in
gevaar was gebracht, maar dat de situatie slechts „een constitutionele crisis zeer
nabij was". Afkerig van de huidige verdragen drong hij aan op een regeling in de
geest van een vredesverdrag om langs die weg te komen tot een internationaal
veiligheidsstelsel. In deze gematigde woorden zag de sluwe vos, die Adenauer is, een
aanknopingspunt en hij zond zijn opponent een uitnodiging voor een onderhoud onder
vier ogen.
In Frankrijk heeft de minister-president Pinay een ontmoedigende strijd moeten
voeren tegen een verpolitiekte Assemblée, die om de gunst van de kiezers te winnen
steeds aandrong op verhoging der uitgaven en verlaging van de belastingen. Voor
Pinay stond het vast: ofwel de begroting wordt in grote lijnen aanvaard ofwel er zal
tegen 31 December een nieuwe regering moeten komen. Door herhaaldelijk de vertrouwenskwestie te stellen, hield hij de weerbarstige Assemblée, zelf beducht voor een
hopeloze ministeriële crisis, in het gareel. Het had er alle schijn van, dat Pinay zijn
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gelijkelijk samengesteld uit communistische en niet-communistische staten de gevallen
zal beoordelen. Alleen het Sovjetblok (5 staten) stemde tegen. De voorzitter Lester
Pearson, deed een beroep op Peking, deze resolutie te aanvaarden. Het antwoord was
echter afwijzend, aangezien wegens het niet deelnemen van de „volksrepubliek China"
en van Noord-Korea deze resolutie onwettig was.
Wegens de verheffing van Mgr Stepinac tot kardinaal heeft Tito de betrekkingen
met het Vaticaan verbroken.
NEDERLAND
Ten koste van de nachtrust der Kamerleden heeft de Voorzitter der Tweede
Kamer de goedkeuring der begrotingen vóór het Kerstreces binnengehaald. Uiteraard
kwamen daarbij verschillende kwesties te kort. Twee echter stonden in het middelpunt
van de belangstelling. De eerste had betrekking op de verhouding tot de West, de
tweede betrof de lerarensalarissen. Te New York had de nieuw benoemde minister
van Overzeese Gebieden, Kernkamp, een conferentie belegd met de delegatie van
Suriname .Zij waren het eens geworden over 5 punten, waarbij de nieuwe rechtsorde
in een Statuut zal worden uitgewerkt. Dit Statuut is echter niet het eindpunt van de
ontwikkeling der verhouding tussen de drie rijksdelen, maar kan in onderling overleg
gewijzigd worden. In de préambule van het Statuut zal het zelfbeschikkingsrecht
worden erkend. De minister-president en de vice-president hadden, in tijdnood, telegrafisch deze vijf punten goedgekeurd. Het bleek achteraf, dat, in strijd met de
uitspraak der V.N. in 1945, zowel minister Kernkamp als de Surinaamse delegatie in
het zelfbeschikkingsrecht het recht tot secessie ingesloten achtten, wel niet als een
dreiging, maar als een theoretische mogelijkheid op de achtergrond. Secessie zal eerst
mogelijk zijn aan het einde van een ontwikkeling. De K.V.P. in haar grootst mogelijke
meerderheid beschouwde deze interpretatie als een bom onder het Koninkrijk, zo verklaarde de heer De Kort; zij zag dan liever een koninkrijk steunend op twee zuilen
en een aparte regeling met Suriname. De ondervinding met Indonesië opgedaan
maant tot voorzichtigheid: „papier" heeft het altijd tegen „staal" moeten afleggen.
Bij de begroting van Onderwijs verklaarde minister Cals, dat hij binnenkort een
katholieke staatssecretaris zou aanstellen ei dat hij afschaffing van het schoolgeld
voor de lagere school principieel niet onaanvaardbaar vond. Omtrent de lerarensalarissen was hij voo rn emens het (langzame) „overleg" met de Raad der leraren
voort te zetten, maar, om wanverhoudingen te voorkomen, in verband met de andere
ambtenarentractementen. De Kamer hoopte, dat dit overleg spoedig zou geschieden.
Dezelfde kwestie werd door het Actie-Comité van katholieke leraren aan de K.V.P.
voorgelegd, omdat dit comité van mening was, dat de fractie-leider zich ten opzichte
van de belangen der Middengroepen te zeer distanciëerde. Op de Bijzondere Partijraadsvergadering heeft professor Romme nadere verklaring gegeven door aan te
tonen, dat de Kamerfractie nog vóór het verschijnen van het derde rapport over de
Middengroepen actief was geweest in de bepleiting van haar belangen. Hij waarschuwde evenwel voor teleurstellingen, omdat de fractie de buitenlandse conjunctuur
niet in haar hand heeft. Het talrijk bezocht Congres was het eens, dat de j atholieke
staatkundige eenheid om hogere belangen noodzakelijk was en stelde een aantal
punten op, die als bijzonder actueel te verwezenlijken waren.
Grote ontstemming bij de confessionelen heeft gewekt het besluit van de minister
van Oorlog om aan het atheïstisch „Humanistisch Thuisfront" onder gunstige
concessies gelegenheid te geven de jeugdige militairen te „vormen". Het Kamerlid,
Mag. Stokman, heeft aan de betrokken minister daaromtrent vragen gesteld. Het is te
hopen, dat het niet bij vragen zal blijven.
31-12-'52
K. J. I

.

POLITIEK OVERZICHT

467

BELGIË
Na de deining rond de dienstplicht en de repressie heeft België tegen het einde van
1952 een betrekkelijke politieke stilte gekend.
Kamer en Senaat keurden, vooraleer op Kerstreces te gaan, 's lands middelen goed,
zonder dat dit aanleiding gaf tot een grootscheepse aanval van de oppositie. Andermaal is gebleken dat in moeilijke buitenlandse omstandigheden de traditionele partijen
als van zelf tot een soort Godsvrede komen. Zelfs de gemeenteraadsverkiezingen, die
in de grootste kalmte verliepen, en waarvan de uitslag wees op een afbrokkeling van
de regeringsmeerderheid, hadden geen scherpe partijtwisten ten gevolge.
Bij het ingaan van het nieuwe jaar zou een lang verwacht besluit tot hervorming
van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat door de Minister van Arbeid
en Sociale Voorzorg was ontworpen, geweldige reacties uitlokken van socialistische
zijde.
Men weet dat in België de socialistische mutualiteiten principieel een etatistische
gezondheidszorg voorstaan, terwijl de landelijke bond van Christelijke mutualiteiten
opkomen voor de pluraliteit der vrije verzekeringsorganen met eigen verantwoordelijkheid. Het door de C.V.P.-Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg op Oudejaarsdag gepubliceerde besluit wees ondubbelzinnig op een hervorming in de laatste
richting. Vandaar ontstemming en ergernis in socialistische kringen. Deze was des te
heviger omdat het nieuwe stelsel zo niet organisch dan toch practisch op het verleden
teruggreep. Inderdaad hadden de socialistische verzekeringsmaatschappijen, die zoals
overigens alle andere tot nog toe hadden geleefd op voorschotten uit het speciale
fonds voor de ziekteverzekering, hun tering hoger gesteld dan wat hun op grond van
de bestaande wettelijke bepalingen toekwam. Zij gingen dus het nieuwe jaar in met
een dubbele handicap: minder teringsmogelijkheden omdat voortaan het stelsel van
de voorschotten had afgedaan en tweedens de noodzakelijkheid de hypotheek van het
verleden aan te zuiveren. Men was daarenboven geërgerd omdat de Minister de
hervorming had doorgevoerd zonder de betrokken organisaties vooraf daarin te
kennen.
Het leek aanvankelijk dat hier geen mouw aan te passen was. Te meer omdat de
sterke landelijke bond der Christelijke mutualiteiten met luide stem victorie zong.
Tot een scherpe botsing tussen regering en socialistische organisaties is het echter niet
gekomen. Het is in België met aangelegenheden als de ziekteverzekering gesteld als,
met de onderwijskwestie. Zoals bij deze laatste staan onverzoenlijke standpunten
tegenover elkaar, maar nagenoeg eenieder begrijpt dat hij in de practijk water in de
wijn moet doen en dat het leven hier slechts mogelijk is op grond van compromissen.
Zowel de regering als de socialistische leiders hebben dit ook nu ingezien. Na lange
besprekingen op 12 Januari bleek men het er over eens te zijn dat aan het wezenlijke
van de hervorming, de verantwoordelijkheid van de verzekeringsorganismen, niet zou
worden geraakt, maar dat sommige belangrijke modaliteiten aan een nieuw onderzoek
zouden onderworpen worden. Hoe wijs dit besluit ook was, toch kon het vele leden
van de meerderheid niet bevredigen. Men vreesde dat onder het mom van dit onderzoek bepaalde concessies aan de socialistische mutualiteiten waren toegezegd. Op dit
ogenblik is het onderzoek aan de gang en men mag verwachten dat de conclusies
ervan de eerlijke toepassing van het nieuw besluit, ten bate van de ziekteverzekering
van allen zullen dienen.
A. Vanhaverbeke

.
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Forum
25 Jaar ,,A la Recherche du Temps Perdu"
In 1928 verscheen eindelijk het 17e en
laatste deel van Proust's grote romanfleuve A la Recherche du Temps Perdu.
De schrijver was toen reeds zes jaar
geleden gestorven. Fel had hij moeten
vechten om zijn levenswerk gedrukt te
zien. Maar de aanvankelijke tegenwerking van Gide en Copeau was niet in
staat gebleken om de onvermoede taaiheid van dit bedeesd, gevoelig, haast
vrouwelijk karakter te breken en zijn
moed, die al tijdens de Dreyfus-affaire
was opgevallen, te stuiten.
Marcel Proust (1871-1922) is een
figuur die vergroeid is met de vooroorlogse tijd en die niettemin ook op onze
gedachtengang invloed blijft uitoefenen.
Waaraan is het toch toe te schrijven, dat
zijn naam in geen enkele diagnose van de
„moderne" mentaliteit ontbreekt?
De structuur van zijn persoonlijkheid
is verre van simpel, en op het eerste
gezicht zelfs weinig aantrekkelijk. Voor
godsdienstige zaken koestert hij een puur
aesthetische belangstelling, waarover
geen zweem ligt van „engagement". Zijn
opvoeding verloopt in een kader van oprechtheid en tederheid, maar daar hij
reeds vanaf zijn 9e jaar aan asthma lijdt
en het medelijden van zijn omgeving opwekt, lijkt hij bestemd om zijn leven lang
van ook maar de geringste forsheid verstoken te blijven. Totdat hij zich zijn roeping bewust wordt. Op school heeft Marcel reeds in „La Revue du Banquet" ,-een waardige naam voor een schoolblad
van zestig jaar geleden! verscheidene
artikelen gepubliceerd en in de bundel
Les Plaisirs et les Jours levert hij deze op
25-jarige leeftijd aan het officiële publiek
uit. Uit dezelfde tijd dagtekent de onuitgegeven, ongeveer duizend bladzijden

tellende roman Jean Santeuil 1 ) , die als
een eerste, onvolmaakte schets is te beschouwen van zijn levenswerk! De latere
rijkdom en originaliteit in thema's en methode komt er reeds in tot uiting. Maar
duidelijk blijkt dat de schrijver een laatste
stoot nodig heeft om zijn ideaal, de schildering van de diepste werkelijkheid van
de wereld waarin hij leeft, met het élan
zijner genialiteit te bezielen. Ofschoon hij
reeds tegen de dertig loopt, leeft hij psychisch nog geheel onder de schutse van
zijn moeder en grootmoeder; de theorieën
van Boutroux en Bergson wachten nog
op de algehele paraatheid van zijn persoon om in het vrije, volgroeide kunstwerk geincarneerd te worden.
Na de dood van zijn ouders kan Proust
zich dan ook totaal gaan inzetten voor
die lange, moeizame pelgrimstocht terug
naar de „verloren tijd". Na zich gevoed
te hebben met de hoogste artistieke ervaringen die zijn omgeving hem biedt ,-- de
muziek van Wagner en Saint-Saëns, de
werken van Anatole France, de hernieuwde belangstelling voor de kathedralen
(Ruskin, Måle) , de kunst van Vermeer
en de Hollandse meesters, de Phèdreopvoeringen in de Parijse opera zal hij
dus op zoek gaan naar het verbindende
element, de zin, van al wat zich aan de
vrij levende mens voordoet. Want al
vroeg constateert hij, dat het leven waarmee hij te maken heeft, de Parijse salons
en de badplaatsen van Normandië, voor
een groot deel bestaat uit een eindeloos
aantal banaliteiten en zinledige referentie's naar vroegere waarden. Het kan hem
slechts staven in zijn mening, dat de schat
zich in elk geval, maar slechts na diep
graven laat ontdekken.
Een artist die zulke hoge eisen stelt

1) Pas in 1952 is van dit werk een uitgave tot stand gekomen.
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aan zichzelf, kan geen „gemakkelijke"
schrijver worden, noch voor zichzelf noch
voor het publiek. De werkelijkheid in al
haar geledingen aftastend zal hij eerst na
lang vorsen en vele impasses tot een
definitief resultaat, of liever tot een benaderende formulering van zijn bevindingen
geraken.
De autobiographische roman is de
ideale gestalte voor een dergelijke poging.
Van de ene kant laat de schrijver in alle
objectiviteit de feiten voor zichzelf spreken (het gaat hier al werkelijk om een
„spreken", want de roman is een kunstvorm!), hij beschrijft zijn uitwendige belevenissen, de personen met wie hij in aanraking komt en heel zijn omgeving rustig
en zonder enige haast; maar tegelijkertijd
vertoont zijn inwendig avontuur de
levende werkelijkheid zoals zij door de
mens wordt geassimileerd en in verstandelijke, psychische en lichamelijke reactie's wordt omgezet. Analyses en beschouwingen onderbreken daarom vaak
het eigenlijke verhaal, doch het voordeel
is dat de lezer alles van nabij meemaakt,
hij is niet alleen de belangstellende toeschouwer, maar wordt ook opgenomen in
de éne vorsende recherche van auteur,
hoofdpersoon en verteller.
A la Recherche du Temps Perdu getuigt van een weergaloze genialiteit.
Proust beschikt, behalve over een scherpe
kijk op de werkelijkheid, ook over een
groot valahanschap. In opbouw, verhaaltechniek en afzonderlijke uitwerking der
thema's kan zijn werk op één lijn gesteld
worden met de werken van Mme de La
Fayette en Balzac.
Maar hoe bereikt Proust zijn doel? Niet
met behulp van het verstand. Dit plaatst
het leven in kaders, legt de losgeslagen
vitaliteit weer aan banden en maakt
kunstmatige constructie's.
Proust constateert vervolgens het feit,
dat zijn personnages in de loop van de
tijd steeds moeilijker te herkennen zijn,
verminkt worden en ten slotte zelfs een
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soort van geestelijke verrotting ondergaan, en hij concludeert: de tijd zelf is het
ontbindend element in dit proces. Zo komt
hij tot de verheerlijking van het geheugen.
Het geheugen is, als tijd-overspannend
kenvermogen, in staat om verleden en
heden samen te brengen, het geeft dus
weer de vreugde van het zinvolle, onvergankelijke, ononderbroken Geheel, mits
het zijn werking regelt vanuit een nietverstandelijk beginsel. De grote rol die de
onopzettelijke herinnering en de associatie
in het werk van Proust spelen is daarom
van kapitaal belang.
Het gaat hier dus om het plotselinge
licht dat vanuit een herinnering op de
actuele werkelijkheid kan geworpen warden. Een toevallige, zuiver zintuigelijke
gewaarwording (een slok thee, het geluid
van een lepeltje tegen een bord, een vergezicht, een melodie) kan een wereld van
vroegere gevoelens oproepen, het eigenlijke wezen hiervan openbaren en zo ook
de verborgen zin van het heden in volle
zekerheid ontsluieren.
Zo beschrijft hij bijvoorbeeld de ervaring die hij bij het zien van drie oude
bomen heeft gehad, als volgt: „Je me
demandai si toute cette promenade n'était
pas une fiction .... et les trois vieux
arbres la réalité qu'on retrouve en levant
les yeux de dessus le livre qu'on était en
train de lire".
Alleen de kunst is in staat om deze
vleug van het verloren licht vast te leggen. Zij is het dus ook die de vroegere
eenheid op een alogische doch intense
wijze opnieuw verwerkelijkt en het tijdgebondene overstijgt. De kunst plaatst
ons in die nieuwe sfeer van waar geluk
die Bergson „durée intérieure" noemt en
Proust „Temps Retrouvé". In deze verloren doch hervonden tijd wordt de continuïteit van het bestaande verzekerd, de
kunstenaar is een profeet op wiens woord
de dorre beenderen zich verzamelen en
weer bezield worden.
Dit alles ligt evenwel verweven in de
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inhoud van de roman zelf. Met een groot
meesterschap stelt Proust het salon-leven
aan de kaak, die wereld van belachelijke
ijdelheid en grove banaliteiten, van snobs
en mode-sceptici. Haast cynisch toont hij
aan hoe de tijd ook in het liefde-leven
zijn verwoestend werk verricht. Ofschoon
de auteur oog heeft voor de inwendige
goedheid van zijn personnages en niet
blind is voor hun gunstige kwaliteiten,
laat hij toch duidelijk zien, dat de menselijke persoon uit eigen kracht niet in staat
is om zich buiten de Leugen te plaatsen,
die Leugen welke voortdurend gevoed
wordt met de ontbindende kracht van de
tijd.
Aldus beschrijft Proust de ontwikkeling
van het menselijk bestaan zoals hij het
zelf in zijn bewuste, half-bewuste en
onder-bewuste uitingen, in verschillende
omstandigheden, ervaren heeft. Zijn
mensbeeld is dat van iemand die op de
duur inwendig wordt aangevreten en
desondanks niet wanhoopt aan een ideaal.
Openlijk --- d.w.z. op een wijze die doet
denken aan de amoraliteit van een Baudelaire en die evenzo door de Kerk Gods
naar het kamp der heterodoxie is verwezen analyseert hij het troebele amalgama van waarheid en leugen dat „het
leven" heet, om te constateren hoe de
emotionele herinnering achteraf al het
bijkomstige en vreemde er uit distilleert.

Raak is zijn visie op de tijd. Inderdaad
kan de tijd de eenheid en continuiteit,
m.a.w. de zin van het bestaande kapothakken; want alleen de geest is in staat
om de werkelijkheid te be-zielen! Maar
als men nu de werkzaamheid van de tijd
zélf onderwerpt aan de discipline van de
geest en ze beschouwt als een nog tastend maar werkelijk contact met het absolute (le Temps Retrouvé) , wordt dan de
verloren zin niet hervonden en blijkt het
dan niet, dat een nieuwe schepping haar
barensweeën doorstaat? Spreekt ook het
Thomisme tegenwoordig niet over de tijd
als reële, zij het ook onvolmaakte beleving van de eeuwigheid, welke de ideale
sfeer is voor onze zelfverwerkelijking?
Zeker, als artist heeft Proust geen oog
voor de waarde van de logisch denkende
geest, zodat hij liever werkt met de „mémoire" en de wijsgerige bezinning als
constructief element uitsluit. Ook is hij,
ondanks zijn pascaliaanse eenzaamheid en
„angoisse , geen moralist, zijn horizon
blijft die van het aesthetische geluk, en de
bovennatuur blijkt voor hem niet te bestaan. Maar toch bewijst zijn werk, juist
gezien van op een afstand, zonneklaar
dat ook voor de meest profane, met zichzelf coquetterende zoeker toch altijd nog
een sprankje onvervalste Waarheid ligt
weggelegd
... .

F. Kurris S.J.

De Nobel-prijs voor letterkunde
In een tijd waarin de verzorgde stijl
voor vele schrijvers de laatste der bezorgdheden schijnt te zijn, plaatst de jongste Nobelprijs voor letterkunde een auteur
op de voorgrond die met een waar meesterschap een klassieke romanstijl incarneert: Francois 1Vlauriac. Een stijl sober
en markant, onmiskenbaar eigen, waarmee hij indringt in de diepste zieleschuilhoeken, uitzichten opent op de natuur
met haar genuanceerde tinten in de wisseling der seizoenen, ons doet proeven de

schroeilucht der zuidelijke zomers en de
pijnboomhars der Landes.
De streek van Bordeaux, le Bordelais,
waarin bijna al zijn romans zich afspelen,
heeft zijn voorliefde, want 't is het land
van zijn jeugd. (De herinnering aan zijn
kinderjaren, de gevoeligheid voor „l'enfance" als ideaal van eenvoud en zuiverheid, doordringt als een nostalgie heel
Mauriac's werk) .
Streekromans zonder meer zijn het echter allerminst; hij bezit immers de gave
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opvallende kenmerken tot de kern ervan
door te dringen. Het is trouwens in zake
poëtische en literaire kritiek altijd een
beetje gevaarlijk om met vooropgestelde
normen te werken, omdat deze toch
hoofdzakelijk vrucht zijn van verleden
ervaringen en, ofschoon nu niet noodzakelijk voor het nieuwe en andere gesloten,
toch een uitzien naar dit andere niet precies als een uitdrukkelijk verlangen in
zich dragen. Dit wil niet zeggen, dat men
maar liever met alle criteria van poëtische
authenticiteit schoon schip moet maken,
maar wel dat deze criteria in een zeker
bewustzijn van hun historische betrekkelijkheid een veilige garantie vinden; daar
toch nooit aesthetische normen enig kunstwerk van betekenis hebben voortgebracht
maar alle concrete wetten van aesthetiek
en poëzie uit deze kunstwerken zelf zijn
voortgekomen.
Het eerste wat treft bij Brauns is de
uitgesproken ideële inslag van zijn poëzie.
Men is blijkbaar niet ongestraft tegelijk
philosoof, theoloog en poëet. De dichter
van De Vijfde Verrassing verraste ons
ook met een diepgaande theologische doctorsthesis over de H. Drievuldigheid. Dat
deze verscheidenheid van interesse een
nadeel moet betekenen voor de poëzie,
kan men niet alleen betwijfelen, maar
zelfs met gerust gemoed negeren, daar
men toch bij onze grootste Nederlandse
dichters eenzelfde samengaan van belangstellingen aantreft. Of zo'n verscheidenheid vanzelf de weg zal vinden naar een
harmonische versmelting is een andere
vraag, die alleen door het concrete werk
kan beantwoord worden. In ieder geval
zullen dichters met een dergelijke geaardheld vaak onder de betovering van de
waarheid, het wezen, de denkbare zin van
de wereld en het leven tot inspiratie
komen. Denkend met gans hun gemoed en
met heel hun sensibiliteit, zullen zij voor
hun gedachte enkel rust vinden in een
artistieke vormgeving, die zij vanuit hun
geaardheid als de enige authentieke erkennen. Dichters bij Gods genade, zullen

zij zelfs naar een uiterste versmelting zoeken van inzicht en expressie. Maar de
gedachtelijke herkomst van hun poëzie
verloochent zich hierin niet en hun verzen
blijven gekenmerkt door een soort objectieve echo van het sedert lang gecontempleerde.
Deze herkomst uit een ervaring van de
splendor veritatis is niet de enige weg tot
de poëzie. De poëzie kan ook haar grond
vinden in een uiterst subtiele en tevens
schemerige ervaring ener gevoelige subjectiviteit. Het gedicht is dan niet een
expressieve weerschijn der geschouwde
waarheid, maar veeleer een rijzend en
aarzelend zoeken naar het licht vanuit
onverhelderde individuele bewustwordingen. Ook in deze overwegend subjectieve
dichtkunst is een levensinzicht aanwezig,
maar het is uiteraard erg individueel gekleurd en vaak zeer sentimenteel omzwachteld, en het schuwt misschien het
licht evenzeer als het dit zoekt.
Het verschijnsel der poëzie is oneindig
verscheiden en er is een continuiteit tussen al haar vormen. Het gevaar bestaat
dat men de poëzie en inzonderheid de
lyriek tot één dezer typische vormen zou
willen herleiden, en dat men met name het
wezen der lyriek al te zeer in het subjectieve zou gaan zoeken. Het is niet waar,
dat de poëzie haar concrete puurheid
benadert in de mate, waarin zij zich in het
subjectieve verlustigen blijft. Het zuiver
poëtische is eerder te zoeken in een zuiver
ontmoeten en versmelten van haar subjectieve en objectieve aspecten. Dat dit
louter ontmoeten, dit ongedwongen elkaar
vinden van waarheid en gevoel altijd wel
een ideaal zal blijven, wie zou dit niet
beamen? De reëel-bestaande authentieke
poëzie zal steeds haar zuiverheid veroveren door een convergentie naar deze
ideële zuiverheid. Maar uit de aard zelf
dezer convergentie volgt ook nog, dat ze
steeds van twee kanten uit, d.i. vanuit
een dubbele inspiratieve herkomst geschieden kan. Elke gedachtelijkheid in de
poëzie als onpoëtisch te veroordelen is
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even irreëel als elk gevoel voor onpoëti- dan laat zich gemakkelijk raden, aan welr
sche sentimentaliteit te houden. Als men ke zijde van deze convergentie men ze
de poëzie van M. Brauns wil situeren, zoeken moet:
„Er ligt een kracht ten gronde der gedachten
die hen den tijd doen schijnen als een kleed
waarin onraakbaar Eeuwigheid versneed
de beelden van Heur eigenlijke prachten".
Dit objectief-lyrisch accent, dat o.i. pressievermogen . beschikt. De keerzijde
voor de poëzie van Brauns typerend is, hiervan is, dat de vlotheid waarmede de
sluit echter een tegenovergestelde accent- poëtische vertolking geschiedt, de lezer
legging niet a priori uit. De inspiratie wel eens dreigt mee te sleuren in een
dynamisme, dat hem de tijd niet meer
slaat niet zelden om en meteen ontstaan
gedichten als de Winterliedjes, die in gunt om het gebodene nog rustig in eigen
gemoed te valoriseren. Maar wie in staat
gave en sobere vorm oprijzen uit een
is om dit dynamisme tot een rustigzuiver en diep sentiment. Weliswaar gebeurt dit in deze laatste bundel minder garende bezinning te vertragen, zal tot de
ware aard van dit werk de toegang wel
dan in de vorige. Trouwens het poëtisch
ontdekken en ervaren hoe deze poëzie
temperament van Brauns is niet van die
zeer poëtisch doordringen wil tot een
aard dat het zich lang in al te subjectiefbesloten verfijningen vermeien kan. Dit mysterie, dat dieper ligt dan dat der optemperament is allereerst schouwend: en zichzelf-geëquilibreerde aestheten.
Deze geestelijke objectiviteit, waarin
het ligt, zou men zeggen, in de aard van
dergelijke temperamenten, dat ze nog heel we graag een der meest markante kenwat minder dan andere lust voelen om merken zien van Brauns' poëzie, verklaart
zichzelf te verloochenen.
ook het cosmisch karakter van deze poëzie. Brauns is geen aesthetische natuurEen poëzie als die van M. Brauns heeft
uiteraard de ban der simpele subjectiviteit fijnproever: de natuur is voor hem veeleer
van meet af aan de aanschouwelijke
verbroken en zich, in zichzelf, bevrijd tot
een rijkdom van inhoud en betekenis, van weerspiegeling van de geestelijke werkelijkheid: een onuitputtelijk symbool voor
geestelijke werkelijkheid en wezenstransinwendige beleving en een cosmische vercendentie. Dat de objectieve ontplooiing
schijning: woud, landschap, wind en zeewel eens tot een soort overweldiging kan
en zijn dan ook in deze verzen van meer
uitgroeien en als een stroom van zwaar
met zin geladen beelden en rhythmen op belang dan de eenzame berkeboom, het
poëtisch geisoleerde bloempje, het ritsede lezer terecht komt, ligt in de conselend blad of een rimpeling van het waterquentie van een geestelijke begaafdheid,
die tevens over een uiterst geoefend ex- vlak:
„Want nacht en hemel, landschap, vlakte en al
wat onverstoorbaar is of wentelt, heeft
hun ziel in rustige eindloosheid verweefd
tot de getrouwheid van het groot heelal".
Reeds het eerste gedicht van de bundel al direct de proporties aan, waarin de
Het Meer — een zeer mooi stuk — geeft natuurschouwing geschieden zal:
„Het neemt de sterren tot gezellen
van zijn verheven nachtgesprek
en bakent voor hun diepe en helle
goudovergave geen bestek.
Zijn wijd gelaat, doorheen het gloren
en zwijgen van 't gesternte, wijlt
waar 't zwaar van minne en toebehoren
heemlen van blauw en duister peilt.
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Want alle sterren zullen 't wonder
van hun al-zwijgend goudbestaan
herwandlen in zijn spiegelgronden
en altijd eenzaam glanzend gaan,
en 't oog dat, over 't meer gerezen,
vermoeid en schuw nog sterwaarts reikt,
kan in zijn stilt' de hemel lezen
wiens ruim nooit uit zijn diepten wijkt".
Tenslotte moet nog gewezen worden
tie en bovenmenselijke diepte. Brauns nu
op een karakteristiek of, zoals men wil op
lijkt mij te dichten vanuit dit dieper weten
een eigen-aardigheid, die wellicht door
en geloven en de terugslag hiervan in zijn
sommigen aangevoeld wordt en ik ver- poëzie is voor deze poëzie essentieel en
moed wel eens een enkele keer als een
verleent haar een diepe kleur, die men bij
soort onbestemde onbehaaglijkheid zelfs veel andere dichters heden ten dage te
— en die zich niet zo gemakkelijk onder
vergeefs zoeken zal. Dit alles betekent
een heldere formulering laat onderbrenmeteen ook, dat deze poëzie haar eigen
gen. Brauns laat herhaaldelijk merken dat
bezinning, als een releverende achterde poëzie bij hem in een hoger bewustzijn
grond, in zich draagt en zichzelf relatigesubsumeerd wordt --- d.w.z., om het
veert in een bewustzijn van haar betrekmaar heel zakelijk uit te drukken: dat hij
kelijke wezenswaarde, die niets anders is
de poëzie door heeft r en op de koop dan de betrekkelijke wezenswaarde van
toe maakt hij hiervan — op een zeer alle poëzie. Dit is heel iets anders dan
poëtische wijze trouwens — een element
een niet au sérieux nemen van de poëzie,
van zijn poëzie zelf en integreert hij dit
maar wel een ontkomen aan het kleinbewustzijn binnen het gedicht, dat er juist
aesthetisch gevaar om ze al te zeer au
het object van is. Poëzie is uiteraard een sérieux te nemen. Brauns wil nu eenmaal
schone schijn, hoezeer zij ook diepere
niet doorgaan voor een „aestheet". Zijn
werkelijkheid tot aanschouwbare verschij- poëzie gunt zichzelf weinig aards verning brengen mag. Dit schijnen is alles- meien in één-dag-bekoringen, zij wil in
behalve een onwerkelijkheid, maar toch is
haar rijke verschijningsvorm zelf deze
het geen definitief verwerven der werkeschijn doorbreken, zij is essentieel een
lijkheid zelf. Wel is het een zeer harmodoortocht --- en niet zelden een vlammennisch-menselijke toegang tot het wezen
de doortocht --- naar de diepere regionen
der dingen en het zijn van de geest; maar
van de geest, die zij als een gedurig en
dit blijft het wellicht al te zeer, waar deze
vaak ongedurig vermoeden in zich draagt:
werkelijkheid zich opent tot transcenden
„Weinigen zijn er die geheel vermoeden
hoe rijk 't gepeins is aan de zwarte rand
van 't Zijnsmysterie en hoe diep die slag

de ziel aanstrijkt: 't besef dat alles „is"."
Dr L. Vander Kerken

Josef Weinheber
In de twintigste eeuw bereikt de Duitse
poëzie gelijktijdig twee hoogtepunten in
Stefan George en in Rainer Maria Rilke.
Geen van de andere lyrici uit dezelfde
tijd, noch Hugo v. Hofmannsthal b.v.
noch Georg Trakl konden hen in betekenis evenaren. Maar een andere Oosten-

rijkse dichter, de in 1945 overleden Josef
Weinheber, zou het bijna gelukt zijn.
Wat Weinheber in enkele van zijn gedichtenbundels bereikt heeft, plaatst hem
ver boven alle andere Duitse dichters,
die na de dood van Rilke en George voor

de moeilijke taak stonden, een eigen lyri-
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sche toon te vinden. In Josef Weinheber
hoorde men inderdaad een geboren dichterlijk genie in een oorspronkelijke taal, in
een rijk en gevarieerd rhythme en een
meeslepende muzikaliteit. Maar Josef
Weinheber was geen evenwichtig temperament; hij kon zijn innerlijke spanningen,
zijn hartstochten, zijn zwakheden, zijn
melancholie en zijn eergevoel niet met een
forse wil beheersen zoals George, noch
ook in een eigen, als het ware binnenwereldse spiritualiteit sublimeren zoals
Rilke; hij was aan deze conflicten veel
hulpelozer overgeleverd; een typisch
Oostenrijkse sensibiliteit gaat in hem gepaard met een even typische onzekerheid,
een aarzelen en zoeken. In zijn gedichten
in Oostenrijks dialect vindt de ziel van
het Weense volk een eigen stem. In zijn
bundel Wien wórtlich spreekt Wenen
zich uit in gedichten, afwisselend in dialect en Hoogduits. De versmaten van
Sappho en Alkaios worden gebruikt om
een nobel strevén naar heldendom en adel
volgens antiek voorbeeld in woorden te
vertolken; Hólderlin vindt in Weinheber
niet alleen een vereerder en volgeling,
maar in zekere zin een congeniale late
broeder; tegelijk weet hij op diep christelijke wijze het lijden in het vlees, het gevaar van val en wanhoop doorleefd en
doorvoeld te verwoorden. Na 1938 echter
wordt Weinheber door het nationaalsocialistische propaganda-apparaat ingepalmd en als een soort staatsdichter uitgeroepen, hetgeen hij zich aanvankelijk
laat welgevallen, en waar hij zich later
pas tegen verzet. Doch eerst gaat hij,
misleid door de leuzen van „volk" en
„Rijk", een eind weegs mee. Zijn laatste
geestelijke ontwikkeling evenwel was tot
nu toe onbekend gebleven. Hij sterft in de
laatste dagen van de oorlog in het plaatsje Kirchstetten bij Wenen, onder omstandigheden, die aanleiding gaven tot ver-

schillende geruchten. Het meest werd
gesproken van zelfmoord; enthousiaste
vereerders echter verzonnen en publiceerden de legende, dat Weinheber in een
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aanval van heroïeke wanhoop zich in het
heetst van de strijd had geworpen, toen
de Russen in de binnenstad van zijn geliefd Wenen vochten en dat hij daarbij
sneuvelde als een antieke held. Het was
niet moeilijk, dit verzinsel te ontmaskeren.
Maar de ware toedracht bleef onbekend,
hetgeen des te meer te betreuren was,
omdat hierom ook niets over zijn werk
en zijn denken uit zijn laatste jaren gezegd kon worden. Wel kwam in 1947
posthuum een bundel gedichten uit Hier
ist das Wort (Otto Muller, Salzburg) ,
waarin hier en daar symptomen van een
nieuwe lijn te vinden zijn.
Maar er was nog veel meer onbekend
uit Weinheber's leven. Vooral de samenhang van zijn vroegere ontwikkeling als
mens en dichter was niet geheel duidelijk,
omdat Weinheber een laat geroepene is.
Hij werd in 1892 in een buitenwijk van
Wenen geboren, als zoon van een slager,
en na het overlijden van zijn ouders
groeide hij eerst bij een oom in een herberg op, kwam daarna in een weeshuis,
bezocht het gymnasium, maar vóór het
eindexamen moest hij reeds zijn brood
gaan verdienen. Hij werd ambtenaar bij
de PTT in Wenen, begon reeds als 16 en
17-jarige gedichten te schrijven, maar pas

in 1934 is hij algemeen bekend, vereerd
en aanvaard. Een late roeping, of beter
een late doorbraak van de krachten, die
van begin af als aanwezig werden gevoeld. Deze moeilijke vroege ontwikkeling, de overgang naar zijn grote tijd en
de laatste stadia van zijn geestelijke groei
en uitgroei konden tot nu toe niet onderzocht worden. Het materiaal ontbrak, getuigen en documenten waren niet bereikbaar. Een verrassing was daarom het
geheel onverwacht verschenen boek van
Josef Nadler: Josef Weinheber. Geschichte
seines Lebens und seiner Dichtung, dat
onlangs is uitgekomen bij de actieve uitgeverij Otto Muller te Salzburg. Zowel
schrijver als uitgeverij hebben de laatste

jaren een vruchtbare activiteit ontwikkeld: wij konden al de belangrijke biogra-
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fie van Johann Georg Hamann aankondigen, die Nadler bij Muller liet uitkomen,
alsmede de verzamelde werken van Hamann,. die Nadler voor Herder te Wenen
verzorgt. Kort geleden verscheen van
Nadlers hand bovendien nog bij Muller
een Oostenrijkse literatuurgeschiedenis.
Men staat daarom niet weinig verbaasd
nu dit omvangrijke, van goed illustratiemateriaal voorziene en alle bronnen
nauwkeurig verwerkende boek over het
leven en het werk van Josef Weinheber
te mogen ontvangen. Evenals van de biographie van Hamann kan ook van dit
boek van Nadler gezegd worden, dat het
een grote lacune in de literatuurgeschiedenis voorlopig aanvult. Dat Nadler de
volle medewerking heeft gehad van de
weduwe van de dichter, verhoogt begrijpelijkerwijs de documentaire waarde van
het boek.
Nadler ging te werk als in zijn Hamannboek. Er werd niets vergeten, ieder
bereikbaar détail is er in verwerkt. Het
moeilijke en door teleurstellingen en tegenslagen vaak overschaduwde leven
van de zoon van kleine lieden zien we
hier voor ons, door Nadler scherp belicht,
als een sluitend geheel. Nadler's kracht
ligt steeds in de milieu-beschrijving, die
ook hier weer geslaagd is: de a rmoedige
kinderjaren van de zoon van een rondtrekkende, arme veehandelaar en slager,
weeshuis, gymnasium, PTT, leven in de
kroegen, drank, veel drank, zingen, veel
en mooi zingen, en wel zoals zijn vader
typisch Weense volks- en wijnliederen,
het moeilijke begin van de dichtersloopbaan. Dagboeken, brieven, aantekeningen
en schetsen worden nauwkeurig nagegaan, stap voor stap volgen wij de kleine
ambtenaar op zijn weg, die hem onverwachts op een hoger vlak terugleidt naar
de klassieke wereld, die hij in het gymnasium voor het eerst had leren kennen.
De stijl van het Oostenrijkse volkslied, de
ingeboren muzikaliteit stroomt onwillekeurig in het rhythme en de verhevenheid
van de Griekse poëzie. Daarmee wordt

Weinheber zich ook de zending van de
dichter zelf bewust. Dit geheim van de
dichterlijke zending keert als motief telkens weer in zijn gedichten en hymnen
terug en brengt hem tenslotte er toe, in
de geest van de taal een zeer bijzonder
en specifiek fluïdum van de existentiële
ervaring te zien. Hij schrijft gedichten op
de vokalen, hij verheerlijkt de strenge
vorm van het antieke rhythme, hij neemt
een van de mooiste hymnen van Hálderlin („an die Parzen") en zet haar in verschillende musicale tempi om, een meeslepend spel met taal, klank en rhythme.
Onvermoeibaar luistert hij naar de innerlijke melodie van de taal en hij schept uit
de volksmelodie zowel als uit Horatius en
Sappho telkens nieuwe inspiratie. In vrije
verzen, in het geliefde wals-rhythme, in
de zelden gebruikte dactyli en anapesten,
in korte rijmpjes en lange strofen schept
hij een veelvoud van vormen en gedichten, soms van meer conventionele en traditionele aard, soms slechts een formele
prestatie, vaak echter van een zeldzame
schoonheid en een rijkdom, die de traditie
wil behouden, zonder het persoonlijk en
oorspronkelijk karakter te verliezen. Telkens meent men in zijn taal de beste
elementen van de Oostenrijkse muziek en
dichtkunst te bespeuren.
Maar Weinheber heeft het niet gemakkelijk gehad met zich zelf. Hij deed zijn
naam eer aan, en was de wijn zeer toegedaan. Daar achter verbergt zich echter
een dieper conflict. Geheel zijn leven heeft
Weinheber zich geplaatst gevoeld tussen
dier en engel; hij wil de waarde van het
mens-zijn in deze strijd zuiver bewaren,
maar 't bleef een voortdurende en nooit
besliste worsteling. Hij voelt zich verontrust en bedreigd door de afval van de
mensheid van haar culturele zending,
zoals hem die door de antieke cultuur
duidelijk was geworden; door de afval
echter ook van de metaphysische, de
christelijke binding van de mens aan God.
Adel und Untergang heet de eerste grote
dichtbundel, waarmee hij beroemd werd.
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Dit is het motto van zijn leven, adel zoekt
hij, de adel van de gelouterde, in geloof
en overgave aan God verheven menselijkheid, die echter steeds de neiging heeft
zich te laten meeslepen in de ondergang
van geest en cultuur. Deze tragische strijd
wordt niet beëindigd in een schitterende
overwinning, maar Weinheber worstelt in
een moeizame loutering met zich zelf, tot
hij aan de drempel van de dood, in de
dagen van de catastrophe de vrede ziet
naderen. De tragiek wordt pas met de
dood overwonnen.
Maar deze tragische spanning komt in
sommige verzen tot een tijdelijke rust, b.v.
in het gezellige kalenderboek 0 Mensch
gib acht, waar Weinheber met fijne humor en ironische ernst de twaalf maanden, de sterrenbeelden met de astrologie,
bijgeloof en volksgebruiken, de standen
van de maatschappij en de dingen van
het dagelijkse leven in eenvoudige, maar
diepe verzen bezingt. Maar dit zijn de
rustpauzen in de strijd. Het hoort bij deze
onopgeloste worsteling van Weinheber,
dat hij ook tegenover de machten van de
tijd zwak en onzeker bleef, en pas laat tot
inzicht kwam. Deze geboren en getogen
Oostenrijker, die niet anders dan Oostenrijker kon zijn, liet zich toch door de golf
van het opkomende Derde Rijk beïnvloeden en hij liet zich meeslepen. In sommige
gedichten en redevoeringen koos hij partij
voor het systeem. Zeker, dit weerhield
hem niet, op zijn manier te kankeren.
Toen hem eens bij een officiële gelegenheid door Goebbels gevraagd werd, hoe
men de Oostenrijkse cultuur weer op een
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hoger peil kon brengen, zei Weinheber in
onvervalst Weens dialect: „In Ruh' lassen, in Ruh' lassen!" en het werd voor
hem een echt lijden toen hij na 1938
merkte, hoe een vreemde geest en een
ongewone taal zijn geliefd Oostenrijk van
hem begon te vervreemden. In de laatste
jaren, de laatste maanden werd het hem
duidelijk, dat hij zich had laten misbruiken, dat hij dingen gedaan had, die hij
niet kon verantwoorden; maar hij bekende
het openlijk nog voor het einde. In deze
periode valt ook de tijd van zijn religieuze
bezinning. In de eerste wereldoorlog had
hij de Katholieke Kerk verlaten, was protestant geworden en protestants getrouwd, maar in de jaren van de Tweede
Wereldoorlog keerde zijn vrouw tot de
Kerk terug; hij zelf zei: „Ik kom later".
En in een aantal zeer lezenswaardige
brieven, die zojuist verschenen zijn (Briefe
an Maria Mahler, uitgeverij C. Bertelsmann, Giitersloh) zegt hij te behoren tot
het katholieke christendom. Hij was 53
jaar, toen hij in April 1945 in een grote
depressie, en lijdend aan een hartkwaal,
een sterke dosis slaapmiddelen nam en
stierf. Op grond van een onderzoek door
de kerkelijke instanties te Wenen werd
hij als katholiek begraven. Dit 'is echter
geen plotselinge ommekeer voor wie zijn
werk kent. De religieuze binding was
nooit geheel verbroken, zij was diep in
hem verankerd; anders had hij onmogelijk
reeds in 1934 kunnen zeggen, dat ieder
gedicht „uit het diepste schuldgevoel"
opstijgt, en dat hij zich moest verantwoorden; dat heeft hij altijd gevoeld:

„In schuldlosem Gleichmass das Leben ringsum
hat seinen Tod und neu seines Werdens Kraft.
Dich aber zieht dein Menschentum
furchtbar zur Rechenschaft".
Nooit kon Weinheber het bewustzijn
Met de dood is de strijd van Weinheverliezen, dat hij juist door zijn mens-zijn ber geëindigd. Er zijn elementen in zijn
tegenover God een zware, loodzware verleven en in zijn kunst, die men betreuren
plichting had. Door dit mens-zijn -- dat moet. Weinheber heeft falen en mislukwillen deze regels van zijn gedicht zeggen
kingen gekend, en er ook zwaar onder
wordt de mens altijd door God tot geleden. Maar er zijn hoogtepunten in zijn
verantwoording geroepen.
poëzie die men niet zou willen missen;
.--
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een rijke taal, een nobele en glanzende
stijl, een zeldzame muzikaliteit, waarmee
antieke versmaten gehandhaafd, sonnetten
en sonnettenkransen (b.v. uit een sonnet
van Michelangelo, door hem vertaald)
spelenderwijs geschapen worden, een
echte Oostenrijkse klank-, gedachten- en
gevoelenswereld, die in zijn volksliedachtige gedichten leeft. Nadler heeft er
toe bijgedragen, dit leven en dit werk
begrijpelijker te maken, waarvoor men
inderdaad dankbaar moet zijn. Nadler
heeft zijn gebreken, hij heeft in het verleden op overeenkomstige punten gefaald
als Weinheber en soms heeft men de
indruk, dat hij een pleidooi houdt, niet
alleen voor Weinheber. Maar dit loopt
zo tussen de regels door. Ook zwijgt hij

op punten, waar een duidelijkere taal
voor hem niet onmogelijk geweest moet
zijn. Maar dit doet t och niets af aan de
betekenis van het omvangrijke materiaal,
dat Nadler bijeenbracht. Minder prettig
zal het voor de lezer zijn, als hij voelt,
dat de waarde, de schoonheid, het gehalte
van Weinheber's gedichten in de ietwat
stugge taal van Nadler niet helemaal tot
hun recht komen. Nadler analyseert
scherp, maar voor muziek ontbreekt hem
nu eenmaal een zeker orgaan. Dit is bij.
de weergave van Weinheber's kunst een
gebrek. Maar het zal niets veranderen aan
het feit, dat het boek van Josef Nadler
onmisbaar is.
Dr K. J. Hahn

St Franciscus Xaverius van J. Brodrick 1 )
In vele gevallen heeft de goed-bedoelende, devotioneel ingestelde hagiograaf
plaats gemaakt voor de historicus. Dit
betekent niet alleen dat geschiedenis
nauwkeurig gezift gaat worden van
legende, vrome overdrijvingen, eenzijdige
belichtingseffecten e.d.; het brengt noodzakelijk met zich mee dat het resultaat
primair een biographie is, en niet een
hagiographie, en tegelijkertijd des te meer
hagiographie naar mate de biographie
zonder fouten is.
Brodrick's leven van Xaverius, dat
volgt op zijn prachtwerken over Canisius
en Bellarminus, is als deze eerder een
stuk geschiedenis dan een uitgesproken
hagiographie. Wie zijn andere boeken
gelezen heeft, weet wat hij van Brodrick
nu verwachten mag, en in geen opzicht
wordt hij teleurgesteld. Ook hier krijgen
we weer opnieuw een wetenschappelijk
verantwoorde weergave van feiten met
een verhelderende interpretatie van deze
feiten geplaatst tegen de achtergrond van
tijd en van plaats, en dit alles in een
boeiende verhaaltrant, en in een speelse
i-)

30 S.

stijl die wetenschappelijke ernst vredig
doet samenwonen met echt menselijke
humor.
Wat de wetenschappelijke kant van dit
werk betreft, heeft Brodrick volop gebruik gemaakt van de grootste Xaveriuskenner Schurhammer. Zijn voornaamste
bron, waar het gaat over Xaverius' missie-reizen en missie-arbeid, is vanzelfsprekend de collectie brieven die van
Xaverius bewaard zijn gebleven; deze
worden vrij uitvoerig geciteerd. De weergave der feiten is sober en eerlijk, met een
wijsheid en mildheid die weldadig' aandoen. Brodrick gaat voor geen moeilijkheid uit de weg. Een heilige is een mens;
hij is niet de H. Geest. Zijn visie is sterk
beinvloed door gangbare opinies, met al
het goede en al het onzuivere daarvan.
Zijn temperament is in de grond dat van
zijn volk, met alle beperkingen van dien.
Hoe kon zulk een beminnelijke mens als
Xaverius een zucht van heimwee slaken
naar de Inquisitie --- omdat die zo veel
goed zou verrichten onder de Portugese
kolonisten, die bij voorkeur pas gedoopte

James Brodrick, S.J., Saint Francis Xavier (1506-1552) . --

Burns Oates, London, 1952, 548 pp..,.
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christenen uitbuitten? Hoe kon hij na
jaren van geduld uiteindelijk schijnbaar
onbarmhartig hard optreden tegen Antonio Gomes, de rector van Goa, een man
zonder pardon voor zich zelf maar ook
zonder pardon voor een ander? Zo zijn er
meerdere punten die, verwaarloosd of
verzwegen, fictie maken van de werkelijkheid van een heiligenleven. Brodrick
neemt ze allen rustig onder de loupe.
Herhaaldelijk waarschuwt hij daarbij de
lezer zich vooral te hoeden voor de fout
van toestanden uit het verleden te meten
naar die van vandaag, en meningen, gebruiken enz. van een ander land en ander
volk te bezien en te beoordelen vanuit het
hier en het zo. Dit betekent natuurlijk
allerminst dat Brodrick met de witkwast
te werk gaat. Als de rechtvaardige zeventig maal zeven valt, en deze heilige
zich in alle nederigheid een „grande pecador" wist, is het dwaasheid dit helaas
al te menselijke voorbij te gaan. Het verrassende is dat dergelijke waarheidsliefde
de hei li ge eerst zijn ware grootheid geeft.
Het spreekt wel vanzelf dat deze studie
niet dood mag zwijgen het beeld dat in de
loop der eeuwen van deze heilige is
getekend en in omloop gebracht. De vrome falsificatie begon reeds tijdens het
leven van Xaverius. Wie verre reizen
doet, komt terug met sterke verhalen; men
verwacht niet anders. Bij de meest wonderlijke verhalen over de nieuwe landen,
vooral China en Japan, kon er nog altijd
weer een bij. Men dacht en schreef in
superlatieven. Op deze wijze kwamen de
verhalen over Xaverius' wonderen in omloop, en dit terwijl hij zelf er nooit een
vermeldt; integendeel, zelf klaagt hij
meerdere malen in zijn brieven over zijn
gezwoeg om weer een nieuwe taal aan te
leren, hetgeen heel iets anders is dan de
gave der talen te bezitten. Met een zakelijke evenwichtigheid plaatst Brodrick ook
de slotscene uit Xaverius' leven voor ons.
Een van liefde en ongeduld wegkwijnende
Franciscus, met smachtend oog en zijn
hand op zijn hart turend naar het gindse
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China is bijna traditioneel geworden.
Brodrick laat ons dezelfde man zien, die
rillend van de koorts terugkomt van een
roeitocht naar het voor anker liggende
Portugese schip, met een van de scheepslui gekregen broek om zich tegen de
koude wat te beschermen en, zelf uitgeput
en uitgehongerd, zijn trouwe gezel er op
uitstuurt om nog wat voedsel bij elkaar te
scharrelen, en dan, drie etmalen ijlend en
in zijn ijlkoortsen biddend om Gods vergeving, als de meest verlatene van alle
mensen, zonder een priester, zonder sacramenten, in 'n allerellendigste omgeving
sterft; daags erop wordt hij begraven,
zonder zegen en gebed, en op zijn graf
worden vier keien gezet om de plaats aan
te geven in geval later zijn medebroeders
naar zijn graf zouden informeren.
Bizonder waardevol in deze studie van
Brodrick is de wijze waarop aan de feiten
hun eigenlijke inhoud en betekenis wordt
gegeven. Wanneer, om een enkel voorbeeld te nemen, Xaverius ruim een jaar
nodig heeft voor zijn reis van Lissabon
naar Goa, en hij zelf over deze reis — als
over zijn andere reizen geen letter in
zijn brieven schrijft, geeft de auteur uit
contemporaine reisverhalen aan wat dergelijk reizen met zich mee bracht aan
risico's, ziekte, ontberingen en mateloze
ellende. Incidenteel geeft dit boek dan
ook veel meer dan een levensbeschrijving
van Xaverius; het bevat een schets van
Portugese kolonisatie-politiek en kolonisatie-methoden, een stuk geschiedenis der
twisten tussen Indische vorsten; bovenal
vinden we hier een vrij volledige uiteenzetting van de evangelisatie in zijn eerste
stadium van Azië, en dit niet in een droge
opsomming van plaatsen, personen, afstanden e.d., maar in een verhaal dat
voortdurend boeit omdat deze schrijver
als weinig anderen het talent bezit met
enkele woorden een mens levensecht te
schilderen; voor hem is een persoon nooit
een naam. Het conquistadores-bloed geeft
al deze mensen proporties die van de ene
kant bo venmenselijk schijnen, van de an-
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dere kant zo duidelijk demonstreren dat
het sterke benen zijn die zulke grootheid
kunnen dragen. Het heldhaftige en het
klein-menselijke verdringen elkaar, en het
is juist tegen deze achtergrond dat de
grootheid van de serene, onbaatzuchtige

Xaverius het scherpst naar voren komt.
Xaverius stierf vier honderd jaar geleden; we geloven niet dat het herdenken
van zijn dood een daad van groter piëteit
zag dan dit grandioze boek.
Dr W. Peters S.J.

East of Eden
Onder de ruige Amerikaanse schrijvers
is een der ruigste de vijftigjarige John
Steinbeck, die in 1952 de zware en lijvige
roman East of Eden 1) publiceerde, een
boek van meer dan vijfhonderd compres
gedrukte bladzijden. Van zijn vroegere
werken zijn in Nederland door vertaling
vooral bekend Gra pe s of Wrath en The
Wayward Bus. Over die vroegere werken hing, zoals dat bij vele Amerikaanse
romans sinds Dreisers An American Tragedy het geval is, een harde, onontkoombare druk, een onafwendbaar noodlot dat
het mensenleven tot een heilloze verschrikking scheen te doemen.
Met East of Eden is er blijkbaar verandering gekomen in Steinbecks opvattingen en gevoelens. Hij schrijft nu wat men
een morele roman zou kunnen noemen.
Hij heeft het probleem van goed en
kwaad in de mens tot onderwerp van zijn
roman gekozen en dit in de lotgevallen,
de reacties, de gevoelens en daden van
zijn figuren trachten te realiseren. Een
voorbeeld van strenge en gesloten compositie is deze familiekroniek niet geworden. Er treden nogal wat personages op,
die voor de loop van het geheel konden
gemist worden en tot de eindconclusie
weinig bijdragen, er zijn beschrijvingen
en uitweidingen ingelast die men korter
en zinvoller zou wensen. Maar het geheel
is zo menselijk, zo levend en natuurnabij
dat men ook deze stukken toch weer niet
graag zou missen. Zo wordt de geschiedenis der Hamiltons vrij uitvoerig beschreven, een familiekroniek naast het
hoofdthema, het levenslot der familie
Trask. Deze Trasks staan in het teken

van Cain en Abel en daarmee is het probleem van goed en kwaad, van liefde of
haat gegeven. De uit Ierland stammende
Hamiltons, die het leven meestal met blijde, gezonde zin te aanvaarden weten.
moeten wel als lichtende tegenstellingen
dienen tegenover de zwaar levende en
zwaar getroffen Trasks. Het Cain en
Abel-probleem begint reeds met de twee
zoons van de oude Trask, Charles en
Adam, van wie de eerste somber is en
boosaardig en zo vol haat soms, dat hij
zijn broer bij gelegenheid tracht te doden;
zelfs het teken op zijn voorhoofd ontbreekt niet. De tweede, Adam, die zacht
en meegaand is tot op het al te goedige
af, zet het geslacht voort en heeft twee
zoons, Caleb en Aaron, enigszins een
herhaling van Charles en Ada m. Adam
trouwt een onbekende vrouw, die de
broers op een avond mishandeld en gewond voor hun deur vinden liggen. Zij is
de verpersoonlijking van al .het demonische dat er in een mens huizen kan. Zij is
volstrekt amoreel en huldigt de meest
absolute eigenliefde. Als Adam haar kort
na haar bevalling van de tweeling Caleb
en Aaron wil verhinderen het huis te
verlaten, schiet zij hem neer om haar
vroegere bestaan, thans in een verdacht
huis in Salinas (Salinas in Californië •--bijna de gehele roman speelt zich af in
Steinbecks geboortestreek, midden-Californië), te hervatten.
Als de jongens groter zijn geworden
verlaat Adam zijn ranch in de Salinasvallei en vestigt zich eveneens in Salinas.
Nu ontstaat de wonderlijke verhouding,
die psychologisch voor een romanschrij-

1) John Steinbeck, East of Eden. -- Heineman. London, 1952. 15 S.
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ver wel moeilijk te rechtvaardigen is, dat
Adam als gerespecteerd burger met zijn
zoons in hetzelfde stadje woont, waar zijn
weggelopen vrouw intussen een huis van
ontucht exploiteert. Dit leidt tot verwikkelingen die het einde der tragedie bespoedigen. Caleb, die sluw is en Caïnsneigingen in zich voelt, is weldra op de
hoogte der verhoudingen en bezoekt zijn
moeder: op een noodlottig ogenblik, als
de haat jegens Aaron hem te machtig
wordt, voert hij ook Aaron, die van niets
weet en levietenneigingen heeft, bij haar
binnen. In zijn verbijstering over de nieuwe ontdekking gaat Aaron zich als vrijwilliger aanmelden, (het is tijdens de
eerste wereldoorlog) en sneuvelt enige
tijd later in Frankrijk. Caleb voelt zich nu
als broedermoordenaar en vindt geen rust
totdat zijn stervende vader hem vergeven
en gezegend heeft.
Dit is het onwaarschijnlijke, bijna drakerige skelet van het uitvoerige verhaal.
Steinbeck is een groot mensenverbeelder
en durft scènes en ontmoetingen aan, die
slechts een auteur van ongewoon formaat
gelukken. Zijn verhaal is levend, is schrijnend en brandend van menselijkheid: de
ontmoetingen bijvoorbeeld van Adam of
Caleb met Kate, dit vrouwelijke monster
van onmenselijkheid, die haar weldoenster
met genoegen de dood indrijft om zelf de
leiding van het beruchte huis in handen
te krijgen, zijn van een overtuigende en
aangrijpende kracht. Zo staat het boek
vol van grootse, machtige taferelen, waarin de mensenziel in al haar naaktheid en
primitieve aandriften wordt blootgelegd.
Dit is de kracht van veel Amerikaanse
romans, waarin zij overeenstemmen met
de grote Russische uit de vorige eeuw.
Er is in die boeken der nieuwe wereld
vaak een ruwe, bijna onbeheerste oerkracht, een inzicht of intuïtie in het menselijk instinct, in de oerdriften van het
hart, die beangstigend kan werken. Vergeleken met de beste Amerikaanse is het
of er een verslappende verfijning in de
Europese roman is ingeslopen, of er een
31
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soort uitputting of oververzadiging is ingetreden.
Er is in East of Eden nog al wat gewrongen en kunstmatigs ter wille van het
morele probleem. Steinbeck heeft als tolk
zijner opvattingen een eigenaardige figuur
ingevoerd, die in de laatste helft van het
boek een, zo niet de hoofdrol speelt, de
Chinees Lee. Deze leidt de opvoeding en
de huishouding in Adams gezin, is er het
factotum, kok, huisknecht, boekhouder,
raadgever, toevlucht in moeilijkheden,
kortom de goede engel des huizes. Hij is
een wijze en veel ervarene, een soort
Epictetus, en hij leest Marcus Aurelius.
Zijn wijsheid is meer Stoïcijns dan Christelijk en zo gaat Steinbecks mensliefde en
levensinzicht meer in humanistische dan
in traditioneel orthodoxe richting.
Er heeft naar aanleiding van de naamgeving aan Adams tweeling, waarbij de
Bijbel geconsulteerd en het verhaal van
Caïn en Abel voorgelezen wordt, een dispuut plaats over de duistere tekst in Genesis IV, 7, die in de Katholieke Bijbelvertaling luidt: „Indien ge onberispelijk
leeft, wordt (uw offer) zeker aanvaard:
zo niet, dan loert de zonde aan de deur,
gaat naar U haar begeerte en zult ge ze
moeten overwinnen ". Het zijn Gods
woorden tot Caïn, nadat zijn offer verworpen is. Daarna begeven zich Caïn en
Abel naar het veld en Caïn doodt zijn
broer. „I think, zegt Lee naar aanleiding
van deze broedermoord, this is the best
known story in the world because it is
everybody's story. I think it is the symbol
story of the human soul .... The greatest
terror a child can have is that he is not
loved, and rejection is the hell he fears.
I think every one in the world to a large
or small extent has felt rejection. And
with rejection comes anger, and with
anger some kind of crime in revenge for
the rejection, and with the crime guilt
and there is the story of mankind. I think
that if rejection could be amputated, the
human would be what he is".
Intussen blij ft Lee Genesis IV, 7, intra.---
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geren: . ... sin lieth at the door. And
unto thee shall be his desire, and thou
shalt rule over him". Dit „gij zult Uw
begeerte beheersen" als een belofte van
overwinning en een andere vertaling, die
luidt: „Do thou rule over him", als een
bevel bevallen hem niet en hij gaat, door
vrienden geholpen, Hebreeuws studeren,
tot hij triomfantelijk de juiste zin van de
oertekst meent gevonden te hebben. Het
woord timshel moet hier de zin hebben
van ,,thou mayest", „gij kunt de begeerte
beheersen ". „There are many millions in
their sects and Churches who feel the
order „Do thou" and throw their weight
into obedience. And there are millions
more who feel predestination in „Thou
shalt" .... But „Thou mayest"! Why,
that makes a man great, that gives him
stature with the Gods .... He can choose
his course and fight it through and
win" .... „I feel that a man is a very
important thing — maybe more important
than a star. This is not theology. I have
no bent . towards Ø. But I have a new
love for that glittering instrument, the
human soul. It is a lovely and unique
thing in the universe".
In deze Stoïcijnse wijsheid voedt hij de
tweeling, vooral Caleb, op. Caleb voelt
zich slecht naast de overal geliefde, inno-

cente Aaron en bezwijkt vaak voor de
duister broeiende begeerte, maar onder
Lee's leiding komt hij tot het besef, dat
hij; ook het goede in zich heeft en dit
goede vrijwillig tot de overwinning kan
voeren.
Zo eindigt deze zwaar en donkerbloedige roman ook met een happy ending,
met de vergiffenis en de zegen van Adam
voor Caleb en de laatste zucht van de
stervende schijnt nog te zijn het woord
„Timshel".
Christenen zullen geen vrede nemen
met deze al te autonome en zelfgerechte
moraal, die de mens „gives stature with
the Gods", maar het doorbreken van de
waarde der ziel, van de mogelijkheid en
de plicht tot beheersing der instincten is
in de hedendaagse romanwereld een verblijdende vernieuwing. Steinbeck heeft dit
probleem van goed en kwaad levende
gestalte gegeven in een roman van grootse allure en van aangrijpende menselijkheid. Ook dit is een ruig en rauw boek,
dat niet in ieders handen dient te komen.
Hedendaagse schrijvers en vooral Amerikaanse nemen doorgaans geen blad voor
de mond en verliezen gemakkelijk de eerbied voor dingen die de mens van nature
met een zekere schroom en reverentie
behandelt.
J. van Heugten

Boekbespreking
GODSDIENST
Michel SAPONARO, JØus. Trad. de
l'Italien par G. Delacroix. Ed. Ch.
Dessart, Brussel, 1951, 355 pp. Fr.
96.
Elisabeth GOUDGE, -Zo lief heeft God
de wereld. Vert. D. Chr. Arents de
Booij.
Mertens en Stappaerts,
Antwerpen, Amsterdam, 1951, 276
pp., geb. Fr. 125.
Deze beide Christusboeken horen niet
bij de wetenschappelijke vulgarisatie thuis,
maar bij het genre van de literaire levensbeschrijving, waarin Papini, Mauriac,

Verschaeve en, zeer onlangs nog, Fulton
Oursler hen voorgingen.
Saponaro heeft zich voornamelijk door
de uiterlijke dramatiek der gebeurtenissen
laten inspireren. Het historisch en folkloristische kader schildert hij met het
breedsprakerig realisme, waaraan de Italiaanse film ons gewoon gemaakt heeft.
Zijn Jezus is een gebarenrijke en vrij theatrale heldenfiguur, die o.i. elke religieuze
waarschijnlijkheid mist; zelfs louter menselijk gezien klinkt de psychologische
interpretatie van de evangelieteksten
vaak vals. Noch literair, noch godsdien-
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stig vinden we hier iets van de diepe en
oprechte bewogenheid, iets van de hete,
hartstochtelijke adem van Papini's Storia
di Christo terug, al heeft Saponaro hem
duidelijk als model gekozen. Het blijkt
wel zeer moeilijk voor de Italiaanse
vroomheid om zoeterigheid te vermijden
zonder in grootspraak te vervallen.
Goudge daarentegen is één en al innigheid en zuivere religiositeit. De onmiddellijkheid, de gave mildheid en de serene
bewogenheid die haar romans kenmerken,
vinden we hier terug. Het is alsof de
romanschrijfster in een kring van rijpere
meisjes of jonge moeders zit, en heel
eenvoudig aan het vertellen is. Een stil en
schroomvol verhaal dat in eerbiedig luisteren de evangelietekst aftast; een verhaal
dat nooit profaan wordt, maar steeds
weer tot overweging en gebed uitbloeit;
een verhaal dat als . het ware onder een
blijvende „aanwezigheid" geschreven
werd. Ofschoon duidelijk op jeugdig
vrouwelijk lezerspubliek afgestemd wordt
het nooit wekelijk of zoeterig; hoogstens
neigt het nu en dan naar een zeker individualistisch piëtisme. Ook voor mannelijke jeugd en voor volwassenen kunnen
we het daarom onvoorwaardelijk aanbevelen. Een kerkelijk „imprimatur" wijst
er op dat het --- ofschoon de schrijfster
protestant is niets bevat wat van katholiek standpunt uit onaanvaardbaar zou
zijn. Een mooi boek. L. Monden
Peter LIPPERT, S.J., V on Festen und
Freuden. Verlag Ars Sacra, j.
Muller, München, 1952, 273 pp., ing.
D.M. 8.40, geb. D.M. 11.60.
Reeds vaak hoorde ik beweren, door
trouwe Lippert-lezers, dat zijn drie reeksen radio-causeries een onmiskenbaar
hoogtepunt in zijn oeuvre vormden. Ik
geloof dat dit inderdaad zo is, en dat dit
zeer speciaal geldt van zijn Von Festen
und Freuden. In deze beschouwingen
rond de grote feesten van het kerkelijk
jaar worden subjectieve vroomheid, wijdingsvol aanvoelen en de typische Lippert-atmosfeer op wonderbaar zuivere
wijze in evenwicht gehouden met de objectief-dogmatische rijkdom van de theologische gedachte. Wie eenmaal zijn
kerstpreek of zijn overweging over de
„Immaculate" gelezen heeft, zal ze niet
licht vergeten en er vaak naar teruggrijpen. We kunnen dan ook slechts hopen dat Von Festen und Freuden, dat
thans naast Vom Gesetz und von der
Liebe weer in zijn vooroorlogse prachtkleed voor ons ligt, weldra moge gevolgd
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worden door een heruitgave van Von
Wundern und Geheimnisse opdat de rijke
kerygmatische erfenis van Lippert weer
volledig voor ons toegankelijk worde.
L. Monden
P. Silvester van VECHEL O.Cap., De
Stille Dag. r Uitgeverij Helmond,
Helmond, 1952, 445 pp., f 8.90. Fr.
138.
Dit boek bevat een serie overwegingen
voor de maandelijkse recollecties van
kloosterlingen. Een vroom boek dat even
goed 50 jaar geleden geschreven had
kunnen zijn. Hoewel het vele goede gedachten bevat, zal het naar vorm en
inhoud jongere religieuzen weinig aanspreken. J. de R.
Abbé THELLIER DE PONCHEVILLE,
Le Christ a l'oeuvre. Sa vie de pri;
ère. Sa vie de dévouement. --- Spes,
Parijs, 1952, 141 pp., Fr. Fr. 260.
In dit kleine boekje tracht E. H. Thellier de Poncheville, reeds bekend door
zijn werken over de Kerk, over het Evangelie en . over de wereldvrede, een antwoord te geven op de moeilijkheid waarmee heel wat zielen te kampen hebben: is
het mogelijk in het practische dagelijkse
leven een diep inwendig gebedsleven te
leiden en tevens het apostolaatswerk uit
te oefenen.
Meer dan eens werden er theoretische
oplossingen voorgesteld, even heerlijk en
mooi als onvervulbaar in de praktijk. De
schrijver nu wil aantonen dat men „monachus intra, apostolus extra" kan zijn,
door ons het leven van onze Heer Jezus
Christus voor ogen te stellen. J. B.
A. M. GOICHON, La vie contemplative
est-elle possible da ns le monde? —
Desclée De Brouwer, Brugge, 1952,
264 pp., Fr. 65.
De schrijfster, reeds bekend om haar
belangrijke publicaties over de Mohammedaanse wijsbegeerte en sociologie,
biedt ons hier een boek aan, dat getuigt
van een diep-persoonlijk inwendig leven.
De apostolisch georiënteerde leek, die
hier aan het woord is, vraagt zich met
spanning en met gegronde hoop af, of het
mogelijk is ook in de wereld een contemplatief leven te leiden.
Vervolgens gaat zij na, waarin dit
contemplatief leven eigenlijk bestaat; het
is een leven dat men met Christus deelt,
nadat men Hem vrije toegang heeft verleend door een algehele zelfontlediging.

484

BOEKBESPREKING

De voorwaarden en de omstandigheden
van dit leven in de wereld kunnen er
alle het hunne toe bijdragen om te komen
tot een innige vereniging met Christus.
Het ontplooit en ontwikkelt zich in de
oprechte naastenliefde; het is slechts mogelijk wanneer men zich volledig overgeeft aan Gods wilsbeschikkingen; het bestaat in een gebed van hoop voor allen
die niet kunnen of niet willen hopen; het
is vooral gekenmerkt door een diepe eenheid met het H. Misoffer; zulk een leven
immers is als een grote onzichtbare Mis,
waarin wij ons door de Offeraar Christus
laten opdragen, en waarin de Priester
Christus langzaam, al de dagen van ons
leven, over ons de consecratiewoorden
uitspreekt zodat wij in Hem getransformeerd worden, en zodat Hij, wanneer wij
ons aan de zielen geven, Zich zelf door
ons aan allen meedelen kan.
Wie dit boek leest komt onweerstaanbaar onder de indruk. Zowel de leek als
de priester of kloosterling zal er een ware
zielerijkdom uit kunnen putten. J. B.
Mgr K. CRUYSBERGHS, De Parochie.
2de druk. --- De Vlaamse Drukkerij,
Leuven, 1952, 104 pp., Fr. 35.
Dit kort boekje bedoeld als een reeks
suggestieve lessen verschijnt nu voor de
2de maal. Met veel vrucht zal het gelezen worden zowel door priesters als door
leken. We kunnen dit boek niet genoeg
aanbevelen. Het brengt de parochie terug
tot de beleving van haar diep menselijke
en bovennatuurlijke eenheid. J. Beyer
Prof. Dr P. SMULDERS en M. SMULDERS rel. v. h. Cenakel, Als de
graankorrel.... Moeder Thérèse
Couderc, stichteres der Congregatie
van O. L. Vrouw van het Cenakel.
Uitg. voor het Cenakel bij Mertens 8 Stappaerts, Amsterdam, 1952,
162 pp., f 4,50.
,,Eén zijn van die nameloze schare, die
in stille dienstbaarheid werkt en lijdt en
bidt voor God en voor de zielen, dat was
haar ideaal" (p. 78) . Deze woorden vatten nog het beste samen dit wondere
leven van een Congregatie-stichteres, die
bijna heel haar leven volkomen op het
achterplan leefde, terwijl anderen haar
stichting bestuurden. Dit mooie boekje is
een weldaad voor ons mensen van 1953.
Het trekt ons een ogenblik weg uit de
jacht van ons overbezette leven in de
sterkende stilte van een eenzaam leven,
vol van God alleen. Het breekt ons weer
open voor de krachtige eenvoud van het
alles-God-in-handen-geven zonder nog in

iets op eigen kracht te willen steunen.
Het wekt in ons een verlangen naar het
verborgen-zijn, het teruggetrokken leven
van offer en versterving, dat als het gordijn is, waarachter God het geheim van
Zijn genadewerking verborgen houdt en
van Zijn tederheden. En misschien, dat
het in een of ander edelmoedig hart de
overtuiging doet groeien, dat het de moeite overwaard is in zelfloze liefde alles te
verlaten om Hem.
De pretentieloze stijl, waarin dit boekje
geschreven is; de simpele, smaakvolle
vignetten verhogen nog die overtuigende
sfeer van echtheid en sterke eenvoud. Gij
moet dit boekje zelf lezen, en gij zult de
bevrijdende invloed van het schone leven
van Moeder Thérése op u voelen inwerken. Een kleine waarschuwing zij daarbij
meegegeven: laat u niet afschrikken door
de eerste twintig bladzijden inleidende gedachten. Ze zijn werkelijk voortreffelijk,
maar ik kan mij voorstellen, dat zij in het
begin wat zwaar vallen. Deze kleine
moeite echter wordt overvloedig beloond
in de rest van dit mooie boekje.
S. Trooster
Fr. NALIS, C.SS.R., Bij de Grootmeesters van de retraite. Centrale
Drukkerij, Nijmegen, 1952, 135 pp.
Een studie over de geest en verspreiding der Geestelijke Oefeningen. Na
enige historische hoofdstukken over de
grootmeesters der retraite, zoals S. Ignatius van Loyola, S. Carolus Borromeus,
S. Franciscus van Sales, S. Vincentius a
Paulo, S. Alfonsus de Liguori e.a. volgen een samenvatting van de met grote
objectiviteit verzamelde gegevens, een
uiteenzetting over de zuivering in de retraite en een behandeling van de encycliek Mens Nostra. Een boeiend boek
voor ieder die belang stelt in het retraitewerk en een waardige apologie voor de
belangrijkheid van de retraite in alle tijden. Temeer omdat reeds St. Ignatius om
soepele aanpassing vroeg aan tijden en
personen, ja, tijdens zijn leven blijken
reeds groepen van mannen en vrouwen
tegelijk op retraite te zijn (pag. 29) .
J. de R.
Dr J. van HEUGTEN, S.J., Pater Roothaan in zijn tijd. — Paul Brand,
Bussum, 1952, 76 pp., f 1.75.
Deze korte samenvatting maakt Pater
Roothaans leven voor een groter publiek
toegankelijk dan de reeds bestaande biographieën van Pater Albers en Pater de
Jonge. De beknoptheid is niet hinderlijk,
de stijl goed. J. de R.
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Henry DANIEL ROPS, Gods Avonturiers. Vert. van M. j. P. Tissen.
Uitg. Nelissen, Bilthoven; 't Groeit,
Antwerpen, 1952, 232 pp., met 20
illustr, en 7 landkaarten, f 4.75.
Avonturen van een tiental missionarissen die tot de grootsten mogen gerekend
worden, heeft D. Rops levendig beschreven. Missie-lectuur van de beste soort.
Goed vertaald. Joh. Heesterbeek

Bekeerlingen uit de twintigste eeuw, onder leiding van F. Lelotte, S.J.: 1:

Ghéon, 2: Hyde, 3: Stein, 4: Jacob,
5: Nicolle, 6: Verkade, 7: Copeman,
8: Nagaf, 9: Merton, 10: J. en R.
Maritain. --- Hoogland, Frankrijklei,
Antwerpen, 1952, 16 pp., Fr. 5; f
0,40 (per deel) , Fr. 22,50; f 1,80 per
serie van 5) .
Telkens in 16 blz., onder keurige, geillustreerde omslag en voor een spotprijs,
de physionomie en het getuigenis van een
vooraanstaand bekeerling. De ideale vorm
van apologetiek voor onze tijd. Laten de
uitgevers het niet bij vertalingen laten en
in oorspronkelijke brochures de figuren
van de grote Nederlandse bekeerlingen
ook meer naar voren brengen. L. M.
M. NEDONCELLE en R. GIRAULT,
J'ai rencontre le Diets vivant (Foi
vivante) . — Ed. de la Revue des
Jeunes, Parijs, 1952, 376 pp., Fr. Fr.
645.
Ondanks alle verscheidenheid van temperament, aanleg, cultuur, moraliteit, ontwaart men in deze getuigenissen van bekeerlingen waaronder bekende namen
voorkomen: Sigrid Undset, Cornelia de
Vogel, Peter Wust, Max Jacob .... --de constante bevestiging van Gods absoluut initiatief in de geloofsact („Niemand
komt tot Mij zo de Vader die Mij zond
hem niet trekt"' Joa. 6, 44) en van de
louter voorbereidende, ondergeschikte rol
der zgn. geloofwaardigheidsredenen, der
redelijke verantwoording van diezelfde
geloofsact („ .... Geloof dan ten minste
op grond van de werken" Joa 14, 12) .
Het scherpst worden die twee momenten,
met de absolute waarde van het eerste en
de relatieve waarde van het tweede, onderscheiden door Dr Co rnelia de Vogel.
Voor hoe solied zij ook de argumentatie
hield die haar van de Nederlands-Hervormde Kerk de weg wees naar het katholicisme, toch wil zij in de stap die zij
zet geenszins het logisch gevolg zien van
haar redelijk inzicht maar het ingaan, na
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jarenlang gebed, op Gods eigen, bovenredelijke uitnodiging.
Zulke getuigenissen betreffen niet alleen de „zoekenden” noch wie belang
stelt in het menselijk document: maar ook
de in zijn geloof „geïnstalleerde" gelovige, niet alleen om hem te bevestigen maar
ook om hem te verontrusten. Iedereen
heeft zich immers steeds te bekeren want
iedereen moet steeds overgaan van routine- naar persoonlijk geloof en onze persoonlijkheid is, in dit leven, nooit af.
R. Leys
Mgr Dr W. M. J. KOENRAADT, Prof.
Mr J. C. P. OOMEN, Prof. Dr L. J.

W. SMIT, Verklaring van de Katechismus der Nederlandse bisdommen.
Dl III. L. C. G. Malmberg, 's

Hertogenbosch, 1952, VII-326 pp.,
p. d. f 8,90, geb. f 11,40.
Wij willen alleen maar van harte gemeend zeggen: het gaat goed met onze
nieuwe Potters. Behandeld wordt de leer
over de Kerk (Katech. les XVII t/m
XXIII) en de Uitersten van de mens
(Katech. les XXIV t/m XXV) . Behalve
een uitstekende uiteenzetting van de traditionele onderwerpen hebben wij in dit
deel weer verscheidene zeer actuele onderwerpen ontmoet, die het boek voor de
huidige zielzorger — en gelovige -- des
te vruchtbaarder maken. Met name mogen genoemd worden: de excursie over
Kerk en Staat, de korte maar voortreffelijke behandeling over „de Leken" (in de
literatuur-opgave bij dit onderwerp missen wij de gedegen studie van Prof. Dr
Malmberg in „De Hoeksteen") . De behandeling van het probleem „Over het lot
der ongedoopte kinderen" vinden wij niet
geslaagd. Alles bij elkaar echter moeten
wij nogmaals in alle oprechtheid zeggen:
de nieuwe Potters is op de goede weg.
S. Trooster
Mgr Léon-Joseph SUENENS, Une hero-

ine de l'apastolát. Edel-Mary Quinn.
Desclée de Brouwer, Brugge,
1952, 242 pp., Fr. 96.
Na een theologisch commentaar van de
belofte van het Legioen van Maria, uitgewerkt in „Theologie de l'Apostolat" geeft
Zijne Excellentie Mgr Suenens ons nu de
levensbeschrijving van Edel Quinn, een
Iers kantoormeisje dat het Legioen van
Maria in Oost Afrika heeft verspreid. De
biographie is boeiend geschreven, zeer
concreet voorgesteld, dank zij de buitengewone opmerkingsgave van Edel Quinn
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zelf, uit wier brieven de schrijver rijkelijk
maar discreet heeft geput.
Eerst kantoormeisje in Dublin, waar ze
het Legioen van Maria rond 1927 leerde
kennen, was Edel Quinn besloten bij de
Arme Clarissen van Belfast in te treden.
Maar een reeds vér gevorderde tering en
het uitdrukkelijk verbod van de geneesheer zullen haar leven langs andere wegen leiden. Na een lang jaar sanatorium
gaat haar persoonlijke roeping zich ontplooien in de uitbreiding van het Legioen
van Maria in Engels Oost-Afrika. Nu zijn
het de lange reizen naar de verschillende
missieposten, het totaal gemis aan comfort, het organiseren en in stand houden
van de nieuwe praesidia. Hoe Edel Quinn
al dat werk in blijdschap en stille moed
heeft kunnen volbrengen met haar geknakt lichaam blijft een wonder en een
teken van Gods kracht. Het geloof van
Edel Quinn heeft bergen verzet, en, waar
ze ook ging is haar bezoek een blijvende
zegening geweest. Het boek zal een bron
van kracht zijn en van edelmoedige durf
voor allen die met de dagelijkse moeilijkheden van de zielzorg te kampen hebben.
J. B.
Dr Pierre B AR BET, De Passie van O.
H. Jesus Christus gezien door een
chirurg. Uit het Frans door Zr Dr
M. Costanza. •--- Brepols, Turnhout,
1951, 243 pp., 24 pl. ing. Fr. 120.
Dit is zeker het beste Nederlandse boek
over de Lijkwade van Turijn. Ofschoon
wij liefst nog meer critische zin hadden
aangetroffen, is het werk van Dr Barbet
ongetwijfeld een vooruitgang op het al te
eenzijdig pleidooi van Dr Hynek b.v. Het
staat wetenschappelijk ook verder dan de
overigens zeer verdienstelijke pogingen
van de baanbreker in deze kwestie, wijlen Professor Vignon. Barbet bracht zijn
eigen, niet geringe bijdrage tot de opheldering van dit zo mysterieuze en zo aangrijpende document. Zij is zelfs, menen
wij, de belangrijkste van alle omdat zij
langs ' medische weg aantoont dat de
authenticiteit van de Lijkwade niet van
alle waarschijnlijkheid is ontbloot, zoals
sommige historici beweren. Men kan het
oneens zijn met Barbet's interpretatie van
de concrete doodsoorzaken van Christus
aan het Kruis en de medisch wellicht
plausibeler opvatting van Schmittlein verkiezen, dit neemt niet weg dat Barbet's
analyse van de gegevens der Lijkwade
een zeer onverwachte maar ook zeer
overtuigende bewijsvoering levert ten
gunste van dit oude doek. Is het werke-

lijk zo oud? Zou dat niet een vraag zijn
die voor alles zou moeten onderzocht en
beantwoord worden? Voldoende geschiedkundige schakels ontbreken. Maar op het
ogenblik is de geschiedenis niet meer de
enige wetenschap die ons over het verleden kan inlichten. Vignon, Barbet zelf en
vele anderen hebben herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om de Lijkwade
physico-chemisch te laten onderzoeken,
maar hebben de vergunning nooit verkregen. Dit is des te betreurenswaardiger
daar wij thans over een methode beschikken die met zekerheid zou kunnen uitmaken of het document uit de tijd van
Christus dateert dan wel uit de veertiende
eeuw, en die reeds zulke mooie resultaten
opleverde in het bepalen van de Quder-dom van de onlangs ontdekte bijbelrollen
van de woestijn van Juda. Wij bedoelen
de methode van de radio-actieve Koolstof (C 14).
Wij noemden het boek van Dr Barbet
het beste op het ogenblik. Niet alleen om
de persoonlijke verdienste van de auteur,
maar ook omdat het boek een vrij volledig en onpartijdig overzicht geeft van alle
aspecten: geschiedkundig, exegetisch enz.
van het probleem van de Lijkwade. Het
is wel enigszins jammer dat de vertaling
zo slaafs de ons ietwat ontstemmende
Franse flux de bouche volgt en zich niet
beter naar de Nederlandse lezersaard
heeft gericht. Een Franse geestigheid
letterlijk vertaald is voor ons volkomen
ongenietbaar, zoals op pag. 45, waar
gezegd wordt dat „dit
tussen haakjes
gezegd
kortwiekt van te voren al de
vleugels van de eend die zeker in het
kamp van de tegenstanders der Lijkwade
uit het ei zal kruipen ....". Ook al is dit
grammaticaal goed vertaald, het is geen
Nederlands. Overigens is deze vertaling
zeer verdienstelijk en bevredigend, enkele
lapsus calami uitgezonderd, die, naar we
hopen, wel uit een volgende uitgave zullen verdwijnen, als b.v. anatomisten voor
anatomen, medebroeders geneesheren
voor confraters, verpulverde keukenzoutoplossing voor verstuifde of gepulveriseerde, allantoïek zuur voor allantoïsch
zuur, carbonaatzuur voor koolzuur enz.
Wij wensen dit boek een ruime verspreiding toe. Prof. Dr Alb. Raignier
Giovanni PAPINI, Die Zeugen der Passion. Sieben Evang elienleg enden. .-Verlag J. Knecht, Frankfurt a/M.,
1952, 150 pp., geb. D.M. 6.20.
Vooraleer met de lezing van dit boek
te beginnen, is het goed er aan te herin-
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neren, dat Papini zijn figuren als dichter
schept, niet als theoloog of historicus.
Zijn getuigen kennen wij uit het Passieverhaal: door nadenken en overwegen
over hetgeen de ontmoeting met Jezus in
hun leven heeft betekend, krijgen zij een
individueel, sterk getekend en fascinerend
karakter. Wij zouden Papini's werk de
ontleding van de negatieve reacties op
een ontmoeting met Jezus kunnen noemen; want al zijn figuren, Barabbas, Malchus, enz., eindigen niet met een wonderbare bekering, zoals in menige vrome
legende. Al is voor elk van hen de ontmoeting het definitieve keerpunt in hun
leven, zij worden als het ware neergetrokken door hun eigen zwaartekracht:
uit wat zij reeds zijn, kan het verhaal
van hun verder leven worden afgelezen.
Zij kunnen de genade niet herkennen, zij
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blijven vast aan wat ze waren, zij kunnen
zich niet overgeven aan het geheim van
Jezus, die dan ook hun noodlot wordt.
Een pakkend getuigenis, en modern.
A. Deblaere
Paul Takashi NAGAP, Het leven is sterker. Dagboek van een slachtoffer
van de atoombom op Nagasaki. --Lannoo, Tielt, 1952, 100 pp., ing.
Fr. 30, geb. Fr. 52.
In Maart 1952 (blz. 462) besprak K.C.
T.-Streven de Franse uitgave van dit
boekje. We kunnen er ons slechts over
verheugen dat dit hoogstaand en vaak
aangrijpend getuigenis van natuurlijke
adel en diep christelijke geloofsgeest
thans ook in het bereik van het Nederlandslezend publiek werd gebracht.
L. M.

PHILOSOPHIE E N PSYCHOLOG IE
Dr G. J. de VRIES, Inleiding tot het den- politieke feiten worden behandeld. Wie in
ken van Plato.
Born N.V., Assen, het onderwijs staat zal dit boekje met
1952, 54 pp., no. 9 van de Serie:
vrucht kunnen gebruiken.
J. De Mey
Hoofdfiguren van het menselijk denken, f 1.45.
Dr P. H. ESSER, Karakterkennis en
Neurosenleer, 2de deel. J. H. Kok,
De S. stond voor een bijna onmogelijke
Kampen, 1952, 426 pp., f 15.75.
taak: in zo'n kort bestek inleiden op de
leer van Platoon. Met dit voortreffelijk
Onder de titel Karakterkennis en Neuboekje heeft hij het bijna onmogelijke op
rosenleer publiceerde Dr Esser reeds een
uitstekende wijze volbracht. Natuurlijk
werk, dat werd besproken in dit tijdzou men graag een en ander wat anders
schrift, jrg IV (1951), blz. 325. Het boek,
genuanceerd zien: meer de nadruk gelegd
dat wij thans bespreken, is een voortzethebben op Platoons doelstelling: verbeteting van het vorige werk, maar toch is
ring van de staat en op zijn religieuze
het opgezet als een afgerond geheel. Voor
ondergrond, zeker zou ik de Vries niet
de behandeling van de karakterontleding
bijvallen in zijn omschrijving van mystiek, maakt de auteur vooral gebruik van het
maar dat zijn slechts wensen die oversysteem van Klages en de psychologie
blijven na de hartelijke gelukwens die dit van Szondi. Aan de „Triebdiagnostik"
boekje op de eerste plaats waard is.
van Szondi wordt zeer veel aandacht geJ. H. Nota schonken; de weergave hiervan beslaat
ruim 100 blz., terwijl bovendien door heel
Dr L. BROUWERS, S.J., Het sociale het werk verwijzingen hiernaar voorkovraagstuk.
Vanmelle, Gent, 1952, men. Het is belangrijk, dat in het perspec130 pp., Fr. 40.
tief van de karakterstudie de problemen
De schrijver geeft een bondig overzicht
van de neurose worden gesteld. Hierdoor
van wat elk ontwikkeld mens over de
wordt ongetwijfeld deze studie verdiept.
sociale kwestie weten moet. Door de uitBij de behandeling van de neurosenleer
voerige citaten uit Pius XII en door de komen vooral de opvattingen van Adler
heldere discussie van moderne begrippen en Freud ter sprake, terwijl de auteur ook
is dit boekje een goede aanvulling van de enkele opmerkingen naar voren brengt,
op haar gebied nog onovertroffen histowelke voortkomen uit het christelijk denrisch genetische methode die Kan. Brijs ken over de mens.
destijds heeft aangewend. Daar het werk
Dit boek heeft veel van een handboek;
toch ook bedoeld is voor het middelbaar in zijn brede opzet kan het nuttig zijn ter
onderwijs zou een hoofdstuk gewenst zijn oriëntatie in het vele, dat over dit onderover het verband tussen de sociale kweswerp werd gepub li ceerd. De bruikbaartie en bepaalde historische feiten uit de
heid is bovendien sterk verhoogd door
XIX eeuw, die te gemakkelijk als zuiver het zeer uitvoerige register en de uitge—

—
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breide literatuurlijst. De Katholieke lezer
zal juist op plaatsen, waar het christelijk
denken ter sprake komt, niet geheel bevredigd zijn, omdat het werk een duidelijk
Protestantse mentaliteit vertoont. Toch
verdient de poging, die hier is gedaan tot
verruiming van het psychologisch denken,
echte waardering. Misschien heeft door
de brede opzet de afwerking van de tekst
geleden, waardoor de tekst niet steeds
voldoende helder is. Ook hangen hiermee
wellicht samen enkele onvoldoend genuanceerde oordelen, zoals b.v. de opmerking over de eerbied, die zou samenhangen met onontwikkeld geweten (blz. 353) ;
de mening, dat ascese moet uitlopen op
steriele onthouding (blz. 354) ; of waar in
de weergave van de opvattingen van Adler de deemoed zonder commentaar wordt
omschreven als een vorm van agressie
tegen de eigen persoon. Zo wekt dit boek
het verlangen op naar zorgvuldiger afgewogen beschouwingen; een wens voor het
verdere psychologische werk.
J. M. Kijm
F. J. J. BUYTENDIJK, Het Voetballen.
Een psychologische studie. --- Het
Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1952,
39 pp., f 1,75.
Deze brochure bevat een lezing, welke
werd gehouden voor de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.
De fijne en originele analyse van het
voetbalspel is mooi samengevat in de
laatste woorden van het betoog: „Dan
blijft alleen de mannelijke mens, de voet,
de bal, het spel, de prestatie en de
vreugde van de speler en toeschouwer
over, en dit alles vormt juist het wezen
en de zin van het voetballen". Het is
een studie, die het lezen en overdenken
ruimschoots verdient, zowel om de wijze
van behandeling als om de perspectieven die de auteur opent.
J. M. Kijm
Dr W. LUYPEN, O.E.S.A., De psychologie van de verveling. Uitg. H. J.
Paris, Amsterdam, 1951, 172 pp.,
f 8,90.
Na allereerst de te volgen methoden
aangegeven en verantwoord te hebben,
komt de schrijver tot een phaenomenologische beschrijving van de verveling: een
langzaam zwellend gevoel van onbehagen, desorganiserend, een psychische ver
lamming, die wordt ervaren als onaangenaam door het gevoel van leegte, waarmee een stoornis in het normale beleven
van de tijd gepaard gaat en een neiging

tot slapen, bij maximale intensiteit zelfs
de neiging tot destructie oproept. Vervolgens schetst Schr. de omstandigheden
waaronder de verveling zich voordoet,
en geeft in het synthetische gedeelte van
deze wetenschappelijk hoogstaande en
nergens vervelende studie de psychologische verklaring, de betekenis en de zin
van de verveling. J. J. C. M., arts
Dr Mr F. M. HAVERMANS, De geneeskundige behandeling v an drankzuchtigen. „Helmond" te Helmond, 1952, 34 pp., f 2.50.
Hoewel rekening houdend met en refererend aan de meningen van andere auteurs, komt Haverman toch grotendeels
op grond van eigen ervaringen en onderzoek tot de conclusie, dat de oorzaak van
drankzucht in ettelijke gevallen gezocht
moet worden in een ondeugdelijke slechte
gewoonte, in talrijker gevallen gezien
moet worden als een symptoom van psychische afwijkingen, en dat drankzucht
als een op zichzelf staand aangeboren
defect onwaarschijnlijk is.
De selectie van de drankzuchtigen is de
taak van de psychiater, liefst een psychiater verbonden aan een bureau voor alcoholisme, met de mogelijkheid van samenwerking met een psycholoog, enkele
sociale werkers en een geestelijk leidsman.
Op overzichtelijke wijze bespreekt
schrijver de behandeling van de verscheidene typen alcoholisten: medicamenteus,
psychotherapeutisch en moreel, alles in
sanatoriumverband. De consultatiebureaux voor alcoholisme en die voor geestelijke volksgezondheid met de verenigingen voor drankbestrijding hebben een
taak bij de opsporing en de nazorg.
Bij de prophylaxis komen in aanmerking: de propaganda door drankbestrijdingsorganisaties, geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, een zekere concentratie in streek-kermissen, sportbeoefening en andere sociaal-hygiënische maatregelen.
De leiddraad van Havermans kan aan
belanghebbenden ten zeerste worden aanbevolen. J. J. C. M., arts
Fr. M. Ivo van ROOZENDAAL, Geestelijk gebrekkigen.
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1952, 96 pp., f 2.
Weinig pretenderende samenvatting
ener enquëte naar de levensomstandigheden van een honderdtal oud-pupillen uit
Huize De la Salle te Boxtel, welke een
indruk geeft van de relatief-goede opvoedingsresultaten. J. J. C. M., arts
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Dr O. DAMBRE, Justus de
Testament en andere oorkonden uit
het jaar 1636. Erasmusgenootschap, Gent, 1952, 78 pp., geilt.
In het aartsbisschoppelijk archief te
Mechelen heeft de Harduyn-kenner, Dr
O. Dambre, het testament van zijn geliefde auteur ontdekt. Hiermee komt het jaar
van het overlijden van J. De Harduyn
voor het eerst geheel vast te staan: 1636.
Nog een paar andere documenten van
hetzelfde jaar lichten ons verder in omtrent de familie en de vriendenkring van
de pastoor van Oudegem-Mespelaar, en
bewijzen dat zijn aanstelling als pastoor
plaats had in 1607. Dr Dambre heeft een
degelijk commentaar geleverd op de tekst
van het testament; moge zijn en de Harduyns' wens in vervulling gaan: dat men
een gedenkteken oprichte te Oudegem
voor deze grote dichter en vrome zielenherder! J. Noë
Dr A. Van ELSLANDER, Den Spyeghel
der Salicheyt van Elekerlyc (Klassieke Galerij, 61) . — De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1952,
XXII-53 pp., Fr. 25.
Een korte, maar degelijke inleiding
deelt ons al het belangrijke mee over dit
merkwaardig rederijkersspel: de kwestie
van de verschillende handschriften, van
het (onzekere) auteurschap, en van de
lang bediscussieerde prioriteit van het
Engelse Everyman.
Bijzonder veel zorg werd besteed aan
de uitgave van de tekst zelf, en we worden telkens ingelicht als er een ernstig
meningsverschil over de tekstinterpretatie
bestaat. Verzorgd werk. J. Noë
Gabriël SMIT, Geboorte.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952, 60
pp., f 2.90.
Gabriël Smit heeft met verloop van tijd
hoe langer hoe meer een eigen stem en
geluid, een eigen intonatie en versmethodiek veroverd. Een mijmerende bezinning
op en verdieping in de alles overweldigende werkelijkheid, die God is, en op de
werkelijkheid der daagse dingen: dit is de
slagader van zijn dichterschap. Hij zingt,
of nog liever, zegt zich uit op allereenvoudigste, onopgesmukte wijze en volgt
gedwee het rythme van zijn hart en zijn
gevoel. Een ongewoon taalvermogen, een
uiterst gevoelige zin voor de fijnste nuanceringen staan hem daarbij ten dienste.
Ernst en humor lopen natuurlijk en als

vanzelf door elkaar, doch nergens wordt
de religieuze spanning of stroming doorbroken. Onverwacht licht er vaak een
diep inzicht of bijzonder treffende gedachte op uit die kalm voortvloeiende
regels, die zo maar uit zijn pen schijnen
te stromen. Wie hem op zijn best wil
kennen, leze het mooie vers op bladzijde
26, De Maagd, een vers, waarvan hij de
beginregels aan een Frans gedicht ontleende, doch verder zelfstandig uitwerkte.
J. van Heugten
Henri BRUNING, Van Ziel en Aarde.
— In eigen beheer, Nijmegen, 1952,
27 pp.
Het talent van Henri Bruning, van wie
enkele jeugdverzen reeds in bloemlezingen staan, heeft zich gehandhaafd en
verdiept. Thans geeft hij een bundel gedichten uit, geschreven tussen 1947 en
1952, en noemt hem Van Ziel en Aarde.
Van het min of meer vrije vers uit zijn
eerste tijd is hij tot grotere gebondenheid
en vastere vormen teruggekeerd. In de
verzen Van Ziel en Aarde zegt hij in
zware en strenge rythmen zijn innerlijke
verdeeldheid uit, de tweespalt van het
bewuste, dagelijkse ik en de ziel, een wat
ongewone voorstelling die vooral bij de
middeleeuwse Duitse mystici gevonden
wordt. Op het eerste gezicht kan een of
ander vers uit de bundel bevreemden, b.v.
de regel: „Ik ben mijzelve God en godlijk
zelfbeweger", wat onmiddellijk aan Kloos
doet denken, maar in het verband verklaren die verzen zich zelf. Het is geen vlotte, luchtige poëzie, wat Bruning ons hier
biedt; het zijn duistere, bewogen strofen,
die getuigen van strijd en beproeving,
doch treffen door hun echtheid en directheid. Bruning gaf dit bundeltje uit in
eigen beheer en liet de beperkte oplage
van vier honderd exemplaren drukken op
„oud-Hollands van Gelder".
J. van Heugten
Dr R. ANTONISSEN, Zuid-afrikaanse
Poëzie. -- Wereldbibliotheek N.V.,
Amsterdam-Antwerpen, 1950, 2e
druk, 134 pp., f 2,75.
Wie de Zuidafrikaanse poëzie slechts
kent uit de gebruikelijke schoolbloemlezingen zal verrast en bewonderend deze
verzameling verzen lezen en herlezen.
In betrekkelijk korte tijd heeft de dichtkunst onzer Afrikaanse stamgenoten zich
ontwikkeld van taalexperiment en huiskamerlectuur tot echte diepdoorvoelde
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In hoeverre de keuze dezer verzen
representatief is voor de Zuidafrikaanse
dichtkunst, durf ik niet be oordelen.
Zeker is, dat we hier een bundel hebben,
die het lezen waard is. Een beknopt maar
helder overzicht geeft de gewenste historische achtergrond. Bij een derde druk
zou de verzamelaar de vraag kunnen
overwegen of de woordenlijst niet een
tikje uitvoeriger zou mogen zijn.
Bern. van Meurs

poëzie.

Firmin Van HECKE, Lazarus. --- Orion,
Antwerpen, 1951, 90 pp., Fr. 100.
Elk woord bezit een dubbele gerichtheid. Het kan zowel tot zinloze klankrijkdom als tot klankloze, zinvolle idee
uitdeinen. Het eerste noemt men graag
poésie pure. In de gedichten, die hier gebundeld werden, vinden we haast het
tegendeel daarvan. In plaats van een uit
de stof bewogen mens ontmoeten we r
met een zekere ontgoocheling een
oude, philosophisch vereenzaamde Lazarus, die maar weinig meer begaan is met
de poëtische plunje en met de taalkundige
opschik van zijn werk. Fouten tegen taal,
metriek en rhytme, voor het gevoel storende zinsconstructies en klankverbindingen maken ons onwennig. Het is daarbij
niet alleen een kwestie van taal. De dissonanten werken ook in op het gevoel.
De romantiek, die in „Te Bethanië" nog
zeer goed tot haar recht komt is op vele
plaatsen, wat de beeldspraak betreft, geatrophieerd tot een levenloos, uiteenvallend skelet (zo b.v. in „Semper Eaedem
V).
De menselijkheid die uit deze bundel
ons oprecht toespreekt is er een van
iemand wiens religieus gevoel en ernst
vecht met zijn sceptisch verstand. De gedichten die deze spanning uitdrukken (als
„Lazarus", „Deo Ignoto" en „Quousque
Tandem") zijn nog de meest overtuigende
en artistiek de zuiverste. Voor veel an
dere gedichten geldt het oude woord, dat
oprechtheid alleen nog geen meesterwerken schept. K. Heireman
SOPHOCLES, Oedipus Koning. Metrisch vertaald en ingeleid door Dr
E. De Waele (Klassieke Galerij, 87) .
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1952, X-75 pp., Fr. 25.
Dr De Waele heeft hiermee een vlotte
vertaling bezorgd van Sofokles' meest
beroemde tragedie. Deze metrische, blanke verzen — van vijf voeten •-- lijken een
juiste middelweg te zijn tussen het te on,--

gebonden proza en het te veel eisende
rijmvers.
Wie met de Griekse wereld weinig vertrouwd is, zou wel graag enige verklarende noten bij de tekst gewenst hebben.
J. Noë
Dorothy SAYERS, Koning Incognito,
(The Man born to be King), Bijbelse
Hoorspelen; vertaling door Mr H. C.
Dirkse-Bresters. --- Boekencentrum
N.V., 's Gravenhage, 1952, 328 pp.,
f 8.50.
Aan deze spelen ligt een ongewoon
ernstige studie ten grondslag, zonder dat
ze echter exegetisch in alle opzichten
verantwoord bedoelen te zijn. Schrijfster
leefde zich in en wat dit zeggen wil blijkt
uit de inleiding van het werk. De Evangelie-stof welke in de spelen verbeeld
wordt stelde niet alleen linguistische en
psychologische problemen, maar eiste ook
een zeker theologisch inzicht. Schrijfster
ziet de Hoofdpersoon van het goddelijk
Verlossings-drama zeer terecht als een
,,teken van tegenspraak", dat met zijn
openbaring aan de wereld vanzelf tot
verzet of overgave dwingt. Ook uit artistiek oogpunt is dit een kostbaar dramatisch gegeven. Wat betreft de historische
bewerking van de stof en de artistieke
kijk op het materiaal vindt men in de
inleiding eveneens een verantwoording.
Zo worden deze hoorspelen meer dan
stichtelijke taferelen.
Het stichtende en didactische ligt trouwens buiten de opzet, omdat niet een
reflectie op het historisch gebeuren beoogd werd, maar een weergave van de
historische feiten zelf. Deze hebben hun
eigen religieuze kracht en deze kracht
opnieuw te doen gevoelen was de hoofdopdracht van de schrijfster. Zij wil tonen
hoe schokkend actueel dit drama is. De
beschermende waas van romantiek en
tijdsafstand, welke de mens tot buitenstaander maakt, moet worden doorbroken.
Een tweede doel was het Evangelieverhaal, de afzonderlijke toespraken en
aphorismen van Christus tot een psychologisch en dramatisch geheel te binden.
Beide bedoelingen zijn verwezenlijkt. In
bepaalde Engelse conservatieve kringen
leidde de schok tot een fel protest, voor
veel meer anderen echter was het een
ontdekking. Wat de eenheid betreft laat
de schrijfster toespraken en opmerkingen
natuurlijkerwijs ontstaan uit woorden en
gebeurtenissen die er aan voorafgaan.
Daarbij laat zij karakters en spanningen
groeien naar de crisis, welke in Jesus'
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Dood en Verrijzenis haar voltooiing
vindt.
De aard van ieder spel en de typering
van de optredende personen wordt geschetst in de inleidende opmerkingen.
Soms treft men hier wel eens een dichterlijke visie welke betwistbaar is. Met name doet de verklaring van de vergeestelijking van Jesus' verheerlijkt Lichaam
wel wat fantastisch aan. Wat de taal betreft, deze is zeker zeer levendig, soms
echter in de aansprekingsvormen wat onnatuurlijk en in de opmerkingen van volk
of soldaten onnodig ruw. Op deze punten
echter kan licht een nuance-verschil bij
het vertalen zijn ingeslopen. Overigens
biedt de vertaling een goed leesbare Nederlandse tekst.
Artistiek is een goed peil bereikt en de
spelen bevatten verschillende mooie
vondsten. Hoewel het oorspronkelijk
hoorspelen zijn bieden zij ook toneelmogelijkheden, maar dan onder een veeleisend regisseur en met serieuze spelers.
Het boek is zeker een aanbeveling ten
volle waard. H. Suasso
Arthur van SCHENDEL, Rose-Angélique. De dromers van de liefde.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1952,
2de druk, 150 pp., f 6.90 en f 5.50.
De herdrukken van verscheidene van
van Schendels werken volgen elkander
trouw op. Een teken dat deze auteur,
zeker een der beste schrijvers van de
laatste halve eeuw, in ons vaderland nog
immer talrijke lezers en bewonderaars
vindt. Zijn werken aanprijzen is overbodig. De fijnzinnige uitbeelding en de nobele taal van van Schendel blijven op de
lezer een machtige aantrekkingskracht
uitoefenen. En deze beide factoren maken
ook het onderhavige werk tot een der
schoonsten in het rijke oeuvre van van
Schendel. Joh. Heesterbeek
PRISMA BOEKEN. Charles DICKENS,
Kerstverhalen. Thomas MERTON, Louteringsberg. --- Booth
TARKINGTON, De Heren van zeventien. --- Het Spectrum, Utrecht,
1952, per booek f 1.25.
In één deel verschenen de vijf Kerstverhalen van Charles Dickens. Deze meer dan
honderd jaar oude Kerstvertellingen blijken niets van hun bekoring verloren te
hebben. Zij horen thuis in ieder gezin. Bij
intekening op de hele Dickens serie kosten zij f 1.25, afzonderlijk slechts f 1.75.
Vervolgens verscheen bij Het Spectrum
„Louteringsberg" van Thomas Merton,
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dat in de aflevering van Februari 1950
pp. 540 van K.C.T. Streven besproken
werd door J. van Heugten.
„De Heren van zeventien" van Booth
Tarkington, de Amerikaanse letterkundige, staat in Amerika bekend als een voor
treffelijk boek, vol humor. Deze roman
speelt in een klein stadje van Indiana.
Het is een bekoorlijk verhaal van een
onhandige zelfbewuste jongen, die de wereld op zijn eigen manier ontdekt. Gaarne
aanbevolen. M. S.
Dr A. SIZOO, Geschiedenis der OudChristelijke Griekse Letterkunde.
Volksuniversiteitsbibliotheek, Tweede reeks No. 40, Haarlem, F. Bohn
N.V. 1952, 239 pp., geb. f 3,90.
Ook in Nederland gaat men zich de
laatste jaren wat meer bezighouden met
de Oud-christelijke Griekse letterkunde.
Enige Nijmeegse dissertaties hebben
reeds baanbrekend werk verricht. Er ligt
nog veel terrein nagenoeg braak. Voor
allen die zich voor het eerst wat willen
inwerken is dit boekje geschikt. Beschouwingen worden niet gehouden, de
opsomming is niet droog „zeer geschikt
om een tentamen-stuk er in te hameren"
zegt mij onlangs „een gecommitteerde en
route". De Inleiding is wel wat mager en
niet overal onderschrijft men een, zij het
dan nog zo summiere waardering. In de
literatuurlijst werd slechts het allervoornaamste gegeven. Ongetwijfeld zal ook
dit boekje bijdragen tot beter begrip en
grotere belanbstelling. Onze oecumenische tijd moge meer dan voorheen zich
oriënteren op de oude Christenheid in
Oost en West.
W. Theunissen
Heinz STOLTE, Kurze Deutsche Grammatik, auf Grund der Fiinfbndigen
deutschen Grammatik von Hermann
PAUL (Sammlung Kurzer Gramma
tiken Germanischer Dialekte, A. nr
10) . --- Max Niemeyer-Verlag, Tubingen, 1951, XVI-522 pp., ing. D.
M. 16, geb. D.M. 18.50.
Nog geen twee jaar na de eerste, kan
Heinz Stolte een tweede, vermeerderde
uitgave van zijn boek laten verschijnen.
Dit feit bewijst alleen reeds hoe nuttig dit
werk is voor de Germanistiek.
Wie het vijfdelige werk van Hermann
Paul te zwaar valt, vindt hier een klare
en degelijke samenvatting ervan. Praktische bruikbaarheid was het doel van de
bewerker. De eerste vier hoofdstukken
bleven in deze tweede uitgave ongewij-

.
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zigd; nieuw is daarentegen het vijfde dat
de „Wortbildungslehre" bevat en met
evenveel helderheid als vakkundigheid is
geschreven. A. Stevens
R. MORISSET et G. THEVENOT, Les
Lettres Latines. Histoire littéraire.
Principales oeuvres. Morceaux choisis. Editions de l'Ecole, Parijs,
1950, 1296 pp.
In een handig boekdeel wordt ons hier
een overzicht van de Romeinse literatuurgeschiedenis en een bloemlezing geboden:
een ruime keus teksten, van nota's voorzien en prettig geïllustreerd met vele reproducties van landschappen en monumenten. Alles geschikt volgens de geschiedenis van de ltieratuur en goed inge-

leid. De teksten zijn met zorg gekozen en
in voldoende aantal, zodat de lezer een
persoonlijk oordeel kan vellen. Eenvoudige kaarten en plannen zijn in het werk
opgenomen waar dat ter verheldering
dient. Het is te waarderen dat de samenstellers de grootste duidelijkheid en bruikbaarheid hebben nagestreefd. Er is één
bezwaar dat samenhangt met de Franse
onderwijsprogramma's. In onze scholen
zou dit werk om zijn uitgebreidheid weinig kans hebben als handboek te worden
aanvaard, terwijl onze katholieke colleges
ook tegen sommige uittreksels bedenkingen zouden maken. Voor leraren echter
en voor studenten in de klassieke letteren
blijft het als tekstenverzameling een
waardevol werk, speciaal ook om de literairhistorische nota's. F. V. O.

KUNST EN CULTUURLEVEN

Dr J. Van HERCK, Het Passie-retabel
van Geel. --- N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1951, 50 pp., 35
afb., 33 X 25 cm, ing. Fr. 150.
Wanneer wij het veel vermelde doch
weinig gekende Passie-retabel van Geel
door de talrijke en prachtige reproducties
van dit album als het ware opnieuw en in
zijn volle rijkdom leren zien, dan betreuren wij met S., dat nog steeds geen Corpus Tabularum Sculptarum Flandriae bestaat, dat de werken onzer beeldsnijders
in wijdere kringen bekend zou maken, en
tevens de mogelijkheid zou scheppen voor
een omvattende studie ervan. Intussen
zijn wij hem en de uitgever oprecht dankbaar voor deze mooie monografie, die het
besproken onderwerp waardig is. De studie, aan het retabel gewijd, is degelijk,
bondig en zakelijk, waagt zich niet op het
gebied van onbewezen hypothesen of
gissingen, noch op dat van aesthetische
uitweidingen; behalve een paar vingerwijzingen, wordt het aan de toeschouwer
zelf overgelaten, zijn schoonheidszin te
gebruiken. Vooral de iconografische studie en de vergelijking met andere retabels
opent belangwekkende perspectieven voor
verder onderzoek. A. Deblaere

één of ander détail, laat de herinnering
haar in de steek, b.v. in de via Pié di
Marmo te Rome (blz. 57) staat de reuzenvoet er nogl altijd; niet Raffael (blz.
120) doch Michelangelo ontwierp de uniform der Zwitserse wacht; het bericht
over Plinius' dood volgens de brief van
zijn neef (blz. 190) zegt in werkelijkheid
juist het tegenovergestelde: Plinius' vrienden hebben vruchteloos geprobeerd hem
te redden; blijkbaar heeft S. hier te veel
op haar geheugen vertrouwd. In zijn geheel echter is dit werk bijna volmaakt in
zijn genre. Vele boeken zouden niet volstaan om van Italië, zijn rijkdom en zijn
psyche, een definitief beeld te geven,
maar weinige weten zoals dit de atmosfeer weer te geven van dit wonderbare
land, het karakter te schetsen van dit hartelijke en werkzame, onbekommerde en
zonnige, duldende en gelovige volk. Alles
is hier intens levend; kunst en historie
worden maar heel even opgeroepen, voor
zover zij met de natuur het milieu scheppen, waaruit en waarin het moderne leven
groeit en zich afspeelt, maar waarmee het
ook doordrenkt is. — Mooie, oorspronkelijke foto's. A. Deblaere

Corona BERG, Italienische Miniaturen.
Athenaeum-Verlag, Bonn, 1952,
264 pp., geïll., geb. D.M. 12,60.
Een boeiend boek over het levende
Italië, vol sympathie en begrip geschreven. De S. bewaart de verrassing van de
toerist, die alles voor het eerst aanschouwt, maar bezit tevens het diep aanvoelen van wie lang en innig met dit volk

Kenneth WYKEHAM-GEORGE, O.P.
and Gervase MATHEW, O.P., Bede
Jarrett of the Order of Preachers. —
Blackfriars Publ., London, 1952, 168
pp., 12 s 6 d.
Father Bede Jarrett overleed in 1934,
eerst 52 jaar oud. Zijn grootste bekendheid verwierf hij zich als spreker en predikant; zijn levenswerk ligt echter binnen

is vertrouwd. Een enkele maal slechts, bij
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zijn orde, waarvan hij een tot vier maal
herkozen provinciale overste was (19161932) . Voor de velen aan wie hij bekend
is door zijn geschriften of die zich nog
levendig het machtige Dominicaanse driemanschap: father Hugh Pope, father Vincent McNabb and father Bede Jarrett,
herinneren uit de twintiger jaren, zal deze
eerlijke en pretentieloze schets bizonder
welkom zijn. Wie zich echter meer bizonder interesseert voor de geschiedenis van
het katholicisme in het Engeland tussen
de twee oorlogen zal het jammer vinden
dat deze grote Dominicaan, die in zo
nauw contact stond met de stromingen als
ook met de dominerende personen van
deze periode, geen volledige biographie
kreeg. W. Peters
Viola MEYNELL, Francis Thompson
and Wilfred Meynell. A memoir..-Hollis F, Carter, London, 1952, 212
pp., 18 sh.
De titel van deze studie luidt niet: Het
contact tussen Fr. T. en W. M. Dit contact komt natuurlijk uitvoerig ter sprake;
het is in zekere zin de draad die het boek
bijeenhoudt. Er worden hier twee levensschetsen gegeven, die hun raakpunten
hebben, maar elkander in geen enkel opzicht dekken. Dat dit beperkingen met
zich meebrengt en enige constructie-curiositeiten onvermijdelijk maakt spreekt wel
vanzelf; daarmede is ook onze ongunstige
critiek gegeven. Want uit dit sober en
rustig geschreven boek treden de beide
hoofdpersonen in al hun verscheidenheid
en ieder met eigen bekoorlijkheid naar
voren. Het doet ons goed Thompson weer
voor ons te zien, met al zijn zwakheden
en toch ook al zijn onschuld, een mens
die in deze zakelijke wereld niet paste,
voor wie Londen naast mateloos veel
doorgestane ellende ook betekende Christus wandelend op de wateren van de Thames, en Jacobladders die boven Charing
Cross Station ten hemel voerden. Nieuw
materiaal zoekt men vergeefs; Everard
Meynell's leven van Thompson moet als
volledig beschouwd worden.
Naar ons weten is er nog geen leven
over Wilfred Meynell verschenen, het-

geen niet te verwonderen valt, indien men
zich te binnen roept hoe hij eerst een
vijftal jaren geleden gestorven is. Uit de
aard der zaak bevatte Alice Meynell, A
Memoir (door de zelfde auteur) en het
zo juist vermelde boek van Everard Meynell heel wat biographisch materiaal over
Wilfred Meynell; maar in dit boek krijgen we toch de eerste schets van deze
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beminnelijke figuur. Nu en dan wordt de
indruk gewekt dat de dochter haar bewondering iets te zeer tempert, uit vrees
om een door de Engelsen zo hoog aangeslagen „sense of proportion" te verliezen. Dit geldt vooral waar de sublieme
verhouding tussen Meynell en zijn vrouw
ter sprake komt, alsook het huiselijk milieu, de opvoeding der kinderen.
Het boek is een weldaad en omdat we
er zovele nobele mensen in ontmoeten en
omdat het een degelijk stuk katholieke
cultuur-geschiedenis geeft uit het Engeland dat vlak achter ons ligt. W. P.

F. Sherwood TAYLOR, Man and Mat-

ter Essays Scientific and Christian.

Chapman and Hall, London,
1951, 238 pp. 15 S.
Taylor is een kenner der chemische
wetenschap, die ongeveer tien jaar geleden op 44-jarige leeftijd zich bekeerde tot
het katholiek geloof. In dit boek verzamelt hij een aantal essays, die hij bij verschillende gelegenheden en in verschillende tijdschriften geschreven heeft over de
dingen, die hem het meest na aan het hart
liggen: zijn katholiek geloof en zijn wetenschap en hun betrekkingen. In welke
geest zij geschreven zijn, kan men opmaken uit het laatste essay, dat handelt over
de katholieke leek en zijn verantwoordelijkheden. Hij eindigt dat met aan iedere
katholieke leek de vraag voor te leggen.
wat hij doet voor de bekering van de
wereld. Als het antwoord is, dat hij niets
doet, dan schiet hij grof tekort in zijn
plicht. Als hij iets doet, dan moet hij zich
afvragen of hij niet meer kan doen. Als
zijn eigen bijzondere taak beschouwt hij
de bestrijding v`n het materialisme in de
wetenschap door woord en daad. Wat hij
hier zegt, moet iedere katholieke wetenschapsbeoefenaar interesseren. Hoe bestrijd ik het materialisme in de wetenschap, is de eerste vraag, die hij tracht te
beantwoorden. Dan gaat hij over naar de
vraag, wat met de wetenschap bereikt
wordt en hoe de wetenschap gedoceerd
moet worden. Ten slotte komt hij op de

vele vragen, die de verhouding van wetenschap en godsdienst, wetenschapsbeoefening en Kerk betreffen. Over al deze
vragen heeft hij zeer behartenswaardige
waarheden of meningen te zeggen. En wij
kunnen zijn boek dan ook ten zeerste aanbevelen aan alle katholieke geleerden,
hetzij zij lauwe of ijverige christenen zijn.
Een beperking ligt in het feit, dat hij een
beoefenaar is der physische wetenschappen. De geschiedkundige of socioloog zal
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dezelfde problemen van een enigszins
ander standpunt uit bezien. Dat belet niet,
dat ook voor hen dit boek uiterst leerzaam is. P. d. B.
Maurice BARING, Een delicate Martelaar. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen ,1952, 168 pp., f 6.90.
Hein ten Berge vertaalde dit boek, dat
in het Engels Robert Peckham heet, onder de titel Een delicate Martelaar. Het
bevat het verhaal van een Engels edelman, die leeft onder Hendrik VIII en zijn
opvolgers en geen afstand wil doen van
zijn katholiek geloof. Hij kan in Engeland
niet leven wegens dit geloof en in den
vreemde aardt hij niet wegens zijn liefde
voor Engeland. In melancholie en weemoedig verlangen naar Engeland slijt hij
zijn laatste jaren te Rome. Het is een
boek voor lezers die een fijn gestyleerd en
voornaam werk kunnen genieten. Baring
laat hier zien, hoe verward de geloofstoestand in Engeland was in die troebele
tijden en hoe moeilijk het tallozen viel de
juiste houding en keuze ten opzichte van
het geloof te bepalen. Het is het werk
van een veel ervarene en van een man
met ongewoon inzicht in de cultuurverhoudingen en toestanden dier dagen.
J. v. H.
Dr L. ELAUT, Het medisch denken in
de oudheid, de middeleeuwen en de
Renaissance (Philosophische Bibliotheek) . — N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952, 310 pp.,
ing. Fr. 170, geb. Fr. 195.
Het genezen van zieken berust op
kunst en kunde. Heeft men in vroegere
tijden meer gesproken van ars medicinae
geneeskunst, thans is scientia medicinae geneeskunde de gewone benaming.
De dokter wordt hierdoor gekenmerkt dat
hij medisch kan denken, zoals een advocaat juridisch, een philosoof wijsgerig,
een theoloog theologisch denkt. Als de
uitdrukking „medisch denken" ons niet zo
vertrouwelijk in de oren klinkt als „juridisch of philosophisch denken", dan is
dat omdat het werkterrein van de medicus materiëler, minder geestelijk is dan
dat van de philosoof of de jurist, en dat
het denken daar minder op de voorgrond
treedt. Het specifieke van het medisch
denken ligt juist hierin dat het meer of
althans op een opvallender manier gebonden is aan het stoffelijke: ziekte en gezondheid liggen immers diep geworteld in
het lichaam. Medisch denken betekent
dus alleszins denken over gezondheid en
ziekte op de wijze waarop moet gedacht

worden over de eigen realiteit van het
menselijk lichaam. Dit is echter niet zo
eenvoudig.
Uit de ontwikkeling van het medisch
denken, zoals Dr Elaut het schetst, blijkt
hoe de medici er slechts langzaamaan toe
gekomen zijn om reëel te denken over het
menselijk lichaam. Eerst hebben zij alles
wat gezondheid en ziekte aangaat verstaan in functie van hun godsdienst, vervolgens in functie van hun philosophie,
en pas in de periode der Renaissance hebben zij het benaderd van af het standpunt
der positieve wetenschap. Toen eerst
heeft het medisch denken een van zijn
ware grondslagen gekregen. Wij leggen
er speciaal de nadruk op dat dit slechts
één van zijn grondslagen is.
Dr Elaut die zijn studie eindigt met de
Renaissance moest deze ontwikkelingslijn
speciaal uitstippelen. Indien hij zijn studie
echter voortzet tot op onze dagen, dan
zal hij de ontwikkeling van het medisch
denken niet alleen meer mogen zoeken in
de richting van het natuurwetenschappelijk denken, doch mede in de richting van
een authentiek anthropologisch denken. In
de huidige stand der geneeskunde is er
een dringende behoefte aan antropologisch medisch denken. Daarmee valt of
staat de eerbied voor de persoon van de
zieke. Zo heeft Dr E. dan een uiterst
lezenswaardig en vaak boeiend boek geschreven ---- dat intussen wacht op een
aanvulling, die wij wellicht van hem mogen verwachten.
Enkele documenten worden nogal gemakkelijk als uitsluitend medisch voorgesteld, b.v. de Chester Beatty Papyrus, de
Atharda Veda: daarin wordt onder vele
andere dingen ook nog over medische
aangelegenheden gehandeld. Te Ephese
werd niet Nestorianus, doch Nestorius
veroordeeld. Schr. bestempelt het medisch
denken in sommige stadia als rationalistisch waar hij eerder bedoeld „rationeel".
Niet het christendom heeft „een gevoelige
slag toegebracht aan de wetenschap die
de Ouden hadden voortgebracht" (208) ;
het heidendom van de eerste eeuwen na
Christus droeg zijn eigen decadentie in
zich. E.Vandenbussche
A. ZISCHKA, Afrika, smeltkroes voor
Europa. Nederl. Boekhuis, Tilburg,
1952, 304 pp., 14 photo's, 8 kaarten,
f 11.50.
Niettegenstaande we op de keerzijde
van het titelblad nog kunnen vinden, met
hoeveel kaarten en met hoeveel fotopagina's dit boek geillustreerd is, wie de band
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en de omslag ontworpen heeft, wie het
boek vertaald heeft en hoe de oorspronkelijke titel van dit werk luidt, beperken
we ons, volgens oud gebruik, tot bovenstaande weergave van het titelblad zelf.
Gelijk te verwachten was, overstelpt Z.
zijn lezers met een overmaat van feiten en
cijfers en soms ook met uitspraken en verdicten, die te absoluut gedaan worden.
We zien er echter van af dit werk nader
in bizonderheden te bespreken, aangezien
de strekking er van verwerpelijk is en
hoogstens de communisten in de kaart
speelt. De schrijver wil Europa's onafhankelijkheid verdedigen door het vormen
van een „Derde Macht", een neutraliteits-
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politiek tussen Rusland en de V. Staten.
Dit is een overwonnen standpunt, evenals
de utopie nu nog het vertrouwen der
Afrikaanse inlanders te winnen. K. J. D.

Johann Maria LENZ, Het lied van de
hemel. — Het Spectrum, UtrechtAntwerpen, 1952, 12de druk, 334 pp.,
24 pp ill., f 9.75.
Dit boeiend en met gelovig hart geschreven volksboek over sterrenkunde is
in zijn soort nog steeds onovertroffen.
Met de nieuwere resultaten der wetenschap is in deze laatste bewerking rekening gehouden. J. B.

GESCHIEDENIS
over de eigenaardige instelling van de
geschiedenis. De Oude geschiedenis lekenproosten in het deel van Friesland
en de Hoge Middeleeuwen.
J. dat tot 1568/70 tot het bisdom Munster
Van In, Lier, 1952, 167 pp., Fr. 60. behoorde. Deze proosten of dekens, met
geestelijke rechtsmacht over leken, waren
Deze publicatie wil tegemoet komen
in de 13e eeuw geestelijken, later zelf
aan de dringende vraag in ons Vlaamse
land naar geschikte handboeken voor het leken, maar zagen in de 15e en vooral de
16e eeuw hun rechtsmacht gaandeweg
onderwijs in de Geschiedenis. De opzet
verloren gaan. Daarop geeft R. Degryse
van Dr Renson mag grotendeels geslaagd
een interessant artikel over de visserij in
heten. Er werd gestreefd naar vereenvoude Nederlanden: in de 15e eeuw had het
diging (synchronologische in plaats van
Zuiden het overwicht, onder Karel V
analytische geschiedenis der oudheid;
nam ze een geweldige vlucht, maar met
geen opstapeling van détails, maar bede Opstand werden de Vlaamse vissersperking tot de belangrijkste feiten, die nl.
boten door de Geuzen van de Noordzee
welke de evolutie der beschavingsgeweggevaagd en weken heel wat Vlaamse
schiedenis duidelijk beinvloedden) —
naar overzichtel ij kheid (verzorgde blad- vissers naar het Noorden uit. Tenslotte
geeft Mr W. De Vries een critische bespiegel, verschillende lettertypen, genumschouwing over het proefschrift van W.
merde onderverdelingen, omlijnde samenJappe Alberts: De Staten van Gelre en
vattingen) en naar aanschouwelijkheid
Zutphen tot 1459.
( schematische kaarten en aangepaste
De lange kroniek (p. 64-142) vang t
illustratie). Het werkje is bedoeld als
aan met personalia en gegevens over constudie- en handboekje, niet als leesboek.
De tekst is derhalve beperkt en eist een gressen en universiteiten, om dan onder
verscheidene rubrieken een exhaustief
nadere verklaring door de leraar. Maar
daarna zal het voor de leerlingen bij het overzicht te geven van hetgeen het laatste halfjaar over de hele geschiedenis der
instuderen een vaste, memoriseerbare
Nederlanden aan boeken en artikels is
grondtekst blijven.
verschenen. Deze kroniek is zo volledig
We menen echter dat de talrijke vooren zo degelijk dat geen historicus der
komende leesstukjes in een handboek niet
Lage Landen dit tijdschrift kan missen.
thuis horen. Overigens vinden we ook de
Het nummer eindigt met een twaalftal gekeuze der ingelaste stukjes niet erg gedegen critische recensies. M. Dierickx
lukkig en weinig zeggend voor de jeugdige leerlingen. F. M.
Dr J. A. B. M. DE JONG, De NijmeegG. RENSON, Algemene en nationale

Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel VII, Afl. 1-2. M.
Nijhoff, Den Haag; De Sikkel, Ant-

se St. Steven tot aan de Reductie.

werpen, 1952, 168 pp., per jrg. frs
285, f 19.
De eerste bijdrage van de hand van
Mevr. Dr M. Hartgerink-Koomans gaat

In een sierlijk uitgegeven boekje, aangenaam geschreven en met illustraties
verrijkt, heeft de Nijmeegse archivaris
wat in de bronnen verborgen lag, vooral

--- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952, 164 pp., f 3,75.
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Waarom
werd deze storm niet gestild?
door DR H. VAN WAESBERGHE S.J.

EZE vraag is opgekomen in allen, die de stormramp hebben
overleefd of er in zijn omgekomen. De vorm, waarin de vraag
gesteld wordt, is zeer verschillend en doet niet ter zake. De inhoud is
steeds dezelfde: het had, hoe dan ook, voorkomen kunnen worden.
Iemand heeft gefaald, zo menen wij, hetzij Gods Voorzienigheid, hetzij
menselijke berekening.
Dit is de vraag, min of meer onderdrukt, die leeft bij alle landgenoten
en ook bij zovele sympathizanten buiten Nederland, in Scandinavië,
Duitsland, België, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Engeland, America en
Canada.
Het is de navrante vraag van alle Zeeuwse en Zuidhollandse Christenen, van gereformeerden, hervormden en van katholieken. Het is ook
de vraag der niet-christenen. Zij, die worstelden met het wilde water en
de wind, voelden deze vraag in zich opkomen als in een flits, zonder
woorden, in een machteloze kreet: „Waarom moest dit gebeuren?"
Zij, die deelnamen aan het reddingswerk, hebben dagenlang met
deze vraag rondgelopen en rondgevaren. Zij werden er langzaam door
verdoofd. De dijken hebben een paar eeuwen gehouden. Waarom nu
niet meer? Het is de vraag der evacué's. Van hen, die baden voor het
eten en van hen, die niet meer wilden bidden omdat zij zegden niet meer
te geloven. Het is de vraag van de moeder, die in 's-Hertogenbosch het
koffertje niet wilde afgeven, waarin zij haar kind meedroeg, dat al drie
dagen geleden gestorven was.
Zij, die collecteerden, inzamelden en sorteerden, inpakten en met
auto's reden, naar radioberichten luisterden en kranten lazen, werden
voortdurend door deze vraag gepijnigd. Het waarom hield hen bezig op
straat en bij hun werk. Maar slechts tegenover een heel enkele spraken
zij er zich over uit. En dan nog. Het zit te diep.

D

***
De Minister-President spreekt over deze ramp zonder God te noemen. Niet velen kunnen er over spreken of nadenken zonder religieuze
gronden aan te raken en om te woelen. De meesten onder ons hebben
gevoelens, verwant aan die der Apostelen:
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de legioenen ontboden, waarover Hij kon beschikken. Geheel onderworpen aan de wil des Vaders, vereenzelvigt Hij zich geheel met de
drenkelingen, in wie Hij voortleed:
„Red mij o God.
Want het water staat mij aan de lippen.
Ik zink in een modderpoel weg
En voel geen grond meer onder de voeten.
Ik ben in peilloze wateren geraakt,
En de stroom sleurt mij mee.
Ik ben afgemat van mijn schreien en
schor is mijn keel.
Mijn ogen staan mat van het staren naar God" (vers 2-4).
Met de Zijnen en in de Zijnen is Hij zo de dood ingegaan. Christus
wordt weer gekruisigd. Dit is het mysterie van de Februari-nacht. En
zij die gireerden op 9575, traden in het spoor van Veronica.

Jacques Maritain
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag (18 Nov. 1952)
door TH. DE JONG

OMS gebeurt het, dat iemand reeds op jeugdige leeftijd zich in de
hoogste sferen van het culturele leven met een gemak beweegt, dat
vele ouderen, vaklieden of deskundigen, nooit zullen verwerven. Een
dergelijke vertrouwdheid op een terrein, waar anderen slechts moeizaam
hun weg kunnen vinden, in het bezit van een jonge man is een heel
apart natuurverschijnsel, vergelijkbaar met een opvallend schone bloem.
Te midden van de menigte wordt één individu uitgekozen om te komen
tot een wonderlijke bloei. Van verdienste is geen sprake. De gewone
tendens tot nivellering komt hiertegen in verzet. Maar wie zich daarvan
weet vrij te maken, zal juist onder de bekoring komen van zo'n levenslente.
Een dergelijke begaafdheid bezat Jacques Maritain en helemaal
onkundig van dit feit is hij niet geweest. En vanwege de onbeduidendheid van zijn eigen verleden gezien in het perspectief, dat een zo rijk
begin opent, werd het besef van zijn jeugdigheid nog versterkt. Hoe
zou hij zich niet jong gevoeld hebben, als de toekomst in het teken staat
van het te nutte maken van zulke gaven?
In de puberteit strekt de jonge mens zich in zijn volle lengte uit, hij
grijpt naar het oneindige, naar absolute normen, volgens Guardini. Hij
ontdekt de wereld, maar daar boven uit ook de grote, eeuwige Ideeën
van Recht en Waarheid, van een absoluut Goed en zo wordt in hemzelf
een idealisme gewekt, dat aan dit appèl wil beantwoorden. Hij ontdekt
ook de wijdte van de wereld van schoonheid en cultuur en verlangt aan
dit alles deel te hebben. Daarna komt de periode, dat hij zich tot de
dingen van elke dag moet wenden en juist in de trouw tegenover deze
kleine dingen de ware menselijke grootheid moet ontdekken. Hij wordt
gedwongen veel onpractisch idealisme aan de kant te zetten en zich te
specialiseren (nog steeds volgens Guardini, in God) . Welnu, de
genieën zijn in zekere zin vrijgesteld van deze menselijke beperktheid.
Zij kunnen zich de weelde veroorloven naar het bijzondere te blijven
streven. Zij kunnen zich werkelijk instellen op het onbeperkte, dat zij in
hun jeugd ontdekten. Zij worden niet geheel opgenomen door het
beroep, dat zij uitoefenen, en staan enigszins glimlachend tegenover de
waardigheid, die verbonden is aan de plaats, die zij bekleden. Zo is het
met Maritain ook gesteld. Prijst Thomas Merton in de Louteringsberg.

S
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niet zijn bescheidenheid? Toen Maritain de bevoegdheid bezat om
philosophie te doceren, gaf hij er de voorkeur aan de philosophie vrij te
beoefenen, omdat hij niet door de Franse staat gecorrigeerd wilde
worden in zijn onderwijs.
Ik zou graag misverstanden willen voorkomen. De werkelijk grote
levens spelen zich vaak in de verborgenheid af. De trouw van gewone
mensen is dikwijls veel waardevoller dan alles, wat beroemde mensen
presteren. De authentieke hiërarchie der waarden wordt zo vaak vervangen door die van het succes. Er schuilt misschien in het huldigen
van grote talenten een element van de wereld, die de duisternis lief
heeft. Ik hoop hiermee aan het toevallige van een artikel, dat uiting
geeft aan een persoonlijke bewondering, voldoende recht gedaan te
hebben.
Wij behoeven hem trouwens niet om zijn talenten te benijden, want
in de wetenschappelijke wereld, waarin hij terecht kwam, was het
scepticisme de hoogste wijsheid. „Le jeune Jacques de seize ans se
roulait de désespoir sur le plancher de sa chambre, parce qu'à toutes les
questions il n'y avait pas de réponse" 1
In Maritains familie leefde een traditie van idealistische liefde voor
het volk. Hij zelf bezat een grote jeugdige edelmoedigheid en zo zien
we hem dan als student bijv. een protestactie op touw zetten tegen de
onrechtvaardige behandeling van Russische, socialistische studenten
door de tsaristische politie. Hij maakte bij die actie kennis met een
Joodse, uit Rusland afkomstige studente, die later zijn vrouw zou
worden. De betekenis van deze edelmoedigheid is zeer groot. Men komt
er door in een goede verhouding tot het bestaan. Zij verhindert een
verlammende introversie en bevordert spontaneïteit en vertrouwen.
Als men Maritains gelaat onderzoekt, ( er is een uitstekend portret
van hem gemaakt door Otto van Rees ) is er, naast de peinzende uitdrukking, iets dat opvalt: een zekere „zachtheid", of liever het ontbreken van elk spoor van een felheid, die zich tegen de mensen zou kunnen
richten. Raïssa Maritain zegt: „un jeune homme au doux visage .... à
l'allure un peu penchée". Hij heeft niet het karakter om stoïcijn te
kunnen zijn. Als men hem kwetsen wil, weet men zeker, dat men hem
raken kan. Er zijn mensen, die zich aan hatelijkheden of liefdeloosheden, ja ook aan persoonlijke ellende kunnen onttrekken door zich op
hun wezenskern, op het bewustzijn van hun grootte terug te trekken,
die zich boven de menigte uit heffen om de miskenning niet meer te
voelen. Maritain heeft evenwel een te grote sympathie voor de men) .

1 ) De citaten zijn, tenzij anders vermeld is, uit Les Grandes Amitiés van Raïssa
Maritain, nouvelle édition, Desclée, de Brouwer.
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sen, die hij ontmoet, om zo iets te willen. Hij bekommert zich echt om
hun moeilijkheden en niets is hem meer vreemd dan zo'n verhevenheid
boven de massa. Er zit dus niets anders voor hem op dan met een grote
bereidheid alle liefdeloosheden te aanvaarden. Ik geloof, dat deze
bereidheid de verklaring is van de „zachtheid" in zijn gelaatsuitdrukking. Dit is ook de reden, waarom hij zo veel mensen aantrekt en
waarom zo velen hem om raad vragen (vgl. De vuurzuil, van K. Stern) .
Dit is ook zijn bescheidenheid.
Reeds vrij jong kwam Maritain in aanraking met Charles Péguy, die
een jaar of negen ouder was dan hij. Maritain hielp hem, en zijn vrouw
zegt, dat Péguy hem beschouwde „comme un frère plus jeune, qui
l'aiderait et lui succéderait plus tard" 2 ) . Door Péguy werd hij nog
versterkt in zijn sociale bewogenheid.
Maar aan de Sorbonne vond hij het ergste scepticisme. Raïssa en hij
komen tot een ervaring van echte wanhoop. Men kan dit lezen in Les
Grandes Amitiés. Deze beschrijving van hun houding tegenover het
f in-de-siècle negativisme is een der schoonste stukken uit dit boek. Het
zij mij vergund enigszins uitvoerig te citeren.
„Si nous devons aussi renoncer a trouver un sens quelconque au mot
vérité, à la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, il n'est
plus possible de vivre humainement.
I e ne voulais pas d'une telle comédie. J'accepterais une vie douloureuse, mais non une vie absurde. Jacques avait pensé longtemps qu'il
valait encore la peine de lutter pour les pauvres, contre l'esclavage du
„prolétariat". Et sa propre générosité l'avait f ortif ié. Mais maintenant
il se trouvait aussi désespéré que moi ... .
Quant il n'y aurait qu'un seul coeur au monde a souf f rir certaines
souf f rances, un seul corps a connaitre l'agonie de la mart, ... , quand il
n'y aurait que la souf f rance d'un seul enfant, .... tout cela exigerait
une satisfaction ... .
Avant de quitter le Jardin des Plantes nous primes une décision
solennelle qui nous pacifia ... .
Nous décidàmes donc de faire pendant quelque temps encore confiance a l'inconnu; nous allions faire crédit à l'existence, comme à une
expérience a faire, dans l'espoir qu'à potre appel véhément le sens de
la vie se dévoilerait
Que si cette expérience n'aboutissait pas, la solution serait le suicide.
.... Nous voulions mourrir par un libre refus, s'il était impossible de
vivre selon la vérité".
...

2

.

) Ik weet niet, of Raissa Maritain de enige is, die dit beweert.
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Deze jonge mensen bezitten een grote adel van karakter. Door het
feit van het kwaad, dat er is, maar er niet mag zijn, komen zij tot een
ervaring van echte wanhoop, die hen zelfs aan de waarde van hun
edelmoedigheid doet twijfelen. Het beeld van de afgrond van de
menselijke vrijheid doemt op. Men schrikt onwillekeurig. Hoe kan het
leven hier zijn weg vinden? Hoe zal het uit deze impasse geraken? Men
vraagt zich af, hoe dit af moet lopen? En zie, zij besluiten vertrouwen
te hebben. Ik geloof, dat dit besluit in zekere zin een beloning voor hun
edelmoedigheid is. „Aan wie heeft, aan hem zal worden gegeven".
Raïssa zegt, dat zij dit gevoel van wanhoop niet meer van haar
herinnering uit levendig kan maken, dat er naderhand wel veel ellende
gekomen is, maar nooit die troosteloosheid. Dit moet een beslissend
punt in hun leven geweest zijn.
Daarna kwam een groot aantal gelukkige ervaringen, allereerst de
kennismaking met Bergson. Bergson gaf zijn colleges niet aan de
Sorbonne, maar aan het College de France. Omdat er aan Sorbonne
grote vooroordelen tegen Bergson heersten, moest een buitenstaander
Raïssa en Jacques bij Bergson brengen. Het was Péguy, die hen er
heen leidde. In Bergson vonden zij iemand, die in de Waarheid geloofde. Het moge zijn, dat de „Form" hen niet direct duidelijk was, de
„Rille" echter zette hen in vuur: „Et lorsque la pensée de Bergson
atteignait un des sommets comme le jour ou il nous dit .... „Dans
l'absolu nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes" il créait en
nous l'enthousiasme, et une reconnaissance joyeuse qui devait subsister
a travers les années ....".
En zo lezen we dan:
„Jacques fut bientót réputé à l'Université comme un disciple de
Bergson. Il promenait dans les salles de cours la flamme révolutionnaire
d'un socialisme ardent et de la philosophie de l'intuition. Et le maître
lui-même disait qu'il était celui de ses élèves qui comprenait et interprétait le mieux sa pensée".
De volgende gebeurtenis was het eerste contact met Léon Bloy. Na
La femme pauvre en Quatre ans de Captivité á Cochons-sur-Marne
gelezen te hebben zonden zij hem geld. Bloy inviteerde hen bij hem
thuis.
Toen ging er weer een nieuwe wereld open, een wereld van grote
offers, maar ook van bijzonder zuivere vreugden, een leven, dat in
verbinding stond met een macht, die niet van deze wereld is. Bloy
leefde in grote armoede. Enkele van zijn kinderen zijn van louter
miserie gestorven. Deze man, die het recht bezat gehoord te worden,

.
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niet in staat is de waarheid te kennen. In Raison et Raisons zegt hij:
„Si je suis thomiste au contraire, c'est parce qu'en définitive, j'ai
compris que l'intelligence volt et qu'elle est faite pour l'être" 4 ) . Hij
heeft er zich bijzonder veel moeite voor gegeven om het verstand te
rehabiliteren. Zijn eerste publicatie was hier reeds aan gewijd. Misschien is het wel dank zij zijn werk en dat van zijn generatie, dat we
ons momenteel met wat meer vertrouwen tot de werkelijkheid zelf
richten. Wat hij over dit onderwerp geschreven heeft, zou voor een
ander een levenswerk kunnen zijn. Maar Maritain is ontzaglijk veelzij dig.
„Si le poète est un voyant, le philosophe aussi est un voyant, bien
que d'une tout autre manière. Qu'à certains moments un peu d'égare
ment le saisisse, à d'autres la joie de la découverte, c'est qu'avec toute
la science des livres, et la connaissance de la vie qu'on voudra, il reste
énivré de 1'étre" 5 ) . „Enivré de 1'étre", dat is de bezieling, die alles
levend maakt, die van zijn denken een daad maakt: in zijn sociale
bewogenheid, in zijn meeleven met het avontuur van de moderne kunst,
in zijn Geloof. Zo ontdekte hij de metaphysica van Sint Thomas, die in
zijn beschouwingen over het zijnde, het schone, het ware en het goede
misschien --- zeker in de interpretatie van Maritain --- veel meer Platonisch dan Aristotelisch is en meer verwant aan een philosophie „des
Herzens", waarvan Guardini spreekt. Maritain is op zijn best, als hij
over de metaphysica schrijft (Sept lesons sur 1'étre, Court traité de
l'existence, „Line nouvelle approche de Dieu" in Raison et Raisons, La
signi f ication de l' atheïsme contemporain) .

Hij ontdekt, dat de opvatting van Bergson over het verstand en de
begrippen niet te verzoenen is met de manier, waarop de Openbaring
zich uitspreekt. Zijn eerste werk is een critiek op Bergson. Het is een
opwindende bezigheid voor een jonge man om tegenover de meester,
die hem enthousiasme gegeven heeft ( „Dans l'absolu nous vivons ..." )
en die hem dierbaar is het „Magis amica Veritas" uit te spreken. Maar
de houding van Bergson is door zijn nederigheid veel bewonderenswaardiger. Want Bergson toont een wijsheid, die de leerling, die zich
emancipeert, in de onstuimigheid van zijn jeugd mist. Les Grandes
Amitiés verhaalt: „Bergson me parla de Jacques, de ses travaux. Ii me
dit: „Vous savez, lorsque votre mari opposait a ma philosophie „d'intention" comme contenant certaines virtualités non developpées, il
avait raison". „Bergson devait écrire, un peu avant sa mort .... qu'il
admettait fort bien qu'on situ.át sa philosophie dans le prolongement de
4) Pag. 22.

5) Court

traité de l'existence.
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celle de Saint Thomas '' . Maritains critiek en zijn „Magis amica Veri.tas" krijgen in deze situatie een grote nadruk, maar de stille en nederige
reactie van Bergson is veel schoner.
Maritain heeft Sint Thomas ontdekt en houdt zich voor: „Malheur a
moi, si je ne thomistise pas". Dit is overdreven, want het getuigt van
een volgzaamheid, die menselijk bewonderenswaardig is, maar wetenschappelijk niet juist. Want Maritain heeft Bergson ondanks alles een
weinig miskend en juist in zoverre Bergson de moderne anthropologie
aankondigt. Hij meent, dat Bergson een metaphysica wilde, gebaseerd
niet op een „intuïtion eidétique", maar op een „expérience", een „experimentele" metaphysica. (De Bergson a St. Thomas d'Aquin) . Als men
zich afvraagt, wat men van streng Thomistisch standpunt uit over de
moderne anthropologie zou kunnen zijn, dan zou de karakterisitek m.i.
precies zo uitvallen. Begrippen als „Form und Fiille", als de hoogte
van de geest, de innerlijkheid van het hart, de warmte van het bloed,
de ruimte van de vrijheid, dit alles past niet in dit strenge Thomisme.
Zodra Maritain anthropologische problemen aansnijdt schiet hij te kort.
Zijn vrouw getuigt: „Jacques .... n'avait souci que de métaphysique et
d'idées pures, il passait parmi les hommes sans beaucoup les regarder.
.... Ici encore c'est peu a peu, et grace a l'art et a la poésie, plus tard
grace aux problèmes sociaux et éthiques, grace surtout à l'expérience de
la vie intérieure, que le philosophe et sa philosophie devaient s'humaniser, entrer dans l'épaisseur des choses humaines" 6 ) .
De eerste generatie anthropologen is ongeveer tegelijk met Maritain
aan het woord gekomen. Maritain had zijn eigen problemen, die hem
bezig hielden, en het is menselijk bijzonder onwaarschijnlijk, dat iemand
er toe komt te menen, dat zijn leeftijdsgenoten iets nieuws komen
brengen, waarvan men zelf nog geen vermoeden had, speciaal als men
zich als levenstaak opgelegd heeft een onbekende philosophie tot gelding te brengen. Toch was dit het geval. En wij denken tegenwoordig
al zo anthropologisch, dat er in vele boeken van Maritain passages
zijn, waarvan wij vervreemd zijn, speciaal als hij Cajetanus of Johannes
van Sint Thomas op de voet volgt.
Toch mag men niet onderschatten, wat Maritain betekend heeft. Hij
is, voor zover mij bekend, de eerste leek geweest, die Thomist was.
We kunnen ons wel enigszins voorstellen, wat het Thomisme betekende
toen het dreef op het enthousiasme van priesters en monniken. De
geestelijkheid leeft immers enigszins in een eigen wereld, waarin men
6 ) Pag. 466. Ik moet erkennen, dat zij dit in een enigszins verschillende context
zegt, n.l. in de eerste plaats met betrekking tot zijn stijl. Toch geloof ik, dat men het
gezegde ook kan betrekken op zijn denken zelf.
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dit begrijpen. Want eigenlijk is Maritains leven één élan, dat in wezen
in zijn jeugdig enthousiasme al geheel en al aanwezig was. Het is de
absolute trouw aan de edelmoedigheid, die hij in zijn jeugd ontdekte.
Het is de overtuiging, dat dit idealisme betrokken is op het meest
essentiële in de werkelijkheid, en daarom meer realistisch is dan de
„ervaring" van ouderen, die capituleerden en het idealisme loslieten.
Als men Maritain leest, komt men steeds weer onder de indruk van
zijn Geloof, dat voor hem de ruimte schiep, waarin hij leven kon. Het
Geloof bevrijdt de mens, het schept de ruimte, die noodzakelijk is voor
de ontplooiing van zijn edelste krachten. Zovele niet-Christelijke schrijvers zijn gevangen door dat, waar zij tegen zijn. Zij zijn onvrij in hun
oppositie-houding. Bij Maritain is dit anders. Men ervaart bij hem, wat
voor hem het „Humanisme intégral" betekent: de verzoening van alle
menselijke krachten „a la hauteur de la Croix".
Hij heeft zeer vaak venijnige tegenstand ondervonden. Bij gebrek
aan andere informaties hoop ik enige passages uit Raison et Raisons te
mogen citeren: „Qu'aussi bien les lecteurs de Dom. J. se rassurent: j'ai
bien passé rage ou l'on peut ambitionner d'être un „chef" 8 ) comme il
dit: j'ai vu trop de vilenies, j'ai connu trop de faux-frères, et, j'ose dire
aussi que j'ai trop aimé et cultivé la philosophie pour cela. Je n'ai jamais
eu une telle ambition. Mon ambition a été, et elle reste, de penser et
d'agir en chrétien; car la pensée et l'action ne sont pas séparables; et
1'action d'un philosophe, c'est-à-dire le jugement qu'il porte sur les
événements, n'est que l'aboutissement concret de sa pensée et une
manière pour lui de rendre témoignage à la vérité".
Ja, men heeft hem zo aangevallen, dat hij nog schrijft:
„C'est mon honneur de chrétien que je défends, je trouve qu'il est
mal soutenu quand vous supposez a priori que j'ai vraisemblablement
du me tromper parce qu'il faudrait „des lumières spéciales et rares"
pour éviter aujourd'hui foute erreur en philosophie politique. Et qui sait
après tout si ces lumières m'ont été refusées? Humanum dito, et quasi
in insipientia: j'ai servi fidèlement Saint Thomas depuis plus de trente
ans, et j'ai contribué plus que les zélés publicistes sud-américains qui
invectivent contre moi, à répandre sa doctrine dans le monde".
Maritain kan terugzien op een rijk leven, waarin hem veel geschonken is. Welk een herinnering moet hij hebben aan het enthousiasme van
zijn jonge jaren. „Mais quand on est déterminé a ne rien ménager il
arrive qu'on ne ménage pas non plus ses paroles .... Avec ce qu'il
appelle une grande naïveté, mais selon la plus profonde tendance de sa
8)

Geschreven in 1943.
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de kluizenaar van Aix. Ook hij was aangewezen op eigen oprechtheid
en eigen werkkracht. In de eenzaamheid van een vreedzaam landschap
doen zich de dingen aan hem voor, niet meer in hun loutere verschijning, maar in hun vormwaarde. Cézanne werkt niet koortsig om de
voorbijdansende lichttrilling te vangen in haar subtiliteit, maar hij kijkt
lang en aandachtig naar de natuur tot haar grillige betovering verstilt
tot sterke, gebonden vormen van vaste kleurvlakken. „Je veux peindre
la virginité du monde!" zei Cézanne. Hij deed dit door het modeleren
met de kleur. Voor Cézanne echter was de kleur niet meer een phenomeen van het licht, zoals voor de impressionisten, maar de uitdrukkingswijze van een volume.
In nog sterker oppositie tot het impressionisme, dat alle zielsdiepte
vermijdt, staan Paul Gauguin en Vincent van Gogh. Cézanne was
uitgegaan naar de objectieve werkelijkheid om die in haar zuivere
structuur te vatten, met zeer veel eerbied en deemoed en een vermoeden
van een nieuw mysterie. Wanneer echter Cézanne schrijft: „Pour les
progrès à réaliser, il n'y a que la nature et l'oeil s'éduque a son contact",
antwoordt Gauguin hem in zijn Journal intime: „Mieux est de peindre
de mémoire, ainsi votre oeuvre sera vutre; votre sensation, votre intelligence et votre áme survivront .à l'ame de l'amateur". Gauguin veroordeelt hiermede het impressionisme, veel scherper dan Cézanne het ooit
deed. Hij laat zich vervoeren door de majesteit van grote kleurvlakken
die in zuivere harmonie tegenover elkaar staan. Het typische verschil
tussen Cézanne en Gauguin echter komt het best tot uiting in hun
levenswijze. De eerste leidde — uiterlijk althans --- een burgerlijk
leventje te Aix. Gauguin keert de beschaving waarin hij is opgegroeid
de rug toe en hij gaat, als eenvoudig werkman, leven midden onder de
inlandse bevolking van Tahiti. Ook van Gogh, die een tijd lang vriend
was van Gauguin, voelde zich niet meer op zijn plaats in de burgerlijke
maatschappij. Hij is een gekwelde. Hij ontvluchtte zijn land, vond
nergens rust vóór hij in Zuid-Frankrijk aan zijn genie ten onder ging.
Zijn kunst stelde hij bewust in functie van de uitdrukking van zijn
zieleleven: „Ik bedien me van de kleur op een willekeurige wijze om mij
des te sterker uit te drukken!"
Deze drie houdingen tegenover de kunst, de gestructureerde voorstelling van de natuur, de uitdrukking van een nieuwe, brede menselijkheid, de vertolking van eigen gemoedsleven, verloochenen alle evenzeer het impressionisme. Ze bevatten reeds in kiem de verschillende
bewegingen die we nog te bespreken hebben.
Cézanne stierf in het najaar van 1906. Hij had een woord gesproken
dat bij de jongeren opgang zou maken: „Men moet de natuur beschou-
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wen door de kegel en de cylinder heen". En reeds had hij dit woord
bewaarheid door zijn panelen, die alleen enkele jaren te vroeg geschilderd werden om cubistisch genoemd te worden.
„Cubisme" immers is de naam, door Vauxcelles uitgedacht, voor de
richting die Picasso en Braque in 1908 inzetten. Beide schilders hadden
onafhankelijk van elkaar naar de uitzuivering van de plastische uitdrukking gezocht en waren op hetzelfde punt van ontwikkeling gekomen,
toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten in het najaar van 1908. Tot
dan toe had Picasso, de Picasso van de blauwe periode, met een zeer
innig, soms bitter, sentiment en met een diepe meewarigheid zijn harlekijnen en zijn vrouwenfiguren geschilderd. Plotseling echter, getroffen
door de schulpturen van Negers en Polynesiërs, die slechts aan ethnologen bekend waren, veroordeelt hij heel zijn werk met een: „Tout
cela c'est du sentiment!" en gaat hij op zoek naar wat voor hem het
absolute moet wezen: de vernietiging van alles wat hij bezit, de grondige ontevredenheid over alles wat hij is en het streven naar wat daar
bovenuit gaat. Met een verbazende ernst en tot onsteltenis van al zijn
vrienden worstelt Picasso om een oplossing. Hij wil een eerlijke en
absolute vormgeving buiten alle gevoelsbetrekking om. Niemand kan
zijn doeken meer verstaan. Het zijn tenslotte niets meer dan harde,
strakke trekken; sobere, donkere kleur. Alles streng en tragisch, zonder
enig zinnelijk behagen, zonder nog één glimlach. Zijn passie drijft hem
verder, en in zijn worsteling om vergeestelijking en om de totale onafhankelijkheid van het kunstwerk, gaat hij in zijn schilderijen stukken
papier opnemen, dagbladknipsels, affiches .... Ook Braque ging die
weg. Het cubisme is de antipode geworden van het impressionisme.
Sombere, bruine en grauwe eentonigheid tegenover de helle, gele en
groene kleurfeesten.
Het cubisme als school willen we niet verdedigen. Het is eenzijdig
zoals elke school. Maar we moeten toch erkennen dat Braque, Gris,
Picasso en wellicht een paar anderen er hun meest authentieke uitdrukking in gevonden hebben. Het cubisme is geen gemakkelijk verwijlen meer bij een aangename sensatie maar een tot het paroxysme
van de angst opgedreven vertwijfeling en tevens een poging om weer
de synthese te vinden van wat in duizend zinloze aspecten verloren lag,
en in die synthese de kracht van de geest over de stof te bevestigen.
In de lijn van het cubisme en toch in reactie ertegen wil een Italiaanse
groep, wier theorieën onder invloed van Marinetti het futurisme werden
genoemd, het statisch en starre van het cubisme doorbreken. De jonge
schilders van het futurisme nemen als object van de schilderkunst alleen
nog de beweging aan, alsof ze op een losgeslagen boot waren en slechts
33
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nog de realiteit erkennen van de storm terwijl ze elke hoop op een
veilige haven negeren. Dit futurisme heeft wel enkele waardevolle
werken voortgebracht als de dynamische pan-pan-dans van Severini,
maar het is toch tamelijk steriel gebleven niettegenstaande de overvloed
van zijn manifesten. Hierin wordt alle statische kunst gebrandmerkt .. .
zelfs de musea moesten worden verbrand!
Niets belet dat de schilder een helder bewustzijn heeft van zijn taak.
Wanneer schilders echter aan theorie gaan doen verkeert de schilderkunst in het grootste gevaar. Want dan gaat men, even als in de physi
ca, experimenten uitdenken, die niets meer met schoonheidservaring te
maken hebben. Dit gebeurde inderdaad in het purisme van Ozenfant.
„Schilderkunst is muziek"! Letterlijk verstaan is dat natuurlijk klinkklare onzin. Ozenfant echter beweerde dat schilderkunst, zoals alle
kunst, dus ook de muziek, een spel is van geometrische verhoudingen.
Het moest dus mogelijk zijn met een beperkt aantal voorwerpen —
denk aan het beperkt aantal noten op een piano! oneindig veel
schilderijen op te bouwen .... en Ozenfant gaat een winkel kruiken en
flessen verzamelen. Ozenfant was echter geen groot kunstenaar.
Kandinsky zal deze idee in haar grondopvatting getrouw blijven,
maar meesterwerken scheppen in plaats van manifesten te schrijven.
Hij vertelt zelf hoe hij er toe kwam de „Absolute Malerei" te ontdekken. Eens werd hij zeer hevig getroffen door een onbekende compositie
die tegen een muur stond. Naderbij komend ziet hij dat het een bekend
werk is, maar dat het onderste boven staat. Dit gebeurde in 1910. Heel
consequent trok Kandinsky hieruit de conclusie dat het niet de voorstelling is van een schilderij die de aesthetische emotie veroorzaakt. Men
hoeft slechts een paar van zijn werken gezien te hebben om hem op zijn
woord te geloven. Het beschouwen ervan geeft enige ervaringen va n
volmaakte harmonie, waarin het universum, gespannen tussen die cirkel
en die lijn, tot evenwicht komt of rusteloos en wild in het Niet dwarrelt.
In Nederland zet de groep „Stijl" met een van Doesburg en een
Mondriaan nog een stap verder. Met strakke volharding herleiden deze
kunstenaars de gehele plastiek tot de rechte lijn. Ook bij hen zijn de
werken, waarvan sommige de indruk nalaten van een zuivere grootsheid, meer overtuigend dan de theorie.

***
We hebben deze verschillende richtingen in één evolutie, tamelijk
willekeurig, samengebracht, omdat het ons wil voorkomen dat zij vooral
de vernieuwing hebben bewerkstelligd langs de vormgeving. Cubisme,
futurisme, purisme, absolute Malerei, Stijl leggen alle de nadruk op een

.
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Een nieuwe combinatie van kleuren zal dus de eerste vervangen en de
totaliteit van mijn voorstellende verbeelding weergeven. Ik ben gedwongen om te transponeren en dit is de reden waarom men zich
voorstelt dat mijn schilderij geheel anders is geworden wanneer, na de
opeenvolgende wijzigingen, het rood vervangen is door het groen als
grondkleur van mijn schilderij". In deze analyse toont Matisse hoe de
vrijheid tegenover het gegeven geen willekeur betekent, maar wel een
echte ascese, een onderworpenheid aan de kleur.

***
Het expressionisme in de enge zin van het woord wordt op een verbluffende manier beleden door van Gogh, „the third man" van het
begin van de moderne schilderkunst. Het expressionisme is een noordelijk verschijnsel waardoor de Franse geest nooit werd bekoord 2 Het
gaat dan ook lijnrecht in tegen het typisch Frans impressionisme.
Tegenover de sensatie stelt het de idee. Het beklemtoont in veel sterker
mate het geestelijk uitdrukkingsmoment van het kunstwerk.
De expressionistische kunstenaar is een bezielde, begaafd met een
rijke geest en een heel eigen aanvoelen van de cosmos. Hij beziet alles,
de mensen en de dingen, in een synthese. Hij ervaart alles in een nieuw
rhythme. In die synthese, in dat rhythme, in die inwendige ruimte moet
de uitwendige voorstelling haar plaats vinden. Dit verklaart waarom de
dingen veel van hun onmiddellijk, visueel karakter verliezen om als het
ware symbool te worden. Wij menen dat de expressionist hierin, dieper
dan het doorsnee gezond verstand, de waarde van de stoffelijke dingen
heeft begrepen. Want deze vervorming, die het onderwerp ondergaat
door zijn projectie in een andere wereld, is tenslotte een veel echter
begrip en zuiverder interpretatie van de natuur van het ding zelf d.i. in
functie van de geest, dan de bedriegelijke weergave van de beeldvorming op de retina.
Die wereldsynthese van de schilder heeft niets van een philosophisch
inzicht of liever niets van een philosophisch systeem. Zij is een ingesteld-zij n op de werkelijkheid dat zich incarneert in een plastisch zien en
buiten dit zien geen bestaan heeft. De expressionist hervindt en beklemtoont een essentieel aspect van het kunstenaarschap: de stof is draagster van de idee. De stof wordt idee. En we zien hoe in zijn zuiverste
uitdrukking het expressionisme het kenmerk wordt van alle kust.
De beste analyses van het expressionisme vinden we in de brieven
van van Gogh aan zijn broer Theo .... „De liefde van twee gelieven
) .

2)

Wij maken hier een uitzondering voor het verrassende geval
,
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uitdrukken door een huwelijk van twee complementaire kleuren, door
hun wederzijds doordringen en hun oppositie; van de geheimvolle
trillingen van tinten van dezelfde natuur". Van Gogh vond slechts
weerklank in het Noorden waar hij ook zijn grote voorgangers had,
Bosch, Breugel, Rembrandt, Grunewald, Durer .... en waar hij zijn
tijdgenoot zou terugvinden, Edvard Munch.
Ook het expressionisme zou zijn manifesten krijgenl In 1905 ontstaat
de groep „Die Briicke" met een Pechstein, Kichner, Nolde. Enkele
jaren later, in 1911, verschijnt „Der Blaue Reiter", een album uitgegeven door Marc en Kandinsky. Opvallend is de negatieve instelling
die deze groep schijnt bijeen te houden. In hetzelfde jaar sticht Walden
„Der Sturm", een tentoonstellingszaal, die door haar vooruitstrevende
exposities de grootste invloed zal hebben op de ontwikkeling van de
schilderkunst. Daar komen o.a. Chagall, Kokoschka, Picasso, Delau-'
nay, Marc, Kandinsky, Klee, Severini ... .
Hier voor het eerst worden de rationalistische grondslagen, waarop
onze beschaving gebouwd is, bewust doorbroken door de mens, die zich
weer mens voelt worden, ten volle, naar zijn eigen, rijke, menselijke
natuur. Al deze bewegingen waren uitbarstingen waarin verdrongen
aspecten van de menselijke werkelijkheid aan het woord kwamen.
Anders kan men deze omwenteling niet reëel zien!
Het Vlaamse expressionisme vindt wel zijn plaats in deze algemene
beweging, maar meteen steeg het er boven uit en bereikte een klassiek
hoogtepunt in verscheidene grote meesters, Servaes, maar vooral Gust
De Smet en Constant Permeke. De Vlaamse expressionisten zijn op de
eerste plaats scheppende kunstenaars die putten uit een reservaat van
volkse integriteit. Hun werk is geworden een hymne aan de mens zoals
hij zichzelf bleef, zoals hij in de strijd tegen de natuur zijn grootheid
wint en zelfs in het somberste uur nog de hoop kent. De mensen van
Servaes en Permeke zijn geen verscheurde mensen.
Zulk een positief en opbouwend expressionisme was o.i. alleen in
Vlaanderen mogelijk. In andere landen kon het expressionisme het
veelal niet verder brengen dan tot een bittere opstand tegen een
beschaving die totaal gematerialiseerd is. Het Duitse expressionisme
beleefde in een ongenadige heftigheid de hopeloosheid van de menselijke begrenzing. Voor deze begrenzing is er slechts één uitweg: de
overgave, de doorbraak van de hopeloosheid door een hogere werkelijkheid. Maar overgave is er niet geweestl In plaats van berusting is er
verstarring gekomen: Neue Sachlichkeitl Al wat vraag is wordt opzij
geschoven en, ten uiterste ontgoocheld, gaat men de ontgoocheling over
de werkelijkheid, waaruit men niet kan vluchten, uitdrukken in een

518

MODERNE SCHILDERKUNST

koud en objectief vormgeven, leeg van alle menselijke warmte en
gemoed. Het is de wanhoop, die goedvindt en aanvaardt. Het is de
wanhoop die zichzelf verloochent.
Maar alleen een uitgeholde mensheid kan zulk een dood aanvaarden.
Waar nog leven is, is er reactie. De reactie kwam in de vorm van het
dadaïsme. Het dadaïsme ontstaat ongeveer tezelfdertijd te New-York
en te Zürich. De naam verspreidde zich van uit Zürich, een toevluchtsoord van vele bannelingen uit alle oorlogvoerende landen van 1914-1918. In 1916 wordt er het cabaret Voltaire gesticht, dat een club
kunstenaars groepeert, een tentoonstellingszaal opent en een theater
exploiteert. Men slaat Larousse open op een willekeurige bladzijde
dada. En de nieuwe beweging is gedoopt. De meest uiteenlopende
ondernemingen worden door deze groep op touw gezet. Men draagt
gedichten voor in verscheidene talen, gedichten die soms niets anders
meer zijn dan klanken; men huldigt het bruitisme als de enige vorm van
muziek; men danst er de meest groteske dansen. Eerste-communicantjes
dragen obscene gedichten voor .... en er worden ernstige voorlezingen
gehouden uit Jacob Bóhme en Lao-Tse, over Klee en Kandinsky ... .
Zolang deze groep binnen haar zalen bleef kon dit alles wel voortduren. Maar zo bereikte zij haar doel ook niet. Daarom gaan deze
revolutionnairen zelf naar de mensen. Zij verspreidden valse berichten
in de pers, organiseren fictieve duels, verwekken paniek op alle mogelijke wijzen! Dit toppunt werd bereikt in 1919. De schilders van het
dadaïsme staan buiten de kunst als zodanig, daar zij enkel zoeken te
spotten en neer te halen met een cynische grijnslach, in de eerste plaats
hun eigen kunst. Het is de beweging van het absurde, waarbinnen alles
gelijke waarde, of geen waarde meer heeft. In hun waanzin echter
stellen de dadaïsten de meest essentiële waarde voorop met een luciditeit die geen evenbeeld kent: wanneer de menselijke horizon werkelijk
gesloten is binnen deze wereld, dan is alles zinloos. Dan is het even
belachelijk te schilderen als de mensen voor de gek te houden.
In 1922 wordt de groep ontbonden. Maar reeds was een nieuwe
beweging ontstaan, het surrealisme. Het had zijn theoreticus in André
Breton, die in 1924 Le Manifeste du Surréalisme uitgeeft. De grenzen
van surrealisme en dadaïsme lopen door elkaar. Het surrealisme toch,
in zijn zuiverheid, openbaart een nieuwe geesteshouding. Ook de surrealisten willen zich losmaken van het geldende mensenbeeld, maar om
er een nieuw voor in de plaats te stellen. Zij zullen dit nieuwe beeld
vinden in het strenge vertolken van wat het onderbewuste hun dicteert.
Zij aanvaarden dus de mogelijkheid van een geldende norm voor hun
gedragingen als schilder, en dus als mens. De methode van het auto-
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matisch schrift eist van hen een strenge ascese, die hen haast tot het
contradictorische drijft: het bewust maken van het onderbewuste, buiten de controle van het bewustzijn om.
Het surrealisme zet stellingen voorop die eerder in een anthropologie
thuishoren dan in de schilderkunst. In zover het aangewend wordt als
kennismethode van het onderbewuste valt het dan ook buiten het
kunstbeleven. We moeten echter toegeven dat, niettegenstaande alle
theorieën, de surrealisten groot werk hebben voortgebracht. We denken
hier inzonderheid aan Klee, aan de Chirico. Historisch gezien heeft het
surrealisme een treurige geschiedenis, vooral omdat het debuteerde in
het vaarwater van Freud en zijn pansexualisme. Met een bittere oprechtheid heeft het de laagheid en de verwording in de mens blootgelegd. Vandaar zo'n tragische onmacht in deze kunst. Dat het anders
kan, bewijst ons Klee. In 1930 was ook het surrealisme over zijn hoogtepunt heen. Samen met het cubisme en het expressionisme heeft het de
moderne ve rn ieuwing voltrokken.
Sedert 1930 deden zich geen grote richtingen meer voor. Het
expressionisme teerde op zijn verworvenheden. De overige werken
stonden meestal in het teken van een niet-orthodox surrealisme. Tot
plots de twee grote bewegingen die we beide als specifieke expressiebewegingen hebben gekarakteriseerd bij het begin van de tweede
wereldoorlog hun kracht schijnen te verliezen. Zij moeten wijken voor
de overvloed en ook wel de kracht van wat men zo ten onrechte
abstracte kunst heeft genoemd. Deze kunst echter heeft er alles bij
gewonnen een tijd lang verborgen te hebben geleefd, want nu verschijnt
zij verrijkt met de waarden van het expressionisme en het surrealisme.

** *
Uit de wijze zelf waarop wij deze verschillende richtingen hebben
voorgesteld blijkt hoe homogeen tenslotte het karakter is van de
moderne schilderkunst. Men mag niet blijven staan bij het al te toevallige van sommige van haar verschijningsvormen, méér nog, de veelvuldigheid zelf van deze verschillende vormen moeten we zien als
essentieel voor het totaalbeeld van de moderne schilderkunst. Het heeft
natuurlijk iets f ictief s die richtingen zo maar in een schema, waarin nog
verscheidene namen ontbreken, vast te leggen. Wellicht is ondertussen
toch dit tot klaarheid gekomen: de moderne kunstenaar heeft het failliet
van onze beschaving ervaren, met haar rationalisme, haar individualisme, met haar abstractie waarin de mens zijn menselijkheid verloren
heeft, en dieper nog dan het failliet van onze beschaving, de begrensdheid van de mens zelf.

Zuidnederlandse Cultuurinvloeden
in Holland sedert de Hervorming
(speciaal in Amsterdam)
door DR W. J. C. BUITENDIJK

IE als geboren en getogen Amsterdammer tijdens een cursus voor
W
Belgen moet spreken over de Zuidnederlandse cultuurinvloed in
Holland, en speciaal in Amsterdam, sedert de Hervorming, staat min of
meer met een kwaad geweten tegenover zijn auditorium. Vooral als
zijn gehoor geacht mag worden bekend te zijn met de hoofdtrekken van
de Noordnederlandse letterkunde. Rasechte Amsterdammers hebben
immers in het verleden nogal wat caricaturen gemaakt van de Zuiderlingen met wie ze door de loop der gebeurtenissen in één stad, en dat
nog wel hun dierbaar Amsterdam, moesten samenwonen.
Wie denkt niet aan de stekeligheden van Roemer Visscher over de
courtoisie, die courtoisie waarvan hij spottend zegt dat ze „een trapken
hoogher als Beleeftheydt staet". En hij laat ons; er niet over in het
onzekere, wie die courtoisie beoefenen. Het zijn de Brabanders en de
Walen die volgens de ronde Roemer aan dit euvel lijden.
De Meyskens van de Courtosye,
Stellen op Brabants haer fantasie:
Op Brabants setten sy het cap:
Op Brabants ist huyfken met den oorlap:
Op Brabants zijn haer lubbekens gheset:
Op Brabants is haer fluwelen klet:
Op Brabants knoopen sy haer mouwen:
Op Brabants fronsen sy haer bouwen:
Op Brabants segghense jae voorwaer:
Op Brabants spreken sy alle gaer:
Op Brabants singhense haren sangh:
Op Brabants makense haren gangh:
Op Brabants
Op Brabants
Amsterdamsche Dochters doet mijn bescheyt,
Schaemt ghy u van de Hollantsche botticheyt?

Bij de Walen is het van hetzelfde laken een pak als bij de Brabanders. Hoort u maar:
Een Boerinne worde van een Courtisaen ghevrijt,
die sich liet beduncken dat hy wel ter tael „was.
Gheheel was hy ghecleet in Damast en in Zijt.
Waerse hem aentasten, hy al even cael „was;
Nae zijn sprake wanende dat hy een Wael „was
dacht, ick wil niet hebben, om mijn Boet te verteren
Een Crom-tong, die niet een nop heeft op zijn cleeren.
x) Voordracht gehouden op 24 Juli en 9 Augustus 1952 in de Universiteit van
Amsterdam voor de vacantiecursussen in het kader van het Belgisch-Nederlands
Cultureel Accoord.
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De satire van Roemer Visscher is echter nog maar kinderspel vergeleken bij Bredero's roemruchte tekening van de Spaansche Braban
der. Dit stuk dat nog altijd met groot succes op het Amsterdams toneel
gespeeld wordt, moet de Amsterdammers van omstreeks 1618 in een
staat van opgewondenheid en onbedaarlijke lachlust hebben gebracht.
Het motto is al een vondst: „Al sietmen de luy men kensse niet". Waar
blijven ze met hun klatergoud: het zijn bankroetiers, windhandelaars,
kale messieurs.
Maar de taalkwestie was misschien nog wel het gevoeligste plekje.
Vondel heeft in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste het
plat Antwerps „te walgelijck" genoemd. Welnu dat in het oor der
Amsterdammers walglijk klinkende Antwerps had Bredero reeds enkele
tientallen jaren tevoren tot mikpunt van zijn spot gemaakt in zijn
Spaansche Brabander. In zijn voorrede zegt hij: „De Brabantsche tale
heb ick tot gheen ander eyndt hier in ghevoeght, als om hare arme
hovaardy aan te wijsen, dat sy al soo wel haar lebbicheden heeft als de
botte Hollanders, die sy soo wel niet en konnen volghen, als wy lieden
hare mis-spraeck". En zo gaat dan het doek op en zien we daar de man
met zijn ijdele grootsheid en zijn fraaie verspaanste naam: Ierolimo:
't Is wel een schoone stadt, moor 't volcksken is te vies:
In Brabant sayn de liens gemaynlijck exkies
In kleeding en in dracht, dus op de Spaansche mode,
Als kleyne konincxkens of sienelayke Goden.
0 kayserlaycke stadt! Hantwerpen groot en rayck.

Schimpscheut op schimpscheut weerklinkt uit zijn mond: zie me die
Hollandse „botmuylen" eens aan, „desse 011antsche Moeyers":
s'Jasy wat sayn hier harsenloose botmuylen inde stadt.
Sy zijn slecht en recht van leven, en simpel in de stijl van haar
geschriften.

Complimenten die door de oer-Amsterdamse volksjongen met gelijke
munt betaald worden: als al de vreemde woorden eens uit het Brabants
werden uitgebannen, „hoe kaal souwen die Brabbelaars staan kijcken
met haar arme jottoose taal".
Genoeg over Breero. Deze grandioze satire staat niet alleen. Niemand minder dan de deftige P. C. Hooft heeft voor de rijke Brabantse
kooplui de weinig vleiende naam Sieur Braetvarken uitgedacht en voert
er een sprekend in, terwijl hij aan het uitvaren is tegen de Hollandse
kaasboeren:
Hier crijt een brabbelaer, ontbeijt, ontbeijt, ick hoors,
Een botten hoycaes scheert de geck met ons mayoors.

Een dergelijke satire vinden we in Hooft's Warenar; in dit blijspel
neemt hij een loopje met de arrogante hofmeester Casper, een Brabander die eershalve per se tussen zijn twee makkers in het midden wil
lopen:
K'en doe 's niet ik ik, al sloeghdy my doot.
Zodd' ik een and'ren mijn plets laten bewaeren?
Ik ik heb t'Antwerpen voor hofmeester gedient over dertigh jaeren,
En zoude nu eenen lakker my doen dees hoon?
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Verstegen mocht vernemen, is en was het godsdienstig leven in Nederland rijk geschakeerd. Zonder al te veel te overdrijven zegt men van
ons wel schertsend: één Nederlander een theoloog, twee Nederlanders
een kerk, drie Nederlanders een kerkscheuring. De onderscheiding
Katholiek en Protestant die men tegenwoordig gemakshalve veel gebruikt, is voor de wetenschappelijke onderscheiding van de toestanden
op godsdienstig gebied in de 16e en 17e eeuw niet geschikt. Men moet
om de zaken goed te onderscheiden in deze tijden vier hoof dstromingen
in het positieve Christendom uit elkaar houden: de Katholieke en drie
reformatorische, te weten de Lutherse, de Doperse en de Calvinistische
of Gereformeerde richting.
Over alle vier een kort woord. Het eigenlijke Lutheranisme heeft in
de Nederlanden weinig vaste voet gekregen. Wel waren hier reeds
it 1520 vele hervormingsgezinden, maar dezen waren meer algeméén
evangelisch, Erasmiaans of Zwingliaans. Slechts in één stad, Antwerpen, wereldhaven en handelsstad met grote vreemdelingenkolonies,
ontstond een aanzienlijke Lutherse gemeenschap. Na de val van Antwerpen in 1585 is deze Vlaams-Duitse groep zich voor een deel gaan
vestigen in Amsterdam. Daar hebben deze mensen na enige moeite op
het Spui de thans nog bestaande moederkerk van het Nederlandse
Lutheranisme gesticht: de z.g. Oude Lutherse kerk. Deze VlaamsDuitse groep is de kern geworden van een kerkgemeenschap die in de
loop der jaren een massale immigratie van Duitse Lutheranen naar ons
land, en inzonderheid naar Amsterdam, zou aantrekken.
De Doopsgezinde of Mennonietische richting is de meest karakteristiek Nederlands-reformatorische richting. Haar oorsprong vindt zij in
de doorwerking van de Middeleeuwse Moderne Devotie. Haar grondlegger was een Fries, Menno Simons, gewezen pastoor van Witmarsum, en hoezeer zij strookte met de Noordnederlandse volksaard, blijkt
wel hieruit dat zij zich, evenals de palmboom, tegen de verdrukking in
heeft ontwikkeld: eerst bloedig vervolgd door de Katholieke regering,
later op alle mogelijke wijzen tegengewerkt door de Calvinisten, heeft
zij vooral in de Noordelijkste gewesten Friesland, Groningen en
Noord-Holland een sterke aanhang gevonden; in het begin der 17e
eeuw was de Doopsgezinde groep nog sterker dan de Calvinistische.
Aandeel in enig van bovenaf geleid Protestantiseringsproces heeft zij
niet gehad, tenzij dan als slachtoffer, daar zij uit principe de wereldlijke
overheid nooit in de arm kon nemen, afkerig als zij was van alle geweld
en alle dwang. Vanuit het Noorden heeft de Doperse beweging zich
ook in Vlaanderen en Brabant verbreid, maar na de veroveringen van
Parma kwamen de Vlaamse Doopsgezinden zich hier in groten getale
vestigen en vormden een wel onderscheiden groep naast de Friese,
Waterlandse en Hoogduitse Doopsgezinden. Ik behoef slechts de
namen te noemen van cultuurdragers als Carel van Mander en Joost
van den Vondel, om een indruk te geven van de betekenis welke de
komst van deze mensen naar het Noorden op onze cultuur heeft gehad.
Carel van Mander, de bekende schrijver van het Schilderboek, schilder
in romanistische trant, dichter van reformatorische geestelijke poëzie, uit
Meulebeke in Vlaanderen, heeft zich in 1583 te Haarlem gevestigd en
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overleed in 1606 te Amsterdam. Zijn grote betekenis ligt vooral in zijn
poging, een synthese tot stand te brengen tussen Renaissance en Hervorming. Wat het betekend heeft voor onze literatuur dat de Doopsgezinde hoedenstoffeerder Joost van de Vondel Sr, vader van onze
dichter, en Peter Craen, Doopsgezind knopenmaker, zijn grootvader
van moederszijde, uit Antwerpen naar Keulen vluchtten, en het Vondelgezin vervolgens uitweek naar het gastvrije Amsterdam, behoef ik U
niet te schetsen. Aan de Zuidnederlandse Doopsgezinde emigratie
dankt Noord-Nederland zijn grootste dichter.
Veel meer dankt ons land echter aan het Zuidnederlandse Calvinisme. Afkomstig uit Zwitserland en Frankrijk, hier voor het eerst geplant
in het Zuiden van de Bourgondische staat, inzonderheid in de Waalse
gewesten, zou het, in de streek van herkomst vrijwel uitgewist, in het
Noorden het aanzijn geven aan de publieke kerk en op de cultuur van
het Noorden een krachtig stempel, zij het niet het enige stempel, zetten.
Busken Huet heeft het in zijn Land van Rembrandt zo treffend gezegd:
„De stoot die van de Noord-Nederlanders een afzonderlijk volk maakte, is gegeven door Zuid-Nederland, en gelijk Antwerpen van Amsterdam, evenzo (is) Brussel de moeder van Den Haag geweest". Geen
Noord-Nederlander van betekenis heeft Calvijn persoonlijk gekend,
maar wel de Henegouwer Guy de Brès, de auteur van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, in 1561 opgesteld, thans nog de confessionele grondslag van de Gereformeerde gezindte. De Brusselse edellieden, de gebroeders Jan en Philips van Marnix, waren zelfs Calvijns huisgenoten
te Genève geweest. De geuzenscheuldnaam is het eerst te Brussel vernomen. Om in de terminologie van Busken Huet te blijven, de galvanische batterij van de Beeldenstorm is te Antwerpen geladen, nadat hij in
Poperinghe, in het industriegebied van Frans-Vlaanderen, zijn oorsprong gevonden had. De admiraals der Watergeuzen Dolhain, Lumbres en Lumey waren Zuidnederlandse edellieden, evenals Blois van
Treslong, Karel en Lodewijk Boisot. Het Calvinisme heeft het eerst zijn
intrede gedaan in de Nederlanden in het jaar 1544 door middel van de
prediking van de Lotharinger Pierre Brully in steden als Doornik,
Valenciennes, Dowaai, Atrecht en Rijssel. Het centrum van de Calvinistische activiteit is in de eerste tijd vooral Doornik geweest.
Snel verbreidde de nieuwe leer zich door het Waalse, het Luikse en
het Vlaamse land. In 1566 waren er te Antwerpen al 5 Vlaamse en 6
Waalse predikanten. De komst van Alva bewerkte de eerste emigratie.
Duizenden Calvinisten vluchtten naar Engeland, Emden, Wezel e.a.
plaatsen in Duitsland. Na de vrijwording van het Noorden in de jaren
1572 tot 1576 trokken velen daarheen. In 1578 werden op de Synode
van Dordrecht vanwege de taalmoeilijkheden van de Nederlands en
Waals sprekenden de Gereformeerde kerken officieel in tweeën
gesplitst. De personen uit de middenprovincies Brabant en Vlaanderen
hadden over het algemeen geen moeite met de tweetaligheid, wel de
mensen uit de Noordelijke en de Waalse gewesten. De Hervormde
kerk kreeg dus vanaf 1578 twee takken: de oudste waren de Eglises de
langue Wallonne dans les Pays-Bas, de jongste en uiteraard de belanrijkste was de Nederduitse Gereformeerde Kerk. Zij hadden dezelfde
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geloofsbelijdenis, kerkorde, bevoegdheden en rechten. Door de grote
emigratie van Zuidnederlanders tijdens en na de veroveringen van
Parma werd het Calvinisme in het Noorden ten zeerste versterkt. Hierbij dient men te letten op de kwantiteit en de kwaliteit. Schat men het
totaal der emigranten op 50 à 60.000, dan bedenke men dat dit niet
allemaal Calvinisten waren; Luthersen, Doopsgezinden en zelfs Katholieken vooral om economische redenen uitgeweken — richtten mede
hun schreden noordwaarts. De Waalse kerk telde in het Noorden
omstreeks 1596 15 gemeenten; het niet-Franse element loste zich op in
de Nederduitse gemeenten in het Noorden. Wat de kwaliteit betreft,
men bedenke dat allen die beslist waren in hun geloofsovertuiging,
uitweken.
De Waalse kerk, die zich tot op de huidige dag gehandhaafd heeft
in alle belangrijke plaatsen, heeft voor ons land een grotere betekenis
gehad dan haar getalssterkte zou doen vermoeden. Tweemaal in de
geschiedenis heeft zij een stroom van Franssprekende vluchtelingen te
verwerken gekregen: tijdens „le premier Refuge" was zij een toevlucht
voor de Zuidnederlandse emigranten in de jaren na 1580; tijdens de
voor haar nog belangrijker „second Refuge", na de Herroeping van het
Edict van Nantes door Lodewijk XIV, werden haar gelederen versterkt
door duizenden Hugenoten die terwille van het geloof uitweken uit
Frankrijk, zodat zij in het midden der 18e eeuw 49 gemeenten telde met
80 predikanten. Vijf minuten van de plaats waar wij ons thans bevinden, aan de O.Z. Achterburgwal vindt U op een pleintje dat in de
volksmond nog altijd het Walepleintje heet, de Oude Eglise Wallonne,
en op de thans helaas gedempte Vijzelgracht wordt Uw oog getroffen
door een statig 17e-eeuws gebouw, het Hospice Wallon of Walenweeshuis.
Welke invloed heeft deze Zuidnederlandse emigratie gehad op de
cultuur van de Noordelijke Nederlanden? Algemeen neemt men aan
dat deze mensen bijzonder roerig, heftig en agitatorisch waren. Deze
opvatting zal wel ontstaan zijn doordat het enige jaren geduurd heeft,
voor zij de spanning en de emotie van de oorlogsgebeurtenissen en de
landverhuizing te boven kwamen. Men denke zich eens in, wat het voor
deze duizenden alleen reeds betekende, zich van familie en vrienden
die achterbleven, los te scheuren en een toch ook nog onzekere toekomst in het Noorden tegemoet te gaan. Wie kon op dat moment voorzien dat het Noorden voor altijd gevrijwaard zou blijven voor het
Spaans geweld? Wie de stemming van deze mensen die het bittere
brood der ballingschap smaakten, wil proeven, leze „'t Refereyn van
den droeven Adieu van Antwerpen" door Jheronimus van der Voort,
waaruit ik wil citeren de regels:
Hoe menich Adieu met omvanghende ermen,
Suchtende omhelsing en kermen
Heb ick ghesien bedroeft met ooghen aen,
D'een riep Adieu vrient, vader met ontfermen
D'ander Adieu suster, moeder, om tlevens beschermen
Moet ick u verlaten, niet hebbende misdaen:
Och Adieu, maer de Heere sal met ons gaen
Die daer is den wech, de waerheyt en dieven:
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reeds 63 missionarissen; 20 jaar later waren het er 91. Vele Noorderlingen zonden hun zonen ter studie naar Leuven of naar de Jezuïetenscholen. Een stroom van anti-ketterse geschriften werd in de richting
van het Noorden gedirigeerd: ik denk b.v. aan die van de ketterhamer
Franciscus Costerus, aan Johan David, aan de aartspolemist Richard
Verstegen, aan de Nieuwe T ijdinghen van de courantier Abraham
Verhoeven. Mede dank zij al deze bedrijvigheid kan men met Fruin
spreken van de „wederopluiking" van het katholicisme in de Noordelijke Nederlanden.
Wat ons treft in de bestudering van al deze godsdienstige invloeden
van het Zuiden uit geoefend, is het grote idealisme, het vuur waarmee
de Zuiderlingen hun zaak verdedigd hebben, de offerbereidheid die zij
hebben ten toon gespreid. Men heeft berekend dat de door Alva opgerichte Raad van Beroerten in België het grootste aantal slachtoffers
heeft opgeëist, nl. 6106 tegen in Noord-Nederland 4337. De eerste
martelaren der Nederlandse Reformatie waren twee Augustijner monniken uit Antwerpen die op de Grote Markt te Brussel verbrand wer
den. Pierre Brully onderging hetzelfde lot op de markt te Doornik, Guy
de Brès werd opgehangen vóór het raadhuis van Valenciennes.
Naast bereidheid tot het martelaarschap treft ons de ruime blik die
men in het Zuiden vaak had. Zoals bekend heeft het 17e-eeuwse
Calvinisme heel weinig aan zending in de heidenwereld gedaan, maar
juist de Vlamingen en Walen vormen hierop een uitzondering: de
Vlaming Walaeus sticht te Leiden een Indisch Seminarie voor de
opleiding van predikanten voor de Oost; de Artesiër Saravia verdedigt
de stelling dat de missie ook voor de na-apostolische tijd betekenis
heeft; de bekende Vlaming Plancius, predikant te Amsterdam, een der
grootste aardrijkskundigen van zijn tijd, oordeelt dat de naam van
Christus onder de „onchristenen" moet worden verbreid; en de bekende
promotor van de Westindische Compagnie, de uit Antwerpen afkomstige koopman Willem Usselincx, wil dat men in Amerika een Calvinistische kolonie sticht zonder slaven.
Hetzelfde geloofsidealisme treffen we aan bij de Katholieke missionarissen, die de veilige omslotenheid van hun land, een der meest
Katholieke van West-Europa, verlieten om onder de voortdurende
tegenwerking van een hun vijandiggezinde publieke kerk in de stilte en
de verborgenheid de kerk onder het kruis te dienen. Al deze Zuidnederlanders, Hervormden zowel als Katholieken, al deze vurigen van
geest, gaven zich uit de volheid van hun hart aan dat wat zij de goede
zaak achtten.
De eigenlijke cultuurvormende factor in de 16e of 17e eeuw was de
godsdienst. ik hoóp U duidelijk gemaakt te hebben van hoe eminente
betekenis het Zuidnederlandse aandeel daarin is. Ik beperk me verder
tot enkele hoofdlijnen.
Het behoort niet tot mijn taak, een schets te geven van het geweldig
aandeel dat de Zuid-Nederlanders gehad hebben in de ontwikkeling
der Hollandse nijverheid, volgens een modern onderzoeker het voornaamste terrein hunner werkzaamheid, en in de bloei van de Hollandse
en Zeeuwse handel en zeevaart. In het voorbijgaan moet ik u echter
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Meteren uit Antwerpen, wiens Vaderlandse Geschiedenis met die van
Bor en Van Reyd deel uitmaakt van het drietal beroemde geschiedbeschrijvingen van de opstand.
Als taalschepper noemde ik u reeds Simon Stevin. Op dit gebied is
nog veel belangrijker de Statenbijbel, d.i. de Bijbel op last van de
Hoog-Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden
en volgens het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht
in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse getrouwelijk overgezet. Van de vier voornaamste vertalers
waren twee Friezen en twee Vlamingen, nl. Willem Baudartius uit
Deinze en Antonius Walaeus uit Gent. De Statenbijbel is vrucht van
wat wij team-work zouden noemen: van de 24 mannen die er aan werkten waren 7 Vlamingen en Brabanders, hetgeen niet naliet invloed te
oefenen op de taal van het „boek der boeken", dat al spoedig een wat
ouderwets maar daardoor des te verhevener karakter kreeg. Zeer groot
is de invloed van de Statenbijbel met zijn tamelijk Brabants gekleurde
taal op de Noordnederlandse schrijftaal geweest. Het werk heeft de
eeuwen verduurd, en pas in deze dagen is men doende in de Protestantse kerken, om het door een moderne vertaling te vervangen.
De stap van de Statenbijbel naar de kunst is niet groot. Ook het
kunstleven is allerminst onberoerd gebleven door de aanraking met de
Vlaamse immigratie. In de bouwkunst staat naast de Amsterdamse
meester der Hollandse Renaissance Hendrick de Keyser: dé grote vertegenwoordiger der Vlaamse Renaissance in ons land, de Gentenaar
Lieven de Key, die vooral Haarlem als toneel zijner werkzaamheid had
en wiens Vleeshal aldaar een onvergankelijk specimen is van de Vlaamse stijl in Nederland. Twee grootmeesters van de Amsterdamse woonhuisbouw zijn de gebroeders Philips en Justus Vinckboons, zoons van
de uit Mechelen afkomstige schilder David Vinckboons. Philips is een
der voorgangers van de Hollands--classicistische stijl; zijn woonhuisge
vels behoren tot de schoonste van de Amsterdamse grachten; zijn broer
Justus was de schepper van het statige Trippenhuis op de Kloveniersburgwal.
De Noordnederlandse beeldhouwkunst heeft maar één meester voortgebracht: de reeds genoemde Hendrick de Keyser. In ons eigen land
heeft hij geen school gemaakt. De inheemse beeldhouwkunst moest wel
in verval raken, daar er geen emplooi meer was voor kerkelijke sculptuur. Toen dan ook de Amsterdamse regenten, ongeveer 30 jaar na de
dood van De Keyser, hun trotse Raadhuis op de Dam in- en uitwendig
met beeldhouwwerk wilden versieren, moesten zij wel een beroep doen
op een van de grote Vlaamse meesters, Artus Quellien, de artistieke
geestverwant van Rubens, exponent van de volbloed Barok. Met een
schare meest Zuidnederlandse helpers en medewerkers heeft Quellien
hier 14 jaar gewerkt en een oeuvre geschapen dat de bewondering
wegdraagt van stadgenoot en vreemdeling. Zo verwerkelijkt het Raadhuis-Paleis van Amsterdam in de weelderige picturale stijl van de Zuidnederlander Quellien en de verheven-strenge bouwstijl van de Noordnederlander Jacob van Campen een synthese van de 17e-eeuwse kunst
der Nederlanden. Als tweede Zuidnederlandse meester, minder groot
.
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Bilderdijk en Da Costa, tot aan het einde der 19e eeuw, onze literatuur
zou vervullen met het geldank van onbezielde overspannen woordenpraal. Was de door de regenten en de stadhouders bevoorrechte officiële schilderkunst niet meer dan een Vlaamse enclave, de Vlaamse
rhetoriek is via Vondel met zijn barok classicisme tot aan Schaepman
toe eeuwenlang een verzoeking en volgens mij ook een bezoeking
geweest in onze literatuur, waaraan eerst de anti-rhetoriek beweging
der Tachtigers een voorlopig, en de nieuwe zakelijkheid der moderne
literatuur een definitief einde heeft gemaakt.
Toen de Brabanders hier pas waren, heeft men het gevaar onderkend. Er waren in de grote Hollandse steden enkele Brabantse rederijkerskamers, waarvan door Vondels lidmaatschap de kamer „'t Wit
Lavendel" het meest bekend geworden is. Tegen de prachtliefde van
die Zuidnederlandse rederijkers, uitkomend in hun overdadig gebruik
van vreemde woorden, rees verzet. We vinden het onder woorden gebracht in Bredero's Klucht van de Koe. De lompe Oudekerker boer, die
bij de Vlamingen Retrosijn is geweest, weet er mee te geuren. Na het
declameren van een rondeel stikvol vreemde woorden, krijgt hij van de
Optrecker te horen:
By get, Huysmans seuntje, dat kost jou wel een vaan.
Maar secht mijn een reys, heb gij oock in Vranckrijck verkiert?
Waar heb gij dat overdadigh kostelijck Fransoys geliert?
Boer
Dat heb ick geliert bij de maets van onse Kamer.
Optrecker
Daer wil ick mijn kijeren oock senden, dat 's bequamer
Dan dat icker zou stueren over Zee, over Zanckt,
Asmen dus moy Francksoys kan lieren in ons eyghen lanckt.

Nu is het wel zo, dat we deze strijd tegen de vreemde-woordenkraam, vrucht van de versieringslust der Vlaamse Renaissance, hebben
gewonnen, maar de strijd tegen de Rubeneske en Vondeliaanse overdaad, mythologie, allegorie en overspanning van de vorm hebben we,
althans voorzover betreft de letterkunde, verloren. Trouwens de overwinning er op behaald in de schilderkunst was maar een gedeeltelijke.
Onze grote schilders waren maatschappelijk gesproken een stel armoedzaaiers. Terecht zegt Schmidt-Degener: „de officiële kunstzin was
Vlaams getint" en Gerard Brom: „Wie ons land uit de heerlijk eenvoudige doeken kent, die over heel de wereld verspreid hangen, vindt op
de schoorsteenstukken van stadhuizen een ander Holland, dat overloopt van allegorie en mythologie en literatuur".
Wat is dat andere Holland? En wat is het eigenlijke Holland? Men
bezie voor het laatste Rembrandts Honderdguldensprent: de eenvoud
waarmee hij Christus uitbeeldt, de kunst van het stille gebaar, van de
ingetogenheid, van de innerlijkheid, zich gevend zonder vertoon. Het
weidse en groots-monumentale, het juichende en majesteitelijk-verhevene ligt ons niet. Op zichzelf is dit laatste niet minder dan het eerste.
Door de immigratie botsten deze tweeërlei mentaliteit in één kleine
ruimte op elkaar: in enkele Hollandse en Zeeuwse steden, inzonderheid
Amsterdam. Sommigen, Bredero c.s., zagen de uitwassen van de
grootse levensvisie: woordenpronk, praalzucht, gewichtigdoenerij, alles
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tezamen les défauts des qualités. In een Vondel zien we deze kwaliteiten op haar best. In de talrijke Vondel-epigonen, in mensen als Antonides van der Goes, verkeren deze kwaliteiten weer in haar tegendeel.
Ook de Noordelijke eigen aard loopt gevaar te ontaarden: ik denk aan
een figuur als Cats in wiens werk de koelheid en beheerstheid soms
omslaat in platvloersheid en saaie nuchterheid. Hét ideaal voor de
Nederlandse cultuur blijft: de vruchtbare synthese van de Zuidelijke en
de Noordelijke elementen, zoals René de Clercq het gezegd heeft:
Is 't Noorden het hoofd met kalm verstand,
Het Zuiden is 't harte van Nederland.
Het ware, klare, kloppende bloed,
De geestdrift, de hartstocht, de overmoed.

Wederzijdse sympathie is er ook vroeger geweest. ik ben begonnen
met enkele aanhalingen van Amsterdamse dichters, laat ik mogen eindigen met een uitlating van een Amsterdamse vrouw: Anna Roemers
Visscher. Zij zat eens aan bij een maaltijd van Jacob Cats en schreef
daarover: „In 't midden van die vrolijcke maeltijt werd mijn herte
beroert, en beclaechde in my selve het jammer van 't schoone Nederlant, verwoest en verdruckt van die helse fury, het vervloeckte oorloch.
0, goddelijcke vreede! wanneer sullen wy u weder sien? — en is daer
nu geen pater Ney meer te vinden, om de gescheurde herten weer aen
een te neyen en groeyen daer nu geen olijftacken om malcander me te
gemoet te comen? o, mijn lieve vaderlant! daer ick natuerlijck aen verplicht ben, en gij mijn waerde vrindenlant! dat mij door soo veel
beleeftheyt dwingt om alles goets te gunnen; ick wensch, en ach! of
Godt gave dat mijn wensch geen wensch en bleef f ! dat ick mocht
cussen de voetstappen van die de vrede vercundigen".
Deze onderscheiding van vaderland en vriendenland is dunkt mij de
beste die ooit is gevonden om de innige betrekking tussen België en
Nederland uit te drukken. Dat zij al zo oud is, en ook nu nog blijkens
deze bijeenkomsten in Amsterdam, haar kracht niet heeft verloren,
pleit voor haar duurzaamheid.
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gaan bezinnen over de menselijke waarde van de eeuwenlang volgehouden, zware, dikwijls troosteloze en doorgaans totaal belangloze taak
waaraan ze zich wijden. Zo is uit de as — de trouwens nog niet zozeer
vergane as van het positivisme van Comte, de gedachtenstroming
ontstaan, die zichzelf noemt „het Logisch Empirisme", en die op het
ogenblik zonder twijfel even verbreid en even levenskrachtig is als het
existentialisme.
Het positivisme
Het positivisme heeft met het existentialisme van onze dagen en met
het dialectisch materialisme — een naam die de communisten graag
gebruiken wanneer ze hun levenshouding rationeel willen verantwoorden dit gemeen dat het zijn aandacht te uitsluitend richt naar één
zeer beperkt aspect van de waarheid, nl. de mens zoals hij zintuigelijk
verschijnt in de tastbare wereld. Maar het verschilt van deze twee
richtingen hierin dat het angstvallig vermijdt, zich aan een metaphysica
te wagen. Het is waar dat dingen als „bewustzijn", „waarneming",
„gevoelens", „verlangens", „voornemens", nooit, zelfs niet benaderend
kunnen uitgedrukt worden in formules of mathematische functies en
grafieken, en dat integendeel een dergelijke uitdrukking aan deze
realiteiten precies zou ontnemen wat hun voor ons waarde geeft.
Wanneer echter een physicus en a fortiori een logicist de beschrijving
leest van al dit menselijke dikwijls al te menselijke! — dan is hij in
de beste gevallen wel bereid om dit te beschouwen als kunst, maar dan
eerder als mislukte kunst. Zo bestempelt Carnap, een van de voornaamste positivisten, de metaphysica als mislukte muziek, wanneer hij denkt
aan het existentialisme van Heidegger. Bewust van de strenge eisen,
die een physicus en een mathematicus zich zelf stellen vooraleer ze iets
met zekerheid durven waar te noemen, reserveren de positivisten de
door de eeuwen gewijde naam van wetenschap voor een kennis die kan
geveri f iceerd worden, intersubjectief, d.i. door de physicus zelf die ze
ontdekt én door ieder die hetzelfde experiment wil herhalen.
Men kan zeggen dat deze eis van verificeerbaarheid de grondtrek is
van de positivistische houding, zowel bij een Stuart-Mill ex bijl een
Comte uit de voorgaande eeuw, als bij de streng wetenschappelijke
critici in onze tijd. Bekend is hoe Comte deze vooruitgang naar verificeerbaarheid typeerde in de drie tijdperken die het menselijk denken
doorlopen heeft: het theologisch tijdperk, waarin de mens al hetgeen
hem verwondert, toeschrijft aan de invloed van goden of bovennatuur..
lij ke wezens; het metaphysische tijdperk, waarin hij er een verklaring
voor zoekt in abstracte dingen, in „entiteiten"; en ten slotte hetP osi-
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Kreis" was het reeds vermelde mysterieuze werk van Wittgenstein.
Tractatus logico-philosophicus, waarvan niemand durft beweren dat hij
het volkomen begrepen heeft, maar dat zeker diepe en juiste inzichten
bevat. Dit boek is een reeks genummerde aphorismen, waaronder in n.
4 de thesis staat, dat de philosophie niets anders is dan „critiek van de
taal". Wittgenstein herneemt hier de vraagstelling van B. Russell:
welk verband kan een feit (zoals een propositie of uitspraak er een is )
hebben met een ander feit, zodat het in staat is symbool te zijn voor dat
andere feit? Hij antwoordt hierop:
„De propositie is een beeld van de werkelijkheid.
De propositie is een model van de werkelijkheid, zoals we die denken.
Wanneer de vorm van het beeld gemeenschappelijk is met de vorm
van de werkelijkheid, dan kan het deze werkelijkheid afbeelden"
(4. 01)
Hiermee is geantwoord op de vraag van Russell: we kunnen van de
werkelijkheid spreken in zover het beeld dat we ons ervan vormen op
de werkelijkheid gelijkt (2. 12) . Maar Wittgenstein haalt hieruit een
ietwat onverwachte gevolgtrekking: „het beeld kan echter niet zichzelf
afbeelden" (2. 172) , zodat het geen zin heeft als metaphysicus te
spreken over het beeld of over het concept. Vele vragen die men in de
philosophie gesteld heeft, zijn dus zinloos. Dit zijn vragen waarop we
niet kunnen antwoorden; we kunnen alleen constateren dat ze zinloos
zijn. Veel vragen en uitspraken van philosofen berusten hierop, dat we
de logica van de taal niet verstaan. Daarom moet volgens Wittgenstein
de philosophie uitsluitend bestaan in een critisch onderzoek van de taal
(4. 003) : „Die Philosophie ist keine Lehre, sondern einel Tatigkeit"
(4. 112).
De Wiener Kreis

De Tractatus logico-philosophicus interesseerde zozeer de Weense

geleerden om een dubbele reden, ni. om deze vernietiging van de metaphysica en ook om het belang dat hij hecht aan de studie van de logica.
Dit wil echter niet zeggen dat men neo-positivisme en studie van de
nieuwe logica mag vereenzelvigen, zoals men wel eens beweerd heeft.
Dat de nieuwe logica, de logistiek, een kostbaar hulpmiddel bleek te zijn
voor de verwezenlijking van het neo-positivistisch programma, heeft
niet belet dat veel andersdenkenden de mathematische logica bleven
beoefenen. In het programma, waarin de Wiener Kreis zijn werkwijze
vastgelegd heeft, de Wissenscha f tliche Weltanschauung, Der Wiener
Kreis, wordt trouwens niet de nadruk gelegd op de logica vooreerst,
maar op het ,,bevorderen en propageren van een wetenschappelijke kijk
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op de wereld". De hoofdlijnen van dit programma, in 1930 verschenen,
waren: de wetenschap éénmaken (de voortzetters van de Wiener Kreis,
nu meestal in Amerika, geven met deze bedoeling nog uit de International Encyclopedia of uni f ied Science) zodat het verband blijkt
tussen physica en psychologie, natuurwetenschappen en letterkunde,
philosophie en andere speciale wetenschappen. Het enthousiasme waarmee aan dit programma gewerkt wordt, is wel gedeeltelijk te danken
(zoals nog blijkt uit de geschiedenis van het Logisch Empirisme, in 1939
geschreven door een empirist, J. Joergensen: The development of
Logical Empiricism) aan de keerzijde van deze positivistische bedoeling,
nl. het ontzenuwen van alle metaphysica, om de mensheid te verlossen
van haar valse problemen, zoals het geloof in God, de onsterfelijkheid
van de ziel, de noodzakelijkheid van een godsdienst en dergelijke.
Nochtans was het dit niet alleen, en zeker niet bij alle medewerkers aan
dit programma.
Men mag immers niet vergeten, dat tussen Comte en 1930 in de
wereld van de physica heel wat schokkende gebeurtenissen hadden
plaats gegrepen. Ideeën die tot nog toe behoorden tot de gepriviligiëerde
zekerheden van het menselijk verstand, waarnaar niet alleen Kant had
verwezen als naar het model van de onfeilbare waarheid b.v. de
gravitatiewetten van Newton, de postulaten van de Euklidische meetkunde — bleken opeens verouderd te zijn; men moest de verhouding
tussen tijd en ruimte anders denken dan Newton en zijn voorgangers
dit hadden gedaan; men zag in dat de idee „massa" zo maar niet mag
verward worden met de idee „materie", want het bleek dat de massa
slechts een zeer geconcentreerde vorm was van energie, die zich door
ontbinding in energie kon omzetten, en daardoor zelf verdwijnen.
Tot nog toe had het positivisme kunnen samengaan met het materialisme; doch wanneer men vroeger de „massa" materie noemde, ging dat
nu niet meer want dan zou ook de materie verdwijnen. Het gaat thans
ook veel moeilijker om te spreken van materialistisch determinisme nu
blijkt dat de kleine deeltjes waarin men een atoom kan ontbinden niet
schijnen te gehoorzamen aan de klassieke wetten van het determinisme.
Door deze bevindingen is het materialisme niet uit de wereld geholpen;
maar het moet noodzakelijk dialectisch opgevat worden hetgeen in deze
contekst zo ongeveer betekent dat de vroegere objectieve waarheid zich
geleidelijk heeft omgezet in een andere waarheid. Nu wenst een neopositivist evenmin dialectisch materialist te heten als spiritualist omdat
ook het materialisme een metaphysica inhoudt en wel zo dat uit deze
metaphysica onmiddellijk een morele houding voorgeschreven wordt;
het communisme aarzelt trouwens niet, herhaaldelijk te wijzen op het
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onmiddellijk verband tussen het materialisme en de morele houding.
Daarom wil het positivisme zich er toe beperken, los van elke meta
physica, de theoretische problemen te bestuderen, die ontstaan zijn uit
de crisis van de physica en van de mathesis in het begin van deze eeuw.
Ziehier enkele problemen die aldus moeten opgelost worden:
Wat is een physische wet?
Bevat een physische wet meer dan de uitdrukking van de experimenten van waaruit men de wet formuleerde? ( Men ziet hier de oude
vraag terugkeren van de algemene waarde der inductie) .
Kan men een verband leggen tussen de begrippen van wat men wel
eens noemt de macrophysica (zulke begrippen zijn b.v. temperatuur,
druk, dichtheid, enz.) en de zg. „microphysische" begrippen (electronen, electromagnetisch veld, gravitatieveld, enz.) ?
Een van de voornaamste principes van de relativiteitstheorie is het
constant zijn van de lichtsnelheid. Is dit principe een overeenkomst
(zoals de axioma's in de wiskunde blijken te zijn) of is het de uitdrukking van een feit? Enz.
Deze problemen zijn zo alomvattend dat men de kaders, waarin de
physica zich tot in de vorige eeuw gevormd heeft, totaal opnieuw moet
denken. De physische wetten moet men niet meer beschouwen als de
uitdrukking van een gedetermineerde opeenvolging van oorzaak en
gevolg, waarbij oorzaak en gevolg beide zeer scherp omschreven zijn,
maar als een resultaat van statistische gegevens, ongeveer zoals men de
sociale evolutie van een volk statistisch bestudeert, en eerder getallen
met elkaar vergelijkt dan dingen. Men moet de werkelijke waarde
toetsen van de noties tijd, ruimte, massa, geometrische constructie, en
last not least het instrument bestuderen dat de mens voortdurend
gebruikt bij het verwerken van zijn wetenschappelijke stellingen, nl. de
redenering.

De symbolische logica
Door deze laatste noodzaak distancieert zich het neo-positivisme van
Comte en ook enigszins van Wittgenstein, omdat het naast de verificeerbaarheid door uiterlijk controleerbare experimenten, d.i. uiteindelijk
meting, ook een nieuwe soort verif iceerbaarheid aanvaardt, die dor
dichter staat bij de reflexie, nl. het teken waardoor we onze gedachte
mededelen, de menselijke uitspraak. Tot de Kring van Wenen behoorden geleerden van verschillende specialismen: Frank en Schlick zijn
physici, Hahn is mathematicus, Neurath socioloog; maar de logicus
Rudolf Carnap speelde een leidende rol, o.m. door de uitgave van Der
logische Au f bau der Welt. Het agnosticisme van Carnap ging niet
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zover als dat van Wittgenstein. Volgens deze laatste bestaat er geen
„wetenschap" van de taal: het beeld kan niet dienen als model van zijn
eigen vorm. Carnap neemt wel aan dat het mogelijk is over logica te
spreken in deze zin, dat men logische overeenkomsten kansluiten; zo
zijn de logische principes (het principe van identiteit, het principe van
niet-contradictie, het principe van het uitgesloten derde, de vorm van
het syllogisme, enz ) overeenkomsten. Alle overeenkomsten zijn geoorloofd wanneer ze maar duidelijk in „regels" geformuleerd worden. Het
oorspronkelijk werk van Carnap zal er hoofdzakelijk in bestaan, de
syntaxis van deze regels te bestuderen.
Welke over het algemeen de eigenschappen van de logische principes
zijn, was reeds op het einde van de 19e eeuw en vooral in het begin van
de 20e eeuw grondig bestudeerd volgens een geheel nieuwe methode,
o.a. door Peano, Frege, Whitehead en Russell. Omdat deze methode
sterk gelijkt op die van de mathesis, noemt men de nieuwe logica .-- die
niet essentieel verschilt van de Aristotelische, indien men de geldigheid
van de resultaten beschouwt --9 dikwijls mathematische of symbolische
logica: evenals in de algebra gebruikt men voor elk element van de
bewerkingen abstracte symbolen. Aristoteles en de klassieke logica
deden dit ook enigszins, maar op een onbeholpen manier, wanneer ze
de geldigheid van de afgeleide figuren (b.v. van de tweede of de derde
figuur van het syllogisme) door de betekenis van de letters in woorden
als Camestres, Disamis, Fapesmo, enz. herleidden tot het eenvoudig
syllogisme van de eerste figuur „in Barbara". Door het gebruik van het
mathematisch symbolisme is het mogelijk op een overzichtelijke en veel
mechanischer wijze de ingewikkeldste logische principes (waarbij de
vorm van een dilemma nog tamelijk eenvoudig is) tot elkaar te herleiden. Zoals in de meetkunde de stellingen herleid worden tot enkele
axioma's, zo tracht men ook in de logica het aantal principes die moeten
dienen als vertrekpunt (als axiomas) en dus niet bewezen worden, zo
gering mogelijk te maken. De bedoeling van de meeste logici hierbij
was niet de logica te herleiden tot mathesis, maar eerder omgekeerd
aan te tonen dat de mathesis geheel tot de logica kan herleid worden.
Deze methode moest in de smaak vallen van de empiristen om de
volgende reden. Bij deze bewerkingen mag men zich niet laten leiden
door de betekenis die men in het begin aan de symbolen heeft gegeven;
anders slaagt men er niet of nauwelijks in de bewerkingen te maken, en
men riskeert op een dwaalspoor te geraken door het concrete voorbeeld
dat men voor ogen heeft. Evenals het niet nodig en zelfs niet gewenst
is in de algebra bij het symbool a zich voor te stellen welk getal precies
door dit symbool kan voorgesteld worden, is het mogelijk en zelfs
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vereist voor een goede mathematische logica, de symbolen te hanteren
— bewerkingen te laten ondergaan
zonder dat men denkt aan hun
betekenis; dit noemt men formalisatie van de logica. Voor een empirist
is dit van belang, omdat de „onthechting" van de betekenis, de formalisatie, ons vergunt de logische principes, b.v. het principe van de
uitgesloten derde iets is waar of het is niet waar — te beschouwen
niet als evidente waarheden, maar als conventionele veronderstellingen,
die onafhankelijk staan van elke kennisleer en dus „positief" zijn; het
zijn arbitraire overeenkomsten die alleen het hanteren betreffen van de
symbolen. Feitelijk staat de Aristotelische formele logica in dezelfde zin
onafhankelijk van elke kennisleer of metaphysica: in een redenering
moet men beginnen met de waarheid van de praemissen te veronderstellen.

Negatieve houding tegenover de metaphysica
Uit het voorgaande blijkt dat de formalisering van de logica, die, om
haar „positief" karakter, niet kan gebruikt worden ten bate van een
metaphysica, evenmin ook tegen een metaphysica kan uitvallen. In het
oorspronkelijk werk dat Carnap geleverd heeft op het gebied van de
logica, komt hij toch tot het besluit dat de metaphysica moet verworpen
worden als een probleemstelling zonder zin. Ze beantwoordt namelijk
niet aan de syntactische regels (cf. Logische Syntax der Sprache, 1934)
volgens welke een logisch principe en een redenering moeten gebouwd
zijn. Deze regels eisen meer dan de grammaticale syntaxis voorschrijft;
op de vraag „of een haas lopen kan" kan ik ja of neen antwoorden,
omdat deze vraag zin heeft, d.i. syntactisch goed geconstrueerd is; maar
van de zin „lopen kan lopen" of van „een haas haast" kan ik alleen
zeggen, dat ze geen betekenis hebben. Carnap keert hier terug naar
Wittgenstein, waar deze met dergelijke syntactische regels het existentialisme van Heidegger, de dialectiek van Hegel en over het algemeen
elke metaphysica verwerpt als zinloos. Uitspraken als „das Nichts
nichtet", „das Sein ist", en vragen als „is het Goede meer of minder
identiek dan het Schone" beantwoorden niet voldoende aan de syntactische regels van ons denken om een betekenis te hebben. Echte problemen zijn alleen die vragen waarbij het antwoord verificeerbaar is en
ook herleidbaar tot het empirisch gegeven dat men kan terugvinden in
het eenvoudig feit: „Mijnheer X heeft op dit ogenblik en op die plaats
dit bepaald experiment gedaan". Deze eis van herleidbaarheid i s zo
streng dat hij om zijn verregaand scepticisme zelfs in de Kring van
Wenen heftige discussies veroorzaakte: hoe kan men tot een zekerheid
komen als ik al de redenen ga beschouwen die zo'n alleenstaand expe-
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ten van Newton, en is de golfmechanica een „herziening" van de
klassieke mechanica.
Er blijft nochtans een moeilijkheid die door het principe van de
revisibiliteit niet wordt opgelost: indien alle menselijke kennis („tous
les secteurs” ) er aan onderworpen is, zal dan het principe van revisibiliteit zelf niet vatbaar zijn voor verbetering? Dit is de logische consequentie, indien het principe echt algemeen is; maar in dit geval belandt
men in scepticisme. Ofwel men aanvaardt tenminste de zekerheid van
het principe van de revisibiliteit. Maar dan is deze zekerheid, zoals
iedere zekerheid, een absoluut moment in onze kennis, en een begin
van metaphysica. Iemand die dit begin van metaphysica aanvaardt en
trouwens iedere metaphysicus zal echter wel moeten toegeven, dat we
de uitdrukking van dit absoluut moment altijd zullen moeten aanpassen
aan de evolutie van het menselijk denken.
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leerplannen en lessentabellen wel met zeer tedere zorg gewaakt is over
de eenvormigheid der énkele weinig keus biedende modellen van M.O.
Het heeft er zelfs de schijn van, dat geen moeite gespaard is om de
begeerde eenheid van het onderwijs zo groot mogelijk te doen zijn: zo
sterk gedetailleerd zijn de voorschriften, welke verplicht zijn voor het
openbare onderwijs, en welke het bijzondere (aangewezen of gesubsidieerde) onderwijs bijna geheel moet onderhouden.

Vrijheid of gebondenheid?
Die geschiedenis bevat een probleem. Dat probleem is niet: hoe dat
alles in feite is kunnen geschieden, maar het probleem is, of dat alles in
principe wel juist was. Behoorde het wel tot de taak van de Overheid
zodanige voorschriften te geven? Op deze vraag wordt verschillend
geantwoord.
Er zijn er, die menen, dat de wet van 1920, waarbij dus een algemeen
leerplan voor de openbare hogere burgerschool werd vastgesteld, niet
anders deed dan codificeren, wat in een halve eeuw van vrijheid
gegroeid was. Inderdaad had een tamelijk grote eenheid steeds bestaan.
Bovendien was de vrijheid altijd niet weinig beperkt geweest door de
eindexamens. Maar dan wordt de vraag: waarom in de gegeven omstandigheden die codificatie? Was het weer de vrees voor ontwikkeling in
ongewenste richting of ander misbruik, die in Thorbeckes tijd ook al
bestond? De vraag is pijnlijk. Twee feiten plaats ik naast elkaar: De
subsidiewetten van 1909 en 1919 stelden het bijzondere onderwijs in
staat zich op ruimer schaal te ontwikkelen, en de leerplan-regeling van
1920 voor de openbare school bond in sterke mate ook de bijzondere
school. ik vestig daarop de aandacht, niet om hier kwesties aan de orde
te stellen, die meer speciaal de eigen vrijheid van het bijzondere onderwijs betreffen, maar ik breng alleen een feitelijkheid naar voren, die de
zaak, waarover het gaat, zo duidelijk mogelijk aanduidt, nl. de binding
aan voorschriften vanwege de Overheid van het onderwijs, d.i. het
b ijzondere tegelijk met het openbare, of al naar gelang het accent anders
wordt gelegd: het openbare tegelijk met het bijzondere.
Vaak treft men de mening aan, dat het openbare onderwijs behoort
gebonden te zijn aan voorschriften vanwege de Overheid, en het bijzondere eigenlijk óók wel, maar dan slechts door een gedeelte van die
voorschriften; dit laatste — lacht I.I niet! — omwille van het princiep
van de vrijheid van het bijzondere onderwijs. Dat dit een misvatting is,
kan de geschiedenis van het M.O. ons ondubbelzinnig leren: én het
openbare onderwijs, én het bijzondere — zij het in verschillende mate,
35
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en op principieel verschillende gronden
maar beide, hebben oorspronkelijk, én gedurende méér dan een halve eeuw daarna, een vrijheid
genoten, waarvan wij ons nu helaas met geen mogelijkheid zelfs maar
een voorstelling kunnen vormen.
Of zouden we misschien moeten zeggen, dat de halve eeuw van
vrijheid, die het openbare onderwijs gekend en genoten heeft, niet meer
was dan een primitieve, een soort embryonale toestand, waaruit eerst in
1920 het volgroeide, levensvatbare, het eigenlijke M.O. door een
wettelijke regeling geboren werd?
Mij dunkt, dat Thorbecke zijn antwoord op deze vraag klaar gehad
zou hebben: zfilk een belemmering is schade voor de zaak van het M.O.;
op dit gebied komt geen alleenheerschappij van eenvormige modellen te
pas. Misschien heeft voor enkelen van U dit antwoord slechts praktische of feitelijk-historische betekenis: betekende het dus slechts een
kwestie van beleid bij het tot ontwikkeling komen van het nieuwe M.O.,
of is dit slechts de uitdrukking van een typisch 19-de eeuwse geest.
ik wil het er voor houden, dat het hier een zaak van principe geldt,
Zfilk een belemmering der vrijheid tast het wezen van het onderwijs
aan, en daarom noem ik 1920, het jaar waarin die bemoeienis van de
Overheid met het M.O. wettelijk werd vastgelegd, het rampjaar in de
geschiedenis van dat onderwijs.
Gebondenheid of Vrijheid?
Hoe men daarover echter ook denke: de gebondenheid is een feit, en
zij heeft kwade gevolgen gehad. Ons M.O. is verstard, verstard in die
zin, dat er te weinig ruimte is voor initiatief en originaliteit ten aanzien
van keuze der leerstof en leerstof-verdeling in de afzonderlijke scholen,
en daardoor ook ten aanzien van de werk-methoden. Voorgeschreven
lessentabellen en algemene leerplannen regeren ons onderwijs. Vragen
als: mag dat . . . . kan dat . . . . moet dat . . . . behóórt dat tot „de" stof
( let wel: „de" stof!), alles vragen, die maar zelden gesteld moesten
worden, zij bepalen al te veel voor rectoren en directeuren en leraren
de regeling van het onderwijs aan hun scholen; ik vraag Uw aandacht
voor deze aanduiding: hun scholen. Zij, de onderwijs-mensen, zijn
gebracht tot een slaafse en afwachtende houding tegenover de spaarzame mutaties in de regelingen van boven-af.
Het ergste is evenwel, dat de leerling, om wie het eigenlijk gaat bij
het onderwijs, een beetje op een tweede plaats is gekomen. Onze
schooltypen zijn indrukwekkende leerstof-gehelen, maar . . . . wat die
schooltypen in feite betekenen voor de leerling als leerling — dus voor
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de leerling in zijn jeugd —schijnt aan Overheid en aan ons onderwijsmensen te ontgaan.
Mocht dit al overdreven gezegd zijn: het is in elk geval een feit, dat
wij maar nauwelijks raad weten met de kinderlijk--individuele houding
der leerlingen tegenover de leerstof. Die houding verschilt immers van
leerling tot leerling, en de regeling van het onderwijs biedt te weinig
mogelijkheden tot aanpassing.
Met betrekking tot de leerlingen beheerst één vraag al te zeer het
gehele onderwijs: zullen de kinderen kunnen voldoen aan voor allen
gelijkelijk geldende, veel-omvattende, door de Overheid met betrekking
tot die kinderen tamelijk willekeurig vastgestelde school- en exameneisen van bepaalde soort? Het aantal soorten is daarbij tot zeer enkele
beperkt.
Mag het ons daarom nog verwonderen, dat ons M.O. in de meeste
gevallen aanleiding geeft tot miserie, miserie voor de kinderen, e n
miserie voor de ouders, en .... in niet weinige gevallen ook tot deceptie? Niet anders toch kan ik zien het vele tussentijds verlaten der
scholen zonder groot praktisch resultaat; het vele en hatelijke doubleren; de vele middelmatige prestaties, die maar geringe vormende waarde
hebben; en tenslotte alle moeilijkheden rondom de beruchte selectie der
leerlingen.
Grotere vrijheid bij het onderwijs ten aanzien van lessentabel e n
leerplan voor alle onderwijs, dat algemene vorming beoogt, is daarom
de éne en eerste voorwaarde, waaronder dat onderwijs zijn doel kan
bereiken. Individueel verschillende leerlingen moeten immers worden
gevormd tot individueel verschillende personen.

.

Van gebondenheid naar vrijheid
Het zal U niet verwonderen, dat ik op grond van deze beschouwingen van harte instem met de plannen van Minister Rutten. Deze plannen geven gegronde hoop, dat het in de naaste toekomst zal worden
voor het M.O. een terugkeer naar grotere vrijheid.
Minister Rutten sprak van bezinning over beperkingen, die zonder
schade kunnen worden aangebracht; van verder gaande differentiatie
van het onderwijs; van een zekere differentiatie in de uit te reiken
diploma's; van onderscheid tussen kern- en keuzevakken; enz.
Ook de juiste motivering wordt in de plannen van Minister Rutten
vermeld: aan de leerlingen dienen in de rijpingsjaren de onderscheiden
mogelijkheden te worden geboden om onderwijs te ontvangen, dat past
bij hun geaardheid en begaafdheid; mogelijkheden moeten worden
gezocht om bij de inrichting van het leerplan, bij de methodiek en de

.
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didactiek rekening te houden met de individuele verschillen der leerlingen enz.
Het was blijkbaar de bedoeling van Minister Rutten om in de
gegeven omstandigheden de mogelijkheid te openen tot verwezenlijking
van grotere vrijheid bij het onderwijzen; hij wilde dus een eerste paging
wagen tot herstel van de enig-goede traditie, welke traditie is, dat iedere
school de mogelijkheden moet bezitten om zich te kunnen richten naar
de speciale begaafdheden van haar leerlingen, van wie de meesten niet
universeel begaafd zijn. En de praktische uitvoering? De plannen van
Minister Rutten zijn op dit punt zeer duidelijk. Hij zegt: Met betrekking
tot de inrichting van het onderwijs aan de verschillende scholen heeft
ondergetekende gemeend boven de strakke gelijkvormigheid van een
voor alle scholen van eenzelfde soort geldend leerplan de voorkeur te
moeten geven aan een stelsel, waarbij onderscheid gemaakt wordt
tussen een algemeen en een bijzonder leerplan, .... een algemeen
leerplan, dat bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, en
een bijzonder leerplan, dat voor elke school afzonderlijk geldt; .... een
regeling .... als thans voor de middelbare school voor meisjes bestaat.
Ik voeg daaraan toe: en welke in de kringen van dat onderwijs niet
weinig gewaardeerd wordt.
Toegegeven moet worden, dat van school-organisatorisch standpunt
deze algemene aanduidingen tot vele vragen aanleiding geven. Ook kan
de vraag worden gesteld, of de door Minister Rutten reeds genoemde
aantallen lessen in verplichte en in niet verplichte vakken inderdaad wel
een werkelijke vergroting van vrijheid betekenen. Verheugend evenwel
bovenmate is, dat in officiële staatsstukken van 1951 en 1952 de weg
geopend wordt tot het inzicht, dat verder gaande differentiatie van het
onderwijs, waarbij aan de afzonderlijke scholen onder het opzicht van
differentiatie een zekere mate van vrijheid wordt verleend, de oplossing
is van vele problemen, die het onderwijs van thans ons doet stellen.

Door vrijheid tot oplo ssing v an het selectieprobleem
Eén van die problemen is het probleem van de goede selectie der
leerlingen. Als over selectie gesproken wordt, is men altijd geneigd te
denken aan de bekende problemen rondom de toelating tot de scholen
voor M.O., d.i. rondom de inrichting van een onderzoek ,-- in welke
vorm dan ook — naar de geschiktheid der leerlingen tot het volgen van
een bepaalde soort van onderwijs. Selectie der leerlingen is echter niet
een op zichzelf staand probleem, een probleem, dat eerst gesteld kan
worden nadat schooltypen, leer-inhoud, leerstof-verdeling en werkmethoden zijn vastgesteld; een probleem dus, dat alleen maar zou
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op de terugweg naar de vrijheid, naar die mate zullen wij ook in staat
zijn het selectie-probleem beter tot oplossing te brengen. En wat tenslotte het eerste onderzoekje betreft: ervaring van 80 jaar toelatingsexamen, waarbij nog gevoegd kunnen worden een aantal experimenten
van jongere datum, en niet minder een psychologisch onderzoek, kunnen ons zeker voorlopig meer dan genoeg mogelijkheden bieden om aan
dit onderzoekje een passende vorm te geven.
Tegelijk met een streven naar grotere differentiatie van het onderwijs
hoopte Minister Rutten dan ook het selectie-probleem langs wegen van
geleidelijkheid en tijd op te lossen. Hij sprak van afschaffing van het
verplichte toelatingsexamen; van een eerste differentiatie der leerlingen
tegen het einde van het zesde leerjaar; van een oriënterend karakter
van het onderwijs in de eerste twee leerjaren (van de A.M.S.) ; van een
zich geleidelijk voltrekken van de uitbreiding der leerstof met het oog
op de aansluiting van het voortgezet onderwijs aan het basisonderwijs;
van het geleidelijk tot ontplooiing komen van de eigen aard der leerlingen, waardoor hun aanleg en hun individuele voorkeur duidelijker
aan de dag treden, aan welke ontwikkeling kan worden tegemoet gekomen door een systeem van kern- en keuzevakken; en tenslotte zelfs van
een zekere differentiatie in de uit te reiken diploma's.
Het mag ons niet verwonderen, dat het ons moeite kost deze gedachten in ééns te verwerken en te aanvaarden: ons M.O. staat in een sfeer
geheel verschillend van deze. Allen zijn wij het er over eens, dat de
druk, die door toelatingsexamens en eindexamens op het onderwijs
wordt uitgeoefend, aan dat onderwijs niet ten goede komt, en dus moet
verminderen. Zouden wij daarom het er ook niet over eens kunnen
worden, dat er in sterke mate verband bestaat tussen deze druk en de
regeling van het onderwijs van boven-af, en dat daarom die regeling
een veel beperkter omvang zal moeten hebben?
Als wij in de gedachten van Minister Rutten mogelijkheden zien, en
die zijn er zeker, zouden wij dan mogen besluiten, dat mét het aannemen
der wetten die gedachten ook vrij gemakkelijk werkelijkheid zullen
worden? Het M.O. heeft zijn geschiedenis, en die geschiedenis bepaalde
voor een niet gering gedeelte de aard van het M.O. van nu. Die feitelijke aard van het M.O. van na bevat enkele factoren, die aan het M.O.
zijn terugkeer naar grotere vrijheid kunnen beletten. Op twee daarvan
moge ik in het bijzonder de aandacht vestigen; ik noem ze: overschatting van het vak .... , en overschatting van analytische selectie.
Een
bespreking van deze twee factoren kan, naar het mij voorkomt, niet
alleen deze inleiding tot een afgerond geheel maken, doch tevens aan
haar een praktisch relief geven. ( Hierover in het volgend nummer) .

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Literaire stromingen in Frankrijk
door GABRIEL VENAISSIN

S het jaar 1952 een goed jaar geweest voor de Franse letteren? Wie
antwoord op deze vraag tracht te geven, terwijl de werken nog niet
door de tijd op hun duurzaamheid zijn getoetst, en wie bovendien de
schrijvers op leeftijd, wier reputatie sinds lang is gevestigd, daarbij
buiten beschouwing' wil laten, loopt ook als hij zeer voorzichtig te
werk gaat — nog altijd gevaar onrechtvaardig te zijn in zijn oordeel.
Wie een rangorde tracht vast te stellen, vindt namelijk nergens houvast.
De prijzen voor literatuur zijn hoegenaamd geen waardemeter voor
de betekenis van de bekroonde boeken; de grootste successen, waarbij
overwegingen die buiten de literatuur omgaan, de doorslag hebben
gegeven, zijn dat evenmin en hetzelfde moet worden gezegd van de
polemieken over bepaalde boeken, die zich meer met het behandelde
onderwerp in het algemeen dan met de wezenlijke inhoud bezighouden.
Wat blijft er nu over, als wij van de in 1952 verschenen Franse
romans niet alleen de werken van gerenommeerde schrijvers op leeftijd.
zoals Mauriac en Duhamel, ter zijde laten, maar ook de Prix Interallié,
Goncourt en Renaudot, welke uitsluitend aan middelmatige werken ten
deel zijn gevallen, en succes-romans als Les Saints vont en enter van
Gilbert Cesbron of de roman van Jean Hougron over de oorlog in IndoChina, die geen verrijking van de literatuur kunnen warden genoemd?
Dan mag, naar ik meen, een tiental romans warden genoemd van
schrijvers, die nog aan het begin van hun literaire loopbaan staan:
werken waarvan de waarachtigheid niet in twijfel kan worden getrokken, hoewel hun betekenis uiteenloopt. Tezamen kunnen deze tien
romans een goed denkbeeld geven van de dingen, waarmee de Franse
literatuur zich tegenwoordig bezighoudt; bovendien maken zij een vergelijking met vroegere prestaties mogelijk. Ongetwijfeld kunnen bedoelde werken de lezer de duidelijkste indruk geven van de verschillende
bewegingen die het literaire leven in Frankrijk op het ogenblik bezielen.
Op de eerste plaats dient te worden genoemd de jongste roman van
Jean Cayrol, die als de belangrijkste katholieke romanschrijver van zijn
generatie mag worden beschouwd. Zijn ongewone en hier en daar
pijnlijke roman Le Vent de la mémoire 1), is het volkomen innerlijke
avontuur van een man van veertig — de schrijver Gérard ---- bij wie,
zonder dat hij dat zelf heeft beseft, het verlederf langzamerhand in
vergetelheid is geraakt. Dan wordt het hem bewust, dat hij niet verder
kan, zo lang hij niet eerst dat verleden opnieuw ontdekt. Daarom vraagt
1)

Jean Cayrol: Le

Vent

de la mémoire (Ed. du Seuil).
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hij een vroegere kameraad uit zijn soldatentijd, bij hem te komen. Deze
Roger, een minderwaardige parasiet, leeft voortaan op zijn kosten en de
omgang met dit laagstaande individu noopt Gérard, tot de werkelijkheid
terug te keren. Lange tijd zoekt hij, tastend en aarzelend, in een duizelingwekkende roes. Hij treedt daarbij zo zelfzuchtig en dolzinnig op, dat
hij op het punt staat het geluk te verspelen dat Jeanne, zijn geliefde,
hem heeft geschonken. Als hij er langzamerhand in geslaagd is steeds
dieper in zijn verleden door te dringen, ontdekt hij tot zijn ontzetting,
dat hij vroeger, zonder het zelf te beseffen, een dubbele moord heeft
begaan. En op datzelfde ogenblik vindt hij een nieuwe zuiverheid, die
hem in staat stelt aan zijn toekomst te bouwen en Jeanne gelukkig te
maken.
Deze nieuwe roman van Jean Cayrol is, naar ik meen, door vele
lezers verkeerd begrepen. Het is ook niet mogelijk er in een korte
samenvatting een goed denkbeeld van te geven, want — zoals ik al heb
gezegd ---• wat hier wordt verteld, is iets zuiver innerlijks, dat zich
geheel afspeelt binnen het menselijk hart. Maar wie het gehele oeuvre
van Cayrol heeft gelezen, en begrijpt dat de schrijver een nieuw romangenre schept, zal de schoonheid en de grootheid er van. beseffen. Het is
de schoonheid en de grootheid van een man, die zich geplaatst ziet in
een verwoeste, radeloze wereld, en in deze chaos weer een moraal en
een bestemming tracht te vinden.
Een soortgelijke situatie is het uitgangspunt van Michel Zéraffa, die
ons met zijn Commerce des bommes 2 ) ongetwijfeld het best gebouwde,
voortreffelijkst geschreven en meest bevredigende boek van het' jaar
heeft geschonken. De hoofdpersoon (die eveneens Gérard heet) is, als
hij bij het einde van de oorlog zijn studies moet hervatten, al in de
dertig. De oorlog heeft hem zoveel ouder en rijper gemaakt, dat het hem
een kwelling is, zich tei moeten gedragen als een onervaren schooljongen. Hij spant zich in om te zijn als de anderen, maar in hem woelen
de herinneringen aan de jaren die nog zo dicht achter hem liggen. Hij
kan zich niet aanpassen en voelt zich in het geheel niet thuis in het
gewone leven. De roman ontwikkelt zich dan verder in twee sferen: het
bloedige en opwindende avontuur dat achter hem ligt, en het martelende, desolate heden. Aan de ene kant heeft Gérard te maken met zijn
familie, die gewoon verder leeft: zijn gebrekkige, dromerige halfzuster
Dominique, zijn schoonmoeder Génia, die alles doet om er nog enigszins
jeugdig uit te zien, zijn ietwat louche, niet geheel toerekenbare jeugd
vriend Volodia, en zijn geliefde, de strijdbare communiste Roberte. Aan
de andere kant leeft hij in zijn herinneringen: aan de stakingen van
1947, aan het Verzet, de geheime landing van een Engels vliegtuig, de
bevrijding van een dorp in de Midi, en vooral aan zijn bewonderenswaardige broer Renaud, een prachtige figuur, die in 1944 uit politieke
wraakzucht werd vermoord.
Omdat Gérard die herinneringen sterker wil laten herleven, keert hij
terug naar de plaatsen, waar hij heeft gevochten. Zo ledigt hij de beker
2

) Michel Zéraffa: Le Commerce des hommes ' (Ed. Albin Michel) .
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van het verleden tot op de bodem en de droesem is het einde van een
liefde met een vrouw, die hij op deze ontdekkingstocht heeft weergevonden. Op dat ogenblik komt het familiedrama, dat reeds lang
broedde, tot een uitbarsting: Volodia wordt neergeschoten door Génia.
Tegelijk van het verleden en van het heden bevrijd, staat Gérard nu
gereed om een nieuw leven te gaan veroveren.
Dit boek is even goed geschreven als de romans van Malraux. Maar
het ontleent zijn betekenis ook aan de volheid der gevoelens, die er in
tot uitdrukking komen, en aan zijn rijkdom aan stijl en psychologische
verdieping. Le Commerce des hommes is de waarachtige uitdrukking
van een heroïsme en een moreel besef, zoals die buiten het Christendom
tot ontwikkeling kunnen komen. Maar al kan men dit boek zijn bewondering niet onthouden, het is toch goed te bedenken, dat hier een
cultuur wordt getekend, waaraan Christus geen deel heeft, en die, in
plaats van een algemeen menselijke moraal, slechts het humanistisch
heroïsme kent.
Terwijl Michel Zéraf fa
evenals Malraux, Sartre en Montherlant
een man tekent wiens leven van het Christendom is afgesneden,
beeldt Dominique Rolin, de bekroonde van de Prix Fémina (de enige
opmerkelijke literatuur-prijs) , haar vrouwelijke hoofdpersoon uit, buiten
alle psychologie om, naar het voorbeeld van de schrijver van Le Grand
Meaulnes en van de meeste dichters. Haar roman Le Sou f f le 3 ) speelt
echter in een milieu dat we kunnen herkennen. Auguste Yquelon, een
bejaard antiquair, sinds jaren weduwnaar, ligt op sterven in het huis,
waar hij altijd heeft gewoond met zijn kinderen: het jonge meisje
Olympe, haar broer Jerome, zijn oudste dochter Laure, Valentin en
Simplice, die zelf al een gezin heeft. De roman wil ons laten zien, wat
er in dit gezin gebeurt, als, met de dood van de vader die de kinderen
tezamen hield, de onenigheden beginnen.
Men zou de uitbeelding van dit uiteengevallen gezin kunnen vergelijken met een toverachtig ballet onder leiding van de wonderlijke en
ondoorgrondelijke Olympe. De personen handelen niet` uit psychologisch verklaarbare motieven, maar als fantastische sprookjesfiguren.
De gehele handeling is met kleine streken geschilderd, uit kleine toneeltjes opgebouwd. En telkens is het weer alsof alles uiteenvalt en in een
andere gedaante weer verschijnt door de blik, die de raadselachtige
Olympe op het gebeuren werpt. Wij zien ons dan verplaatst in een
wereld die niet de onze is, en staan op de drempel van de poëzie, tussen
het sprookje en de feeërie. Maar het is duidelijk, dat zulk een toverwereld aan geen andere wetten kan gehoorzamen; haar schoonheid ligt
uitsluitend op het gebied van de vreemde fantasieën.
Met de roman La Plage de Scheveningen 4 ) van Paul Gadenne
komen wij weer met beide voeten op de aarde. Ook onze schrijver
behandelt een van de psychologische drama's, die tot de nalatenschap
3) Dominique Rolin: Le Souffle (Ed. du Seuil) .
4) Paul Gadenne: La Plaga de Scheveningen (Ed. Gallimard) .
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van de tweede wereldoorlog behoren. Guillaume Arnoult heeft een
vrouw Irène — liefgehad en tegen de vier oorlogsjaren, die hen
hebben gescheiden, schijnt die liefde bestand te zijn gebleven. In het
bevrijde, maar verkommerde Parijs van 1944 tracht Guillaume, langs
het spoor van oude vriendschappen, die vrouw weer te vinden. Voor
hij weer als oorlogscorrespondent naar het front in Duitsland vertrekt,
hoopt hij met Irène de heerlijke tijd van hun grote, diepe liefde te doen
herleven. Hij; vindt haar inderdaad weer; maar dan hoort hij, dat de
vriend uit zijn jeugd, Hersent, een journalist die met de bezetter heeft
samengewerkt, ter dood is veroordeeld. De smadelijke dood van zijn
vriend en zijn liefde voor Irène brengen hem in een tragisch conflict.
Het grootste deel van de roman wordt ingenomen door het verhaal van
een lange nacht aan een strand, waarin Guillaume en Irène alles doen
wat zij kunnen om weer de voorwaarden te scheppen voor de herleving
van hun liefdesgeluk. Maar in plaats van geluk vinden zij slechts ver' twijfeling en kwelling.
In aangrijpende dialogen --• bijna de gehele roman is uit zulke
gesprekken opgebouwd --- dringt Paul Gadenne door tot in het diepst
van de ziel van die twee mensen, met een vermogen tot ontleding,
waarin hij Marcel Proust bijna evenaart. Hij laat ons voelen, dat hun
zielen zozeer dorsten naar zuiverheid, dat ze zich, wanneer zij elkaar na
de oorlog weer ontmoeten, slechts kunnen uitspreken in woorden van
een martelende luciditeit.
La Plage de Scheveningen is een groots en machtig boek, waarvan
de handeling zich in wezen ook geheel in het menselijk hart afspeelt.
Maar alleen de lezer die zeer zeker van zichzelf is, zal er de schoonheid
van kunnen genieten zonder ten prooi te vallen aan het gevoel van
leegte en ontbinding dat er van uitgaat.
De lezer van Louis Calaferte's Requiem des innocents 5 ) moet nog
vaster in zijn schoenen staan. Ik mag wel zeggen, dat men voor het
lezen van dit boek zo iets als een pantser nodig heeft. De wereld die
Calaferte beschrijft en waarvan de sfeer verwant is aan die van de films
„Wonder in Milaan" en „Wij zijn allen moordenaars", is vol gemeenheid en afzichtelijke ellende. Requiem des innocents is een overweldigend getuigenis, vol bijzonderheden over het leven in de trieste banlieu
van een grote stad, waar honger, ontaarding, vervuiling en drank de
bewoners tot menselijke afval doen verworden. Calaferte heeft zich
voornamelijk tot doel gesteld, te laten zien dat die weerzinwekkende
omgeving de wereld is, waar de kinderen moeten opgroeien en de
hoofdpersonen van zijn boek zijn dan ook kinderen. Men kan zich
voorstellen hoe de onschuld bedreigd en geschonden wordt in die
afgronden van misère. Afschuwelijke spelletjes, ongelooflijke vroegrijpheid, minderwaardige ouders, dat alles draagt er toe bij, die kinderen
in de diepten van het kwaad te storten. Maar en dit maakt, mét de
grote eerlijkheid en de goede literaire hoedanigheden, de schoonheid uit
van dit boek, dat toch zulk een opeenstapeling van allerlei lelijks is —
5)

Louis Calaferte: Requiem des innocents

(Ed. Julliard).
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de zielen van die kinderen zijn niet verloren. Ondanks de vuilheid en
de laagheid van de wereld waarin zij moeten leven, blijft de vlam der
rechtvaardigheid altijd in hun harten branden en hun dorst naar menselijke waardigheid wordt nooit gelest. Zodra er in die wijk een onderwijzer komt, die een waarlijk goed mens is, ontwaakt bij al die ongelukkige verschoppelingen het verlangen om óók waarachtige mensen te
worden. Daarom mag dit ontstellende boek een noodzakelijkheid worden genoemd. Wij hebben niet het recht, de ogen te sluiten voor de
verschrikkelijke dingen, waartoe de stoffelijke nood kan leiden; maar
óók is het goed, te beseffen, dat er niets voor altijd verloren is. Calaferte
leert ons een prachtige les: zo lang de Hoop levend blijft, kan het
Kwaad altijd nog worden overwonnen.
De twee romans, die ik verder wil noemen, zijn ook zeer pijnlijk om te
lezen, maar kunnen om soortgelijke redenen worden aanbevolen. Voor
zover literatuur niet alleen maar spel of verstrooiing wil zijn, kunnen we
van haar vragen, en zelfs eisen, dat zij de menselijke ellende eerlijk en
zonder onechte opsmuk uitbeeldt. Maar tegelijkertijd moeten wij voor
de kwaliteit van dergelijke getuigenissen zeer strenge maatstaven aanleggen. Niets is verwerpelijker dan het werk van een schrijver, die het
kwaad uitsluitend met literaire bedoelingen en zonder menselijke overwegingen schildert: dergelijke auteurs beschrijven het kwaad niet, maar
bedrijven het.
Dit behoeft gelukkig niet te worden gezegd van de Algerijn aan wie
wij de belangrijkste verrassing van het jaar danken. Mohammed Dib,
die bewonderenswaardig Frans schrijft, heeft in La Grande Maison 6 )
slechts zo eenvoudig en sober mogelijk de ellende van een Algerijns
kind willen uitbeelden. De kleine Omar huist met zijn moeder, die door
ontberingen geestelijk en lichamelijk uitgeput is, zijn zieke grootmoeder,
die langzaam wegteert, en zijn twee zusters in een uitgewoonde, vervuilde kazernewoning. Wat heeft hij van het leven leren kennen? Koude
en honger, een moeder bij wie het vermogen om lief te hebben langzamerhand is afgestorven, de ellende thuis en bij anderen, de politie, de
onderwijzer, die met tactloze wreedheid over het goede vuur en het
goede brood spreekt.
Omar heeft niets om op te hopen. Hij groeit op als een bedeljongen,
in angst en ellende. Maar hij vertwijfelt niet. Geplaatst tegenover heel
die vijandige wereld, begint hij zich af te vragen, wat rechtvaardigheid
is, wat het leven betekent en wat de toekomst kan brengen. En dat is
zijn redding.
Mohammed Dib vermijdt alle geredeneer en schrijft met een eenvoud,
die geheel in overeenstemming is met de waarheid, welke hij te zeggen
heeft. Zijn boek is een van de zuiverste werken van deze tijd.
Een ander relaas van ellende is de roman van Jean Charles Pichon
onder de ongewone titel Sérum et Cie 7 ) . Maar het betreft hier een
6) Mohammed Dib: La Grande maison (Ed. du Seuil) .
7) Jo. C. Pichon: Sérum et Cie (Corréa) .
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geheel andere, louter psychische, verfijnde ellende, zonder aanwijsbare
oorzaken. Een man, die — schijnbaar zonder reden of schuld .- tot
wanhoop vervalt, begint zich af te vragen, waarvoor hij leeft, waarom
hij bestaat, waarom hij de dingen doet, die hij nu eenmaal doen moet.
En als hij het antwoord op die vragen niet vindt, zakt hij geleidelijk
weg in een leegte, die met de dood eindigt.
Pichon's sterk geschreven roman vertegenwoordigt een vorm van
opstandigheid, die in wezen van metaphysische aard moet zijn. Men
kan dit boek beschouwen als een getuigenis van de menselijke misère,
waartoe een amoralisme en een atheïsme leiden, die als wijsgerige
stromingen bij enkelen zijn begonnen en die thans het zedelijk leven
van velen hebben aangevreten.
Welke waarde men ook aan de hier besproken romans wil toekennen,
ze zijn in ieder geval zeer belangrijk en karakteristiek voor de voornaamste stromingen in de hedendaagse Franse literatuur. Wie een
minder fragmentarisch, algemener overzicht verlangt; kan dit in een
groot aantal critische werken vinden.
Dat dit aantal zo groot is, wijst er al op, dat we staan op een keerpunt in de literatuur ( en in de cultuur) , waardoor het nodig is geworden, de problemen en de gevestigde opvattingen opnieuw onder ogen
te zien en ons te heroriënteren.
Van die overvloed wil ik hier slechts een paar werken noemen. Met
een enkel woord zou ik de aandacht willen vestigen op het verbluffende
boek van Charles Braibant: Le Métier d'écrivain 8 een merkwaardige
bloemlezing van opvattingen over het schrijversberoep, waaruit duidelijk blijkt, hoe die opvattingen zich in de loop der eeuwen hebben
gewijzigd. Iets uitvoeriger moet ik zijn over de twee beste critische
werken van de laatste tijd, Littérature présente 9 van Maurice Nadeau
en Aspects de la littérature européenne depuis 1945") van Bertrand
d'Astorg.
Het eerste boek is een verzameling opstellen. Maurice Nadeau heeft
verscheidene jaren de literatuur-pagina van het dagblad „Combat"
geredigeerd. Zijn rubriek was niet alleen verreweg de beste van de
gehele Franse dagbladpers, maar hij heeft daarmee ook een zeer grote
rol gespeeld in het literaire leven. Als een echte ontdekker van talenten
heeft Maurice Nadeau — veel meer dan Jean Paulhan, wiens betekenis
in dit opzicht vaak wordt overschat de literatuur van de jongeren
aangemoedigd en bevorderd. „Ik houd er geen leerstellingen en geen
systeem op na", zegt hij, „ik behoor tot geen enkele groep en als ik
na mij rekenschap te hebben gegeven van het genoegen of ongenoegen,
dat de boeken waarover ik spreek (en hun schrijvers) , bij mij hebben
opgewekt --- tracht na te gaan, wat ik bij hen heb gezocht, dan geloof
ik, dat het drie dingen zijn: de oprechtheid van de schrijver, zijn vermogen om weer te geven wat er in een bepaalde tijd omgaat, en de
) ,

)

8)

Charles Braibant: Le Métier d'écrivain (Corrêa) .
)Maurice Nadeau: Littérature présente (Corrêa).
Bertrand d'Astorg: Aspects de la littérature européenne depuis 1945
Seuil) .
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vaardigheid — of het meesterschap — van zijn wijze van uitdrukking".
in schijnbare tegenspraak met
Daarom houdt Maurice Nadeau
deze uitspraak
zowel van moeilijk toegankelijke, weinig populaire
schrijvers als Valéry Larbaud, Paulhan, Queneau, Genêt, Beckett en
Artaud, als van auteurs, die karakteristiek zijn voor hun eigen tijd als
Prévert, Navel, Cendrars en Bernanos. Wie zijn Littérature présente
leest, kan er zeker van zijn niets belangrijks te missen.
Terwijl Maurice Nadeau van iedere schrijver iets menselijks verlangt,
is Bertrand d'Astorg tegelijk veeleisender en ruimer in zijn waardering,
want hij bekommert zich minder om de persoonlijkheid van de schrijver
dan om de waarden, die deze vertegenwoordigt of verdedigt. In zijn
ogen neemt iedere schrijver zijn plaats in zijn eigen tijd in, om het verdwijnen of het verschijnen van een bepaalde vorm van cultuur te verkondigen. In zijn Aspects de la littérature européenne laat hij duidelijk
zien, dat onze literatuur twee tegengestelde richtingen inslaat: die van
de „littérature de dérision" en die van de „littérature louange"
„Iedere samenleving", zo schrijft hij, „heeft tenslotte de werken, die
zij verdient, en de romanhelden gelijken op de mensen die de geschiedenis van het tijdvak maken; daarom is de tegenwoordige literatuur er
ten dele een van verbittering, vernedering en schuld. Daar tegenover
staat echter een literatuur, die door alle kwellingen en verwoestingen
heen — droomt van verlossing en gelooft in de opstanding, een literatuur, die van God tot taak heeft gekregen, de hoop te verdedigen.
Bertrand d'Astorg is van mening, dat degene, die getuigenis geeft van
de literatuur, daarmee ook altijd getuigenis geeft van de tijd, waarin de
mens moet leven. Het is opmerkelijk, dat zijn boek niet de indruk maakt
van een reeks essais, maar van één doorlopend verhaal, vol vitaliteit en
schoonheid, waaruit een levend mens ons tegemoet treedt.
Tot slot moge ik de laatste zin van een zijner hoofdstukken citeren:
„Op de kreet, die eertijds aan de oevers heeft geklonken, op de kreet,
aangeheven door Nietzsche en de moderne wijsgeren, heeft de Apostel
reeds bij het begin het antwoord gegeven, toen hij de eerste leerlingen
voorhield, bij de viering van de Eucharistie „de dood des Heren te
verkondigen"; maar, zo voegde hij er aan toe: donec veniat.
Totdat
Hij komt".
.
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ET ziet er naar uit, dat 20 Januari 1953, de dag waarop generaal Eisenhower het

presidentschap over de V. Staten aanvaardde, niet de begindatum is van een
nieuwe politiek, maar de voortzetting, wellicht op een meer krachtige wijze, van die
van zijn voorganger. In die geest had de aftredende president Truman bij zijn afscheid
het Amerikaanse volk gewaarschuwd: „Het zou volkomen onmogelijk zijn, dat weldenkende mensen een einde aan de koude oorlog zouden willen maken, hetzij door het
stellen van een ultimatum, waarin met een totale oorlog zou worden gedreigd, hetzij
door het aanwenden van een atoombom. Het einde kan slechts komen wellicht door
opstand en wanordelijkheden in de communistische vasalstaten 6f door een wijziging
in het Kremlin zelf". In zijn inhuldigingsrede sloot de nieuwe president zich bij deze
gedachte aan: „Wij zullen nooit onze kracht aanwenden om te trachten andere volken
onze politieke en economische instellingen op te dringen". Naast dit grondbeginsel
van zijn toekomstig beleid somde hij een achttal andere op: „onze kracht moet zodanig
worden opgevoerd, dat zij agressie zal afschrikken; een aanvaller zullen wij nooit
bevredigen door onze eer te verkwanselen voor veiligheid; wij zullen er naar streven
onze vrienden te helpen bij het bereiken van hun eigen veiligheid en welzijn; van
Europa vragen wij, dat verlichte en geïnspireerde leiders van de westelijke landen
streven naar de eenheid van hun volken; wij verwerpen elke insinuatie, dat het ene
ras of het andere minderwaardig is; wij zullen er naar streven de V.N. te maken tot
een doelmatige macht en bij ons streven naar een eervolle vrede zullen wij geen
compromissen sluiten". Uiteraard blijft het de vraag in hoeverre de president op de
medewerking en volgzaamheid van het Congres kan rekenen. De verhoudingen liggen
zo, dat het Huis van Afgevaardigden 221 republikeinen tegen 211 democraten telt
(plus 1 onafhankelijke) terwijl de Senaat bestaat uit 48 republikeinen, 47 democraten
en 1 onafhankelijke. Bij beide partijen ontbreekt echter de eensgezindheid. De leider
der republikeinen Taft voelt zich bij Dewey achtergesteld en steekt zijn ressentiment
niet onder stoelen en banken. Nauwelijks was de inauguratie van de nieuwe president
voorbij, of de Senaat maakte bezwaar tegen de benoeming van Ch. Wilson tot
minister van defensie, aangezien deze grote financiële belangen had bij een concern
(de General Motors) , waarmee hij als minister zaken- had te doen. Wilson capituleerde
en verkocht zijn aandelen ter waarde van 2,5 millioen dollar. Truman heeft op de
zwakheid in de basis van het Sovjet-communistisch regeringsstelsel gewezen met de
woorden: „De heersers van het Kremlin zijn bevreesd voor hun eigen volk. Vandaar
de geheime staatspolitie en de onophoudelijke „zuiveringen". Op deze zwakke plek
achter het IJzeren Gordijn moet de aanval gericht worden, niet met materieel geweld,
maar door psychologische oorlogvoering. Reeds in October heeft Montgomery, door
andere staatslieden gesteund, op een geallieerd directoraat met deze doelstelling aangedrongen. Met hetzelfde doel voor ogen heeft Eisenhower een studiecommissie
benoemd.
Welke afmetingen de angst der heersers in Moskou kan aannemen, heeft de
„onthulling" bewezen, waarbij een aantal medici beschuldigd werden leidinggevende
figuren der Sovjet-Unie uit de weg te hebben geruimd en voornemens te zijn, als,
agenten van de Britse geheime dienst, nog meer slachtoffers te maken. Met deze
„ontmaskering" is omdat deze medici Joden waren r niet alleen een campagne
tegen de Zionisten begonnen, hetgeen de Arabische staten niet onwelgevallig zal zijs.
maar werden tevens de organen der staatsveiligheidsdienst van gebrek aan waakzaamheid beschuldigd. Dit zou er op kunnen wijzen, dat het hoofd er van, de beruchte
Beria, zijn positie ziet wankelen.
In Oost-Duitsland is met de arrestatie van de C. D. Dertinger, die de zwakheid

.

POLITIEK OVERZICHT

559

heeft gehad om als minister van buitenlandse zaken met de communisten samen te
werken, de terreur in volle hevigheid ontbrand. Alle functionarissen, die niet tot de
communisten behoren, bezitten een „bourgois--mentaliteit", zijn onbetrouwbaar en
spionnen voor het westen. Iedereen moet gezuiverd worden. Zelfs belangrijke communistische leiders voelden zich niet veilig en het aantal vluchtelingen -- waaronder een
relatief hoog aantal Joden — naar West-Berlijn bedroeg gemiddeld een honderd
per uur. Deze vluchtelingen-toeloop is voor Adenauer een nieuwe zorg. Terwijl hij
hoe eerder hoe liever het E.D.G. geratificeerd wil zien en getracht heeft daarvoor de
leider der socialistische oppositie, Erich 011enhauer, te winnen, wenste het Franse
kabinet-Mayer, meer wantrouwend geworden, de inhoud enigszins te wijzigen. Sinds
de Britse veiligheidsdienst een zestal kopstukken der ex-nazi's de groep-Naumann
beschuldigd van een poging om weer aan de macht te komen, arresteerde en een
Amerikaans opinie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de Hitler-geest bij de jeugd
herleefd en zelfs in de regeringspartij der Frei-Deutschen geïnfiltreerd is, wordt dit
wantrouwen, ondanks Adenauer's schouderophalen, ook door andere partners van het
E.D.G. gedeeld. Zij vragen zich met bezorgdheid af, waarheen het eenmaal machtige,
gewapende Duitsland, in de Europese gemeenschap opgenomen, hen wel voeren zal?
Het heeft de Italiaanse regering de Gasperi veel tijd, geduld en geweld gekost om
in de Tweede Kamer haar kieswet-hervorming de overwinning te verschaffen. Om bij
de verkiezingen van Mei a.s. de communisten en de neofascisten (uiterst rechts en
links) buiten de regering te houden, stelde de Gasperi voor, dat aan de partijen; die
meer dan de helft der uitgebrachte stemmen op zich zouden verenigen, twee derde
van het aantal zetels toegewezen werden. Vechtpartijen in en buiten het parlement,
moties en eindeloze verklaringen dienden om de behandeling onmogelijk te maken.
Maar onbewogen hield de Gasperi voet bij stuk, en haalde zijn ontwerp binnen,
waarvan de uitwerking ook voor zijn partij fataal kan zijn.
President Tito's poging een nationale katholieke Kerk te stichten is afgestuit op de
onverzettelijkheid van het Yoego-Slavisch episcopaat. 8 Januari had hij een conferentie met zeven katholieke hoogwaardigheidsbekleders. Enige weken later verklaarden deze, dat zij niet van zins waren het doodvonnis der Kerk te ondertekenen en dat
zij eerst bewijzen moesten zien, dat de republiek met haar onrechtvaardigheden tegen
Kerk en gelovigen zich niet de vernietiging van de godsdienst ten doel stelt. Met de
Turken kon Tito makkelijk tot een coördinatie van verdediging komen.
Terwijl Churchill op zijn vacantiereis naar Jamaica ter huize van de staatsman
achter de schermen, Bernard Baruch, bij Eisenhower pogingen aanwendde om volle..
dige inlichtingen te krijgen over de stand der Amerikaanse atoomwapens en om de
economische betrekkingen tussen beide landen te verbeteren, herleefde in Egypte de
eis, dat de Britten de Kanaal-Zone zouden evacueren, alhoewel de onderhandelingen
over deze kwestie nog gaande zijn. Vermoedelijk was dit een afleidingsmanoeuvre der
regering, daar zij op het spoor was van een complot van politici en officieren om
Naguib ten val te brengen. De generaal greep tijdig in, nam 25 officieren gevangen,
verbood alle politieke partijen, legde beslag op haar bezittingen en vestigde een
persoonlijk „interregnum" van drie jaar, teneinde het democratische stelsel in Egypte
te consolideren.
Premier Mossadeq van Iran heeft de gewoonte onverwachte dingen te doen.
Nauwelijks had hij van het Perzische parlement een motie van vertrouwen ontvangen
of hij deed, zonder met wie dan ook er over gesproken te hebben, het voorstel om zijn
dictatoriale volmachten met nog een jaar d.w.z. tot 11 Februari 1954, te verlengen.
Met deze macht toegerust hoopt Mossadeq de nieuwe kieswet, die de bevoegdheden
van het parlement aanzienlijk zal inkrimpen, tot stand te brengen. Zelfs zijn trouwe
medewerker, Makki, die in de olie-kwestie een belangrijke rol speelt, vond deze eis te
exorbitant en verliet woedend de vergadering. De op zijn beurt bedlegerige voorzitter
van het parlement, Kasjani, achtte dit verzoek strijdig met de grondwet en uitlopend
op dictatuur. Makki en Kasjani bonden echter in, toen grootscheepse volksbetogingen
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zich voor Mossadeq verklaarden. Het parlement boog het hoofd en in afwezigheid
van de oppositie werd het voorstel met 1 stem tegen aanvaard, met dien verstande,
dat Mossadeq om de drie maanden verslag moet uitbrengen van zijn verrichtingen.
NEDERLAND
Januari 1953 heeft drie onbevredigende indrukken achtergelaten: de straf door de
Haagse rechtbank tegen de aanvallers op overste Harjono uitgesproken, de houding
van de Duitsers ten opzichte van de ontsnapten uit de strafgevangenis van Breda en
het antwoord van minister Staf op de vragen van het kamerlid Stokmann.
De vonnissen over de daders van hetgeen feitelijk een moordaanslag was, vielen zo
licht uit, dat niet alleen het Hoge Commissariaat van Indonesië zich zeer teleurgesteld
over deze uitspraak verklaarde, maar dat ook de minister-president, opmerkend dat
de regering geen invloed heeft op de rechterlijke macht, tot nog toe „het gevelde
vonnis niet begreep". Het O.M. is in hoger beroep gegaan. Met belangstelling wordt
de revisie van het vonnis tegemoet gezien.
Van de zeven naar Duitsland ontsnapte oorlogsmisdadigers lopen er nog vijf op
vrije voeten rond. In het algemeen kennen de Duitsers geen oorlogsmisdadigers, maar
slechts oorlogshelden. Vandaar dat de rechter te Kleef, de Bondsdagafgevaardigde die
een hunner de weg naar de vrijheid wees, zelfs de Duitse opsporingsdienst en leden
van de regering als het ware samenspanden om deze zgn. „politieke" vluchtelingen
een asyl te verlenen. Op de duur echter brak het inzicht door, dat om deze kwestie de
verhouding tot Nederland niet vertroebeld mocht worden. Adenauer keurde dit talmen
af en de Nederlandse regering heeft een verzoek tot uitlevering niet tot uitzetting
ingediend, waarvan het resultaat afgewacht moet worden. Intussen is de minister
van Justitie, Donker, tot zulke harde maatregelen overgegaan, date menigeen zich
afvraagt, of deze het secundaire doel van gevangenschap: verbetering van de schuldigen, niet ver voorbijschieten en het beleid van zijn voorgangers vernietigen.
Het antwoord van minister Staf omtrent het verlof aan het „Humanistisch Verbond" verleend, om de militairen tot „bezinning" te brengen, heeft althans de katholieken niet gerustgesteld. De minister erkende wel, dat er groot verschil bestond
tussen het godsdienstig werk der kerken en het verzorgingswerk. van het „Humanistisch Thuisfront", doch zag in het laatste nog „een uiting van ethische welzijnszorg".
In verschillende bladen en in dit tijdschrift is nochtans betoogd, dat dit verbond, zich
tooiend met de onschuldige, vage naam van „humanisme", in feite atheistisch is en
dat een christelijke staat deze ondermijning van het geloof, zich geenszins mag laten
welgevallen, laat staan ze begunstigen. In de Tweede Kamer heeft de katholieke
fractie niet genoegzaam geattendeerd op dit gevaar, maar in de Eerste Kamer heeft
het katholieke Kamerlid, Kropman, in een principieel en fel debat met de humanist In
't Veld, onomwonden het katholieke standpunt uiteengezet. In het land zijn door
katholieke bonden en katholieke kiesverenigingen protesten uitgegaan, die niet
bevreesd voor eventuele politieke gevolgen, het beginsel tegen de opportuniteit wensen te handhaven.
Een gunstige indruk heeft in Amerika en in het overige buitenland gemaakt de
verklaring van de Nederlandse regering, dat zij wegens onverwachte toeneming van
goud- en dollarreserves heeft afgezien van econo mische dollarhulp voor het fiscale
jaar 1951-1953, zonder daarbij op de toekomst te prejudicieren.
De herdenking van Schaepman's sterfdag, vijftig jaar geleden, heeft veel bijgedragen om de gedachte van de noodzakelijke eenheid der katholieken, --- waarop deze
grote leider altijd gehamerd heeft ,--- te verlevendigen. Het Centrum van Staatkundige
Vorming heeft een brede commissie samengesteld, waarin de verschillende maatschappelijke groepen vertrouwen kunnen stellen, die de noodzaak van staatkundige eenheid
der katholieke Nederlanders in studie heeft genomen.
1-2-1953
K. J. D.
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BELGIË
Het jaar werd ingezet met een donderslag: het Koninklijk Besluit houdende reorganisatie van de verp lichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, getroffen op
31 December 1952 en op Nieuwjaar 1953 in het Staatsblad verschenen. Dit Besluit,
naar de verantwoordelijke minister vaak Besluit-Van den Daele geheten, voerde
volgende hervormingen in de ziekteverzekering: verdeling der inkomsten (bijdragen)
door het Rijksfonds onder de verzekeringsorganismen volgens het stelsel der, criteria
(beroep, leeftijd, geslacht, samenstelling van het gezind gezondheidsgraad van de
woonplaats) zodat het organisme met de grootste risico's ook de ruimste inkomsten
boekt, beheersverantwoordelijkheid der verzekeringsorganismen; inzake uitbetaling der
prestaties, verdeling der risico's in grote (verplicht te dekken) en kleine (facultatief,
volgens vrije bepaling door de organismen te dekken).
Op verschillende punten wordt door het Besluit een ware gezondmaking bereikt.
Sinds 1948 kende de verzekering een regelmatig deficit van rond 200 millioen 's jaars,
voor het overgrote deel langs de kant der socialistische mutualiteiten. Het stelsel der
voorschotten volgens de uitgaven gaf daartoe rechtstreeks aanleiding. Wat de
Socialisten vooral tegen het Besluit opzette was enerzijds dat zij hun debetrekening
( ± 700 millioen) tegen 1960 moesten aanzuiveren, anderdeels/ dat het gehuldigde
pluralisme lijnrecht indruiste tegen hun principiële opvatting van een nationale
gezondheidsdienst. Ze begonnen dus een hevige campagne, rijk aan slogans, arm aan
zakelijkheid. De Kamergroep van de B.S.P. vroeg een dringende interpellatie aan. De
Gemeenschappelijke Actie stelde aan de regering een ultimatum; het kwam tot enkele
wilde stakingen. De Christen Werkersbeweging wier belangen ditmaal geheel aan
die van de Socialisten tegengesteld waren, risposteerden door een knappe voorlichtingscampagne en de vorming van een Comité voor Overleg en Actie.
Na een bespreking van de Eerste Minister met de socialistische voormannen
geloofde men eerst aan een socialistische afkoeling. Toen alras bleek, dat zij integendeel hun actie voortzetten en geleidelijk weer hun beginselen als inzet van de strijd
naar voren brachten, werd aan de regering van sommige kanten verweten, eens te
meer toegevingen te hebben gedaan t.o.v. gewelddreigingen.
Zakelijk kan men echter de regering nauwelijks iets verwijten. Een andere vraag is,
of ze niet de loyauteit van de Socialisten te hoog heeft geschat. In hoever hebben
deze enkel tijd zoeken te winnen? De omstandigheden waren een actie hunnerzijds
weinig gunstig. Thans krijgt men de indruk dat ze druk bezig zijn een geschikter
klimaat te scheppen en hun actiemiddelen op punt te stellen. We zegden het reeds: ze
komen weer meer met hun beginselen voor de dag. Ze bewerken op het parlementair
vlak en in de pers de opinie inzake de militaire diensttijd (eis tot invoering van de
18 maand) , het incivisme (interpellatie Rolin, verlaten van de Senaat) , de sociale
politiek (verlaten van de Kamercommissie), de stijgingen van huurprijzen, tramprijzen enz Dhr. Spaak richtte een „plechtige waarschuwing" tot de regering.
Men krijgt de indruk dat zij terwille van hun prestige bij de eigen troepen, eerlang
zullen moeten trachten een beslissing af te dwingen: sinds 1950 is de homogene
regering zogezegd geen maand buiten gevaar geweest en heeft men niet opgehouden
„ontbinding!" te schreeuwen. De socialistische man in de straat wil eindelijk iets zien
gebeuren. Het is dan ook niet uitgesloten dat regering en oppositie naar een misschien
beslissende krachtproef gaan. De Liberalen, als wier voorzitter dhr. Liebaert dhr.
Motz heeft opgevolgd, hopen wellicht de rol van derde hond te kunnen spelen. In
ieder geval is vanwege de regering waakzaamheid geboden.
Uit de activiteit van de regering vallen naast het Besluit Van den Daele de
verhoging der ouderdomspensioenen te vermelden (26.000 fr. vanaf 1 Januari 1953),
de prijsverlaging der pharmaceutische specialiteiten, de voorbereiding van een grote
campagne tegen de krotwoningen en tenslotte de inbeschikbaarheidstelling van
secretaris-generaal J. Kuypers door de minister van Openbaar Onderwijs. Deze maatregel was na het verwerpen van de herziening door het Hof van Verbreking en na de
36
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weigering van betrokkene, een speciale opdracht te aanvaarden, op zijn minst
normaal. Hij kan echter bijdragen tot de emotionele sfeer waaraan de oppositie
behoefte schijnt te hebben.

***

Er is in Januari meer dan één gelegenheid geweest, om philosophische beschouwingen aan te knopen aan de verminderde kwaliteit van de wetgeving en het verband
daarvan met de algemene productie-tendenz naar vergankelijke, in korte tijdspanne te
vervangen waar of het verschrompelen van een serene politiek van vooruitziendheid,
wikken en wegen, voorzichtige maar geldige beslissing ten voordele van een opgejaagde, avontuurlijke politiek, meer object dan subject t.o.v. de gebeurtenissen. Het
Besluit Van den Daele is één aanleiding daartoe. De verdere ontwikkeling van de
Europese Kolen- en Staalgemeenschap (E.K.S.G.), het lot van het ontwerp-verdrag
tot instelling van de Europese Defensiegemeenschap (E.D.G.) , de debatten te
Straatsburg in de Assemblée „ad hoc" (een soort prae-constituante op Europees vlak)
over het voorontwerp-verdrag tot instelling van een Europese politieke gemeenschap,
leiden tot dergelijke beschouwingen. De gemeenschappelijke markt van de E.K.S.G.
treedt in werking, voor ijzer en kolen op 10 Februari, voor staal op 10 Maart. Het is
pas wanneer het raderwerk begint te functioneren dat men het Schuman-plan zal
kunnen beoordelen uit de ervaring en naar de practijk. De Hoge Overheid en de
regering zijn het echter eens dat de tijden rijp zijn en het is met betrouwen en doelbewustheid dat men zich in dit eerste Europese experiment mag begeven.
De E.D.G. heeft blijkbaar voor haar tot stand komen met groter moeilijkheden te
kampen. Voor België schijnt dit ontwerp het constitutioneel probleem duidelijker te
stellen dan zulks met het E.K.S.G.-verdrag het geval was: vooe beide draait het
vraagstuk nochtans rondom dezelfde kern: mag, volgens de Grondwet, het beheer van
de Belgische kolen- en staalsector of van het Belgisch leger overgedragen worden aan
een supranationale overheid en mag zulk een verdrag, zonder grondwetherziening
worden goedgekeurd? Het E.K.S.G.-verdrag werd gestemd zonder veel bekommernis
om de grondwettelijkheid ervan, en zonder dat het advies van de Raad van State
erover gevraagd werd. Voor het E.D.G.-verdrag werd dit advies wel gevraagd.
Onrechtstreeks gaf dit aanleiding tot een incident toen de socialistische pers, tuk op
iedere gelegenheid om ontbinding te eisen, vervroegd het bericht lanceerde dat de
Raad van State zich tegen de grondwettelijkheid had uitgesproken en dat dus voor de
goedkeuring een grondwetherziening zou nodig zijn. Van links werd gepoogd daar
politieke munt uit te slaan, van rechts zochten sommigen een politieke achtergrond
voor het advies. Zoals overtuigend door Prof. De Visscher betoogd werd (Nation
Belge van 15-1-'53) is de opdracht van de Raad van State enkel van technische aard
en behoort het aan het Parlement politiek stelling te nemen: het kan zich, op eigen
verantwoordelijkheid, aan het advies van de Raad houden of niet. Het advies inzake
E.D.G. werd op 15-1-'53 aan de regering overgemaakt. Het zou soepel opgesteld zijn
en voor de regering de mogelijkheid open houden zich op het noodrecht te beroepen.

Op de Kabinetsraad van de volgende dag werd dan ook beslist het wetsontwerp tot
ratificatie van het E.D.G.-verdrag in te dienen.
Dit verdrag krijgt dus een zeker verband met de grondwetherziening. Er is een
strekking (die normaal in 1954 zou vallen) tot een omvattende hervorming over te
gaan. Het heeft er echter meer de schijn naar, dat men zich zou beperken tot de
strikt noodzakelijke aanpassing aan de Europese ontwikkeling. Dat bewijst toch hoe
stevig de waarde van onze grondwet nog steeds blijft, felle tegenstelling tegen het
ephemere van zoveel moderne wetgeving! Het E.D.G.-verdrag houdt tevens verband
met de Europese politieke gemeenschap waarvan de fundamenten door de Assemblée
„ad hoc" gelegd worden. De debatten die in Straatsburg plaats grepen, waren
veelbetekenend, en van rechtstreeks belang voor ons land. De E.P.G. (zoals we ze
maar zullen noemen) dient eigenlijk tot overkoepeling van de gespecialiseerde
gemeenschappen. Sommigen willen daarvan maar onmiddellijk een federatie maken
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en de Assemblée ging in haar aanbevelingen ver die weg op. De Raad der nationale
ministers zou weinig meer dan een verbindingsopdracht behouden, voor het overige
zou de uitvoerende bevoegdheid in handen liggen van een Executieve Raad. De
Wetgevende macht zou berusten bij een twee-kamer-parlement, met een Volkerenkamer, door de Europese bevolking, gekozen volgens de evenredige formule en een
Senaat volgens de „gepondereerde" formule. Dit is de ongunstigste formule voor de
kleine landen en het is jammer dat de amendementen Wigny niet in hun samenhang
aanvaard werden: evenredige Kamer en paritaire Senaat (evenveel zetels voor ieder
land) . Eens te meer dient opstellers en stemmers van het voor-ontwerp gemis aan
realisme en aan zin voor maatvol, ernstig werk verweten. Verschillende Belgische
afgevaardigden zijn niet zonder schuld, o.m. de socialistische Prof. Dehousse en de
voorzitter Spaak. Met dat al dient het ontwerp practisch geheel herzien, wil het ooit
door de Europese staten aanvaard worden.

.

.

.

***

Belgisch Kongo behoort bij België. Meestal komt zulks in kronieken binnenland niet
tot uiting, ditmaal zijn er echter goede redenen om het uitdrukkelijk te bevestigen. In
hoever een samenhang bestaat met de plannen tot oprichting van een CentraalAfrikaanse federatie (Britse gebieden) willen we buiten beschouwing laten, maar op
het Centraal Afrikaans congres te Boekavoe werd een rede uitgesproken; die in die
Centraal-Afrikaanse zin nogal separatistisch moet getint geweest zijn t.o.v. België
De zaak is blijkbaar ernstig genoeg geweest om minister Dequae ertoe te brengen
voor de „Cercle Royal Africain" ondubbelzinnig te verklaren dat „België en Belgisch
Kongo een en dezelfde staat uitmaken, dat het Belgisch grondgebied en dat van
Kongo samen het nationaal grondgebied uitmaken en dat de Belgische nationale
souvereiniteit zich tegelijk over België en over Belgisch Kongo uitstrekt". Onze
kolonie, die het voorwerp van zoveel aanslagpogingen uitmaakt o.m. in de U.N.O.
verdient meer belangstelling en aandacht in het binnenland!
L. Deraedt

.

.

Forum
Justus De Harduwijn (1582 Gent-Oudegem 1636)
De Harduwijnkenner Dr Oscar Dambre
heeft een kostbaar en naar de prijs goedkoop boekje uitgegeven over Justus De
Harduivijn's Testament (Erasmusgenootschap, Gent 1952) 1 ) . Men vindt er o.m.
een volledige bibliografie in van De Harduwij n's werken en van al wat over hem
verschenen is, sinds Dr Rob. Foncke en
Dr O. Dambre de Harduwijn wederom
ontdekten.
Maar de grote vondst van Dr Dambre,
in dit boekje medegedeeld met facsimile's
van bepaalde documenten, zijn de oorkonden betreffende de testamenten van de
pastoor, die denkelijk te Oudegem, stierf,
en de aanstelling van zijn opvolgers door
het kapittel van Kamerijk. Zo is Dambre
erin geslaagd de juiste datum van het
overlijden voorgoed vast te leggen in het
jaar 1636 tussen 2 April en 27 Juni, en
hoogstwaarschijnlijk op 21 Juni. Het is
een glimlachend wetenschappelijk genot
de geleidelijke toespitsing te kunnen nagaan. En de Nederlandse letterkundige
wetenschap zal Dr Dambre daarvoor ten
eeuwigen dage dankbaar wezen.
Naast al die kostbare documenten komen nog een paar inleidende opstellen
van de geleerde vinder. En daar begint,
aangrijpend en ontroerend in zijn soberheid, de gestalte en de tijd van de Harduwijn voor ons te leven. Een dertigtal
jaren geleden schreef Pater Van Opdenbosch S.I. een essay over de Heilige Jan
Berchmans dat hij wilde betitelen als De
laatste der Vlamingen. Dit woord rijst in
de geest op, als we De Harduwijn gedenken. De laatste schitterende poëtische ster
in Zuid-Nederland, in Vlaanderen, toen
al de Nederlandsschrijvende krachten zich
in het Noorden hadden teruggetrokken.
We zeggen Nederlandsschrijvende, want

in het Latijn, de taal der geleerden ging
Zuid-Nederland nog de wereldfaam tegemoet met het werk van de bisschop van
Ieper, Jansenius, en de Acta Sanctorum
der Bollandisten. Het was dus niet al
kultuurduisternis en men mag zelfs de 17e
en 18e eeuw in Vlaanderen leren zien
als een tijdvak van gespreide volkscultuur
op godsdienstige grond. En buiten Michiel De Swaen en Pater Poirters en
andere soms verbazend belangwekkende
predikanten der Contrareformatie als Van
de Werve O.F.M. en Haesaert S.I., is
daar nog de merkwaardige mystieke autobiografie van Maria Petyt, die aan de
oorsprong ligt van de Franse Mariale
devotie der 17e eeuw van Eudes, en het
oeuvre van Van den Abeele S.I. uit de
18e eeuw, die het gehele christelijk leven
en dogma in fraai geschreven en van
echte zalving doordrongen werken weergaf. Zo is het schone Nederlands als letterkundige taal niet zo verduisterd als
men het oppervlakkig heeft voorgesteld,
en wanneer dan Gezelle de Zuid-Neder
landse volksziel in haar luister uitzingt, is
hij geen mirakel, maar de eindelijke stem
van een godsdienstig hoog-beschaafd en
menselijk diep verfijnd en gemoedrijk
volk. Zo staan, wat de dichtkunst betreft,
De Harduwijn en Gezelle aan het begin
en aan het einde van het Contrareformatorische Vlaanderen.
Maar dat begin lijkt tragisch. Dambre
verhaalt in zijn boeiende inleiding hoe De
Harduwijn een jaar voor zijn dood zijn
Groot-Nederlandse droom zag verzwinden en de dreigende ondergang van
Vlaanderen kon voorzien. De Fransen
hadden namelijk met de Noord-Nederlanders een overeenkomst gesloten eerst om
de Zuidelijke Nederlanden volgens de

1) Dr 0. Dambre, Justus De Harduwijn's Testament,

Erasmusgenootschap, Gent, 1952, 80 pp., 65 fr.
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taalgrens te verdelen, naderhand echter
wilden de Fransen nog Vlaanderen inpalmen tot een lijn benoorden Blankenberge
en Brugge tot Rupelmonde. In dat jaar
1635 verdween alle hoop op hereniging
met het Noorden en „sloeg het Grootnederlands bewustzijn van de bedreigde
Zuidnederlanders in Vlaams bewustzijn
om" (Dambre o.c. p. 21) . In zijn „Goeden
Yever tot het Vaderland" slaakte De
Harduwijn de noodkreet: „Noyt Fransch!"
Er is waarlijk meer dan één gelijkenis
met Gezelle, en de priester dichter De
Harduwijn rijst op als de rasechte Vlaming. Alleen reeds om deze belichting
van De Harduwijn mogen we Dambre
dankbaar zijn en is dit boekje uiterst
leerrijk en kostbaar.
Er zijn nog zoveel andere zijden aan
die persoonlijkheid die er in duidelijk
worden, zoals zijn familiezin en familietrots. Maar men leze het boekje zelf.
Nu ik toch de gelegenheid vind, wil ik
pogen de priester-dichter De Harduwijn
letterkundig te situeren. Hij is de tijd- en
generatiegenoot van het geslacht dat de
Gouden Eeuw der Nederlandse letterkunde schiep. Al die mannen zijn geboren
omstreeks het jaar 1580: Hooft (15811647) , Bredero (1585-1618) , Vondel
(1587-1679) , Cats (1579-1660), Stalpaert
Van der Wielen (1579-1630) , Camphuysen (1586-1627) , Revius (1586-1658), De
Harduwijn (1582-1636) . Het valt ook op
dat, behalve Huyghens (1596-1687) die
heel wat jonger is en de twee patriarchen
Cats 80 en Vondel 91 jaar, al die grote
namen van de gouden eeuw gestorven
zijn vóór de helft der 17e eeuw. Indien ik
nu de dichter De Harduwijn, de Zuidnederlandse generatiegenoot der Goudeneeuwers, naar zijn dichterlijke waarde wil
beschrijven, dan zou ik hem naar mijn
persoonlijk oordeel plaatsen naast Hooft.
En in een letterkundige geschiedenis van
de Nederlanden, die eens waarlijk heel-

565

Nederlands zou wezen, zou ik als de vier
grote namen vernoemen: Bredero, De
Harduwijn, Hooft en Vondel. M.i. kunnen noch Camphuysen, noch Stalpaert
Van der Wielen zich meten met De Harduwijn. En ook Revius lijkt me, ondanks
enkele prachtige sonnetten, voor hem te
moeten onderdoen. Van de sonnetten van
De Harduwijn --- ik spreek in de eerste
persoon omdat ik mijn oordeel niemand
wil opdringen -- houd ik meer dan van
Hooft's sonnetten. Hooft is zwaarder,
meer doorwrocht in zijn sonnetten en
heeft in zijn Granida een dichterlijke symfonie geschreven zoals De Harduwijn er
geen schreef. Daarom staat hij nog boven
De Harduwijn. Maar deze heeft in zijn
sonnettencyclus „Roosemondt" de eerste
cyclus, de eerste geconstrueerde bundel
van onze letterkunde voortgebracht en
die liefdeslyriek, al is ze ook nog op Pe trarca geïnspireerd, is m.i. argelozer en
schoner zingend dan Hooft's liefdeslyriek,
de Granida uitgezonderd. De Harduwijn
is een echte zangvogel. Wil men horen
hoe het sonnet in Alexandrijnen waarachtig zingen kan, dan beluistere men De
Harduwijn. Het is eigenlijk wel een glimlach waard dat de allerfraaiste liefdeslyriek van onze letterkunde door een toekomstige pastoor werd gedicht. Maar als
priester-dichter heeft hij de zangvaardigheid van de op wereldse maten geoefende jongeling bewaard. En met de fijngevoeligheid van de rasechte kunstenaar
heeft hij ook de zin behouden voor het
argeloze, het schier-volkse, het naïeve,
waardoor hij als lyricus gunstig afsteekt
tegen de overgekunstelde Hooft.
Bij De Harduwijn is de kunst natuur
geworden. Het is een echt genot om te
luisteren hoe hij met zijn Alexandrijnen
zwiert en met welk een vingervastheid
hij in vier streken, vier sneden in het
Alexandrijn, een sonnet uitmusiceert, zoals de laatste versregel in deze terzinen:

Uw ogen zijn mijn vier, uw haar is mijnen band,
mijn leven en mijn dood staan t'samen in uw hand,
en uw zoetwijze spraak is mij een hertebrake.

566
566

FORUM
FORUM
Ziet
ben bestel,
bestel. die
die nooit
nooit rust
rust en
en beseef,
beseef. (besefte)
Ziet hoe ik ben
(besefte)
sedrtaCupionmjghertscf
sedert dar Cupido in mijn jong herte schreef
uw ogen.
ogen, - uw
uw blond
blond haar.
haar, --- uw
uwhand,
hand.---- uw
uw zoete
zoetesprake.
sprake.
uw

Dat was
Dat
was nog
nog een
een tijd
tijd toen
toen men
men ververstand had
had van een
een versstructuur
versstructuur en heerheerstand
lijk musiceren
musiceren kon.
kon. Werkelijk
Werkelijk een nieuwe
lijk
lente en
en een
lente
een nieuw
nieuw geluid.
geluid. Die
Die jonge
jonge
Gentenaar,niet
niet ongelijk
aan Vande
Vande
Gentenaar.
ongelijk aan

W
oestijne. maar
maar frisser
frisser en
en levenslustiger
levenslustiger
Woestijne,
als
stemmingsmens. kon
veroverend zinals stemmingsmens,
kon veroverend
aanlopen
gen.
men luistere maar naar die aanlopen
gen, men
als

„Zoet is de
"Zoet
de Westenwind,
Westenwind. die
die ruisen
ruisen doet
doet en
en beven
beven
woud of
of 't'tgroensel
groenseleender
eender plein".
plein".
de
de loverkens
loverkens van 't woud
met uw
of „Blind
"Blind man
man die
die onbeschaamd,
onbeschaamd. met
ruisende liere
liere....
...."" waarbij
waarbij zo
zoprachtig
prachtig
ruisende
van ruisende
het vers een
de antimetrie
antimetrie van
rûisende het
een
zwaai en
zwaai
en golving
golving geeft
geeft om
om er
er een
een hele
hele

dag
en hoofd
hoofd mee
mee rond
rond te
dag in long en
te lopen.
Of
dat prachtig
prachtig beeldende
beeldende en
en zingende
Of dat
tegelijk:

,,0
linde loverrijk,
loverrijk. onder
onder wiens
wiens lommer
lommer schone
schone
„O linde
vliedende
gloed. ik
vliedende 't't zonnen
nonnengloed,
ik kom
kom nemen
nemen mijn
mijnrust
rust......
...."..
,,0
nachtgodinne schoon,
schoon. o0 nachtblinkende
nachtblinkende Mane,
Mane.
„O nachtgodinne
die met een
een zilverschijn
zilverschijn aarde
aarde ende
ende zee
zeebeblekt,
beblekt.
als door
door 's's nachts
nachts duisterheid
duisterheid uwen
uwen lichtwagen
lichtwagen trekt
trekt
uw moorpeerden
moorpeerden fris
fris beposten
beposten 's hemels
en uw
hemels bane
bane......
...."..
Had Bremond
Bremond de Nederlandse
Nederlandse letteren
letteren
willen leegplukken
willen
leegplukken om mooie
mooie versregels,
versregels.
dan had hij
hij in de
de Harduwijn
Harduwijn korven
korven kunkunnen bijeengaren.
dichter kan een
een sonsonnen
bijeengaren. De dichter
net
net bouwen
bouwen als een
een echt
echt zanggebouw
zang gebouw en
en
heeft daarbij
daarbij die feilloze
feilloze dichterroede
dichterroede om
om
één
als een
één Alexandrijn
Alexandrijn als
een zelfstandig
zelfstandig en
en
onvergetelijk
gedichtop
op te
te toveren.
toveren. ik
Ik
onvergetelijk gedicht
weet
dat komt,
komt. maar
maar een
een wel
wel
weet niet
niet hoe
hoe dat
uitgewogen
heeft zoveel
uitgewogen Alexandrijn
Alexandrijn heeft
zoveel ininnerlijke
muziek en muzikaal evenwicht
nerlijke muziek
evenwicht en
en
zoveel suggestievermogen
dat het
het
suggestievermogen in zich
zich dat
volstaat om
om op
op zichzelf
zichzelf de
depoëziehonger
poëziehonger
te vullen
,,0 linde
linde lo10vullen en
en te
te verzadigen.
verzadigen. „O
verrijk,
verrijk. onder
onder wiens
wiens lommer
lommer schone"
schone",
,

"opstichtende
een woest
„opstichtendemijn
mijn kluis
kluis in
in een
"die opent
opent mijnen
mijnen mond
mond
kronkelhouf'
kronkelhout"...
... „die
tot schoon verborgenheden"
verborgenheden" ..••
....
Harduwijn heeft er dikwijls
dikwijls zo. En
En
De Harduwijn
men zou hem
hem wel met Vondel willen
willen vravramen
gen: „Wie
"Wie heeft
heeft dus
dus geconfijt
geconfijt uw
uwmilde
milde
gen:
tong schoontalig".
schoontalig". Want
jonge VonVontong
Want de jonge
dat
del heeft
heeft er
er ook
ook zo
zo ininzijn
zijnPascha,
Pascha. dat
del
doorgaans. ik weet
weet dichterlijk
dichterlijk gezien
gezien niet
niet
doorgaans,
waarom. als
wordt beschouwd.
beschouwd. De
waarom,
als zwak wordt
Harduwijn heeft
levenslang de
de frisheid
frisheid
Harduwijn
heeft levenslang
de jonge
jonge Vondel
Vondel bewaard.
bewaard. En
En dat
dat
van de
genot en
en genieten
genieten van
van dededauwfrisse
dauwfrisse
genot
gewassen en
ennamen
namen
woorden. namen
namen van gewassen
woorden,
vogelen ....
en zang van vogelen
... .

"Als hagen
hagen van
van cypres,
cypres. van
vanmyrtus
myrtusen
enlaurier,
laurier,
„Als
van vinkoord,
vinkoord. roosmarijn
roosmarijn en
en fijnen
fijnen eglentier.
eglentier.
zoete vogelzang,
vogelzang. dien
dien z'z' hoort
hoort van
vanalle
allezijen,
zij en.
De zoete
ook heuren
heuren geest
geestverkwikken
verkwikkenenenverblijen
verblijen
komt daar ook
komt
als zij
zij van
vantussen
tussen 't'trijs
rijsofoflommerachtig
lommerachtig riet
riet
kleinen nachtegaal
nachtegaal hoort
hoort gorgelen
gorgelen zijn
zijnlied;
lied;
den kleinen
als zij
zij daar
daar de
de leeuwerk
leeuwerkhoort
hoortvreugdig
vreugdigtierelieren
tierelieren
dien ziet
zietlangs
langsdedeTocht
lochtalaltuimelende
tuimelendezwieren;
zwieren;
en dien
zij de
de kwakkel
kwakkel hoort
hoort hoe
hoe zij
zij gedurig
gedurig kwakt
kwakt
als zij
heur brekekeks
naar den
den regen snakt;
snakt;
brekekeks koaks en
en naar
't mussen-gezierik
mussen-gezierik hees,
hees. der
der duiven
duiven lief
lief roekoeken,
roekoeken.
en
en 's's reigers
reigers lui
lui geschrei
geschrei kommende
kommende uit
uit verre
verrehoeken,
hoeken.
spitters zoet
zoetgeluid,
geluid,
koekoeks ouden
ouden lul
lul en
en 't'tspitters
des koekoeks
der sijskens
sijskens knotering
knotering en
en 's's spreeuwen
spreeuwen wild
wildgefluit".
gefluit".

FORUM
FORLV!

567

Dat is
is van
van de
de mooiste
mooiste muziek
muziek ooit in
in tigers
tig ers niet
niet nodig
nodig had
had en
en hun
hun voorloper
voorloper
een
was.
een taal
taal geschreven,
geschreven,enenaan
aanhet
hetvoorbeeld
voorbeeld was.
van
De Harduwijn
Harduwijn kan
kan men
men Gezelle's
Gezelle's
En wordt
wordt Gezelle
GezelIe niet
niet voorafgezongen
voorafgezongen
van De
liefde voor de
lied:
de taalklank
taalklank en
en de
deklanknaklankna- in in
ditditlied:
liefde
hij de TachTachbootsingen
begrijpen en
bootsingen begrijpen
en hoe
hoe hij
Moddervogels, arrem
arrem enden
enden (eenden)
(eenden)
die daar tussen 't lis en 't riet
dieartusn'l ie
of altijd
altijd in enen
enen vliet
vliet
maar
ende wenden,
wenden,
maar en keren ende
had ik ulien
ulien vleugels aan,
aan,
't
met mij
mij al
al anders
anders gaan!
gaan!
't zou met
Waarom en
en heb
heb ikikmijn
mijnarmen
armen
volk
niet volvederd
volvederd als dit volk
niet
dat daar
daar tuimelt
tuimelt door
door 't'tBewolk?
gewolk?
ik eens
eens daaronder
daaronder zwarmen,
zwarmen,
Mocht ik
't ware mij
mij den liefsten
liefsten dag
dag
van mijn
mijn leven
leven zag!
zag!
dien
dien ik van
mij dit zo
zo gebeuren,
gebeuren,
Mochte mij
mij dit eens geveild,
geveild,
wierde mij
ik waar
waar haast
haast van
van hier
hier gezeild.
gezeild.
'k
de wolken
wolkengaan
gaanopscheuren,
opscheuren, (openscheuren)
(openscheuren)
'k Zou de
noch 'k en peisde nimmerweer
noch'kepisdmrw
eens om
om mijnen
mijnen wederkeer.
wederkeer.
GezelIe moet
moet trouwens
trouwens heel wat
wat geleGezelle
zen hebben
hebben in de
de dichters
dichters van de
de gouden
gouden
want hun
hun losverende
losverende en
en schoonschooneeuw,
eeuw, want
kinderlijke
weergaloos
kinderlijke dichtdreun
dichtdreun is
is hem weergaloos
eigen.
Vanzelf bracht
bracht Gezelle
GezelIe een
een momoeigen. Vanzelf
derne zenuwgespitste
zenuwgespitste verfijning
verfijning bij,
bij, die
die
derne
zij
niet bezaten
bezaten op
die wijze.
wijze. Maar
Maar'de
de
zij niet
op die
jonge Gezelle
GezelIe met
met
verwantschap van
verwantschap
van de jonge
2).
dergelijke
dichtkunst is
is onmiskenbaar
onmiskenbaar 2).
dergelijke dichtkunst
Wat Gezelle
GezelIe niet
niet zo
zoheeft
heeftgehanteerd
gehanteerd
werd dit
dit weer
weer
is het
het Alexandrijn.
Alexandrijn. Wel
Wel werd
de Woestijne.
Woestijne. Zo vin
vinhet
vers van Van de
het vers
den
in De
DeHarduwijn
Harduwijn de
de twee
twee grote
grote
den we in
moderne dichters
Vlaanderen voorvoormoderne
dichters van Vlaanderen
afgebeeld:
renaissancistische Van
de
afgebeeld: de renaissancistische
Van de

W
oestijne en
en dedeContrareformatorische
Contrareformatorische
Woestijne
Gezelle. Dit alles
alles verenigd
verenigd en
en samengevat
samengevat
GezelIe.
in
de eenheid
eenheid van
van het
hetlentefrisse,
lentefrisse, het
het
in de
kinderlijke.
bewust kinderlijke.
bloeit misschien
misschien het
het schoonst
schoonst en
en
Dit bloeit
rijpst
in de Marialiederen
De HarduHardurijpst in
Marialiederen van De
wijn. Maar
Maar het
het was van
wijn.
van in
inde
de„Rooser
"Roosemondt"
zou verkeerd
verkeerd zijn
zijn
mondt" aanwezig.
aanwezig. Het zou
daarin
onrijpheid te zien.
zien.
daarin onrijpheid
Een aandachtige lezing van De
DeHarduHarduwijn ontdekt
ontdekt niet enkel
enkel een
een onbevangen
onbevangen
wijn
maar de
de ootmoedige
ootmoedige en
en
groot
dichter, maar
groot dichter,
te lang
lang gemingemin·speelse
grootheid van het te
speelse grootheid
achte Contra-reformatorisch
Contra-reformatorisch Vlaanderen.
Vlaanderen.
Brauns S.I.
M. Brauns

2) In
In dit verband
verband is
het van
van belang
belang te
te zien
zien hoe
hoe Gezelle
GezelIezelf
zelfdedelezing
lezingvan
vanDeDe
Harduwijnaanbeveelt.
aanbeveelt.
is het
Harduwijn

Hierbij
brief van
van de
degrote
grotedichter
dichteraan
aandichter
dichterGonzales
Gonzales Combel,
Combel. geb.
geb.Oudenaarde
Oudenaarde 1866.
1866. De
De
Hierbij een
een brief
onderstreping
GezelIe zelf:
zelf:
onderstrepingisis van
van Gezelle
Kortrijk.
21·3-'99
Kortrijk, 21-3-'99
Acht.
Heer.
Acht. Heer,
Ik zende uu de
de twee
tweelaatste
laatstestukken,
stukken. nagezien
nagezien en
enverbeterd
verbeterd terug.
terug. De
Deandere,
andere. die
diegeschreven
geschreven zijn,
zijn.zal
za)
Ik
op de
de zelfste
zelfstewijze
wijzebehandelen
behandelen en
en uuterug
terug zenden.
zenden.
ik op
Voor
gedrukte valt
moeilijker omdat
tusschen of neffens
neffens de
de reken
reken om
om iets
iets
Voor de gedrukte
valt het moeilijker
omdaterer geen
geen plaats
plaats en
en is tusschen
aan
teekenen. Wat moet
moet ik
ikdoen?
doenl
aan te teekenen.
om te
te dichten;
dichten; ik rade
rade u
u liever
liever de
de oude,
oude. b.v.
b.v. Vondel,
Vondel. Justus
lus/us Harduyn
Harduyn en andere
andere
Gij
hebt veel
aanleg om
Gij hebt
veel aanleg
te lezen
lezen en
en na
na te
te volgen.
volgen.
Guido Gezelle.
GezelIe.
Ben
uw zeer
zeer toeg.
toea.
Ben uw
Guido
Or
Dambre liet
liet een
een fac-simile
fac-simile van
van deze
dezeGezellebrief
Gezellebrief verschijnen
verschijnen in
.. Onze Tijd'
Tijd" 1-1-1938.
)-)-1938. Ik
Ikben
ben
Dr Danbre
in „Onze
hem
bizonder dankbaar
dankbaar omdat
afschrift van
van deze
deze brief
briefbezorgde.
bezorgde.
hem bitonder
omdat hij
hij mij
mij een
een afschrift

568

FORUM

Karl Kraus — Critiek als geeste lijke zending
De reeks van historische beschouwingen, mémoires, documentaire berichten,
biographieën en autobiographieën, die de
gebeurtenissen en figuren uit het Derde
Rijk tot inhoud hebben, is nog lang niet
afgebroken. De waarde van dergelijke
boeken verschilt nogal, maar de keuze
van de stof en de naam van de auteur
verraadt vaak of men met een serieuze
publicatie te doen heeft. Want niet altijd
wordt er objectief naar de waarheid gezocht, soms construeert de schrijver een
posthuum alibi, soms wordt een hoeveelheid woorden en feiten gebruikt om het
eigenlijke gebeuren te bemantelen, soms
vindt zo'n boek zijn oorsprong in gewone
sensatie-lust. Naast serieuze beschouwingen zoals van de historicus Friedrich
Meinecke of the philosoof Max Pribilla
S.J., naast goede documentatie zoals van
Kogon, Plievier, Peter Bamm e.a. vindt
men dubieuze pleidooien voor eigen gedragingen zoals de mémoires van Franz
von Papen, die wemelen van historische
vertekeningen en niet toevallige vergissingen; verder kan men een hele „glijdende schaal" van sensationele berichten
lezen, die eindigt met de biographie van
.... Magda Goebbels, rijk verlucht met
foto's uit haar jeugd en haar glanstijd!
In deze onoverzichtelijke zee van boeken over het jongste Duitse verleden is
het helaas niet denkbeeldig, dat een zo
juist verschenen publicatie van de katholieke uitgeverij Kosel te Mi nchen door
velen niet opgemerkt wordt. En toch
gaat het hier om een werk, dat door de
naam van de auteur, door vorm en inhoud
voor het Duitse geestesleven van bijzondere betekenis is: wij bedoelen Die Dritte
Walpurgisnacht van Karl Kraus (uitgegeven en met een nawoord voorzien door
Heinrich Fischer) . Velen in Duitsland zal
de naam van Karl Kraus niets meer zeggen en in het buitenland is hij zo goed als
onbekend; slechts zelden gebeurt het, dat
zoals kort geleden in het Engelse maand-

blad „Dublin Review", een artikel aan
hem wordt gewijd. Maar met de Dritte
Walpurgisnacht is een nagelaten werk
van de grote criticus en essayist verschenen, dat meesterlijk de geestelijke en culturele achtergrond van het jaar 1933
weet te tekenen en tegelijk, met het voor
Kraus zo kenmerkende scherpe oordeel,
alle gevaren ontsluiert, die de mensheid
bedreigden.
Om echter de waarde van dit boek te
begrijpen, dient men te weten, wie Karl
Kraus is. Toen de Oostenrijkse schrijver,
van Joodse origine, in 1899 het eerste
nummer van zijn maandblad „Die Fackel"
uitgaf, was hij nog een kleine, onbekende
journalist, die meewerkte aan de plaatselijke kranten van Weenen. Toen hij in
1936 stierf, was hij een van de beste
essayisten, satirici en literaire critici in de
Duitse taal, een scherp beoordelaar van
echte en valse cultuur, een onverbiddelijke vijand van de corrupte dagbladjournalistiek in bepaalde Weense kringen, een rechter van het tijdsgebeuren
met een sterk ethos, een dienaar van de
zuivere taal en de zuivere dichtkunst, die

onvermoeibaar de grote werken van
Goethe en Shakespeare, maar ook van
Nestroy, jean Paul, Claudius en Trakl
weer tot het volk wilde brengen in essays,
lezingen en veel bezochte voordrachten
kortom, een enig voorbeeld van een
alleenstaand criticus, die uitgegroeid is
tot een culturele macht en in zijn wezen
wellicht te vergelijken is met de aphorist
Lichtenberg, met Heine en met bepaalde
aspecten van Nietzsche. Zijn stijl, zijn
kunst van satire en essay hebben school
gemaakt en men vindt de sporen van zijn
invloed niet alleen bij zijn vrienden Theodor Haecker en Sigismund von Radetzki,
maar ook bij vele andere Duitse schrijvers, die de kunst van de literaire en culturele critiek op hoger niveau wilden
beoefenen.
Het tijdschrift „Die Fackel", dat 36
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jaargangen beleefde, is inderdaad een
uniek tijdschrift geweest. Tot aan de dood
van Karl Kraus in 1936 had het slechts
één uitgever, redacteur en medewerker in
één enkele persoon verenigd, namelijk
Kraus zelf. Meer dan 30 jaar lang schreef
de volkomen onafhankelijke criticus ieder
nummer van zijn blad alleen vol, vroeg
nooit een andere medewerker, antwoordde bijna nooit op ingezonden brieven, en
vocht zijn hele leven de zware strijd, die
hij reeds in het eerste nummer had aangebonden. Hij ontmaskerde de afhankelijke en omgekochte „journaille", hij attaqueerde de geest van zedenverwildering
in pers, openbaar leven en politiek. Hij
werd de grote representant van de journalistieke zelfcritiek. Niemand heeft
openhartiger de gebreken van de journalist blootgelegd dan hij die zelf journalist
was met hart en ziel.
Maar dit was alleen mogelijk, omdat hij
zelf ook meer was. Hij doorzag de leegte
en de huichelarij van een goedkope cultuur, het verval van de taal, van het gesproken en het geschreven woord. Met
een ongeëvenaard instinct voor stijl en
stijlelementen maakte hij de slechte journalistieke stijl belachelijk, en toonde aan,
dat door het nooit falend criterium van
het woord het verval van de geest wordt
aangekondigd. En hiermee kreeg zijn
strijd een wijdere omvang en een diepere
dimensie. Hij bestreed de zedelijke en
geestelijke vervlakking en verzwakking
van de „humanitas". In satirische en polemische, in driftige en ironische aanvallen klaagde hij de corruptie aan, de omkoperij, de oorlogshetze, de verheerlijking
van „Schund" en sentimentaliteit. Volkomen alleen staand was hij aanvankelijk
een gemakkelijk doelwit voor de rijke
boulevard-pers, hij bezat niet meer dan
zijn pen maar hij won. Meer en meer
verwierf hij zich in geheel Oostenrijk de
positie van arbiter van de cultuur. Toen
hij in het grote satirische tijdsportret Die
letzten Tage der Menschheit de tijd van
de eerste wereldoorlog beschreef en de
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zwakke plekken van de oude Oostenrijkse
monarchie, het al te naïef oorlogsenthousiasme en de bekende Oostenrijkse bureaucratie in rake scènes uitbeeldde, toen
besefte men de geniale lijn van zijn cultuurcritiek.
Tegelijk echter drong Kraus dieper
door in het wezen van de dichtkunst en
in vele boeken ^-- hij heeft er tegen de
40 gepubliceerd vestigde hij de aandacht op de grote en echte werken van
de dichtkunst. Zo trachtte hij de negatieve kant van zijn critisch werk aan te
vullen met een positieve dienst aan de
letterkunde, waardoor hij inderdaad zeer
veel oude en nieuwe werken bij het grote
pub li ek ingang deed vinden. Toen het
nationaal socialisme meer en meer aan
invloed won, voelde hij zich door de
positieve waarden van het christendom
steeds meer aangetrokken, vooral onder
invloed van Haecker, maar zijn sterk
egocentrische en ietwat zonderlinge natuur remde een spontane religieuze ontwikkeling.
Wat moest deze man voelen, toen in
1933 de geest, die hij zijn leven lang bestreden had, plotseling met groot lawaai
op het toneel verscheen. Heinrich Fischer
heeft uit de nagelaten papieren een geheel nummer van „Die Fackel", dat Kraus
in 1933 geschreven had maar om de nazi's
niet nog wilder te maken geheim hield,
nu gepubliceerd. Het is de furieuze reactie
van een groot cultureel criticus op een
onmenselijk gebeuren, dat zich in talloze
grote en kleine symptomen begon aan te
kondigen. Met een heilige toom roept hij
de grote geesten van het Duitse verleden
zelf als getuigen op in zijn strijd tegen de
zondvloed: Goethe, Mathias Claudius,
Hólderlin e.a. Aan de taal, aan de culturele maatregelen, aan ontelbare nu al lang
vergeten feiten en gebeurtenissen toont hij
het opkomende gevaar voor de mensheid
aan. Hij zegt: „Ik maak van de mug een
olifant. Is dit niet een kunst?"
Als men de Dritte Walpurgisnacht
vandaag leest, zal men het betreuren, dat
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liet boek niet destijds is verschenen. Men
zal echter ook een diep inzicht krijgen in
de culturele crisis, die Duitsland in dat
jaar doormaakte. Het boek heeft dus een
veel diepere documentaire waarde dan
sommige boeken van ijdele generaals of
wankele politici. En te gelijk laat het de
lezer nog eens de grootse essayistische
kunst van Karl Kraus waarderen, het indrukwekkend gebaar van de diep geschokte verdediger van de cultuur en de
ernst van zijn krachtig zedelijk appel.
Zeker zal men natuurlijk ook de onloochenbare zwakheden van dit boek ontdekken. Kafka zei eens, dat Kraus wel de
hel van de journalistiek bestrijdt, maar er
zelf toch ook in zit. Er valt een zeker
solipsisme niet te ontkennen, alles draait
om het Ik van deze sprankelende en
merkwaardige geest; het spel met woorden en beelden wordt een verrukkelijk
intellectueel genot, Kraus is een artist
van de juist geplaatste pointe, maar zijn

betoog kan door de lange zinnen, de gedwongen constructie en overdreven opwinding vermoeiend werken. Zijn levendige critische geest is soms te snel geraakt en zijn reactie wordt overdreven.
Zijn oordeel is hier en daar niet juist; hij
houdt zich soms te lang en te uitvoerig
bezig met journalistieke en culturele onzin,
om te vermoorden, wat al dood is. Maar
de positieve waarde van zijn werk blijft:
zijn rake en geestige formuleringen, die
vaak als spreekwoorden werden aangehaald, zijn felle critiek op het tijdsgebeuren, zijn enthousiaste verering voor de
grote waarden van dichtkunst en taal,
zijn meesterlijk hanteren der satire en zijn
polemiek bestempelen hem tot een van de
grote schrijvers en literaire leermeesters
van deze tijd. Daarom zal men het verschijnen van het tot nu toe onbekende
werk Die Dritte Wal purgisnacht niet
alleen om historische redenen welkom
heten. Dr K. J. Hahn

Nieuwe vondsten in de Woestijn van Juda
Sinds de sensationele ontdekkingen van
1947, waarbij in de nabijheid van de

Dode Zee uiterst belangwekkende oude
handschriften werden gevonden, wordt in
dezelfde streek koortsachtig gewerkt om
die eerste vondsten aan te vullen. Over
de huidige stand der onderzoekingen hield
Pierre Benoit O.P., professor aan de
Ecole Biblique te Jerusalem, een zeer
interessante lezing aan de Leuvense Universiteit, op Vrijdag 17 October 1952.
Ziehier in het kort de resultaten der
recente opgravingen.
Men dient twee plaatsen van onderzoek
goed uit elkaar te houden. De eerste betreft de bekende grot waar in 1947 de
belangrijke vondst werd gedaan (cfr in
dit tijdschrift, April 1949. blz. 768-770).
De tweede plaats is gelegen op 18 km
ten Zuiden van de eerste; het bestaan ervan werd pas dit jaar bekend.
In de eerste vindplaats, die men op dit
ogenblik het best aanduidt met de naam

Qumran, werden, sinds 1947, twee belangrijke exploraties uitgevoerd. In Februari 1949 werd, onder leiding van P.
de Vaux O.P. en Mr L. Harding, van
het Jordaanse Departement van Oudheden, een zorgvuldig onderzoek ingesteld
in de grot. Deze is gelegen 12 km ten Z.
van Jericho, en 2 km ten W. van de
Dode Zee. Ze bevatte een groot aantal
kleine fragmenten, ook van Bijbelse teksten, o.m. van het boek Genesis, van de
Rechters, van Deuteronomium, en van
Daniël (zie het artikel van P. de Vaux,
in Revue Biblique 1949, 234-237) . In
December 1951 werden een honderdtal
andere grotten ontdekt in de omgeving
van de eerste. Het onderzoek hiervan
werd geleid door drie instanties, het Departement van Oudheden (L. Harding) ,
de American School of Oriental Research
(Jerusalem) , en de Ecole biblique (de
Vaux) : om de beurt werd dezelfde sectie
van de rotswand onderzocht door de drie
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instanties. Het resultaat der exploratie
was zeer bevredigend: o.m. werd een
koperen rol gevonden, die, wegens de
uiterste broosheid van het materiaal, nog
niet kon afgerold worden. Tegelijkertijd
werd een deel onderzocht van de zogenaamde Khirbet Qumran, een ruïnenheuvel die zeer dicht bij de eerste grot gelegen is: in deze tell vond men o.m. een
kruik die identiek is met die uit de grot,
waarin de handschriften; verborgen wa
ren. Ten slotte werden ook 11 graven
onderzocht van het vrij grote kerkhof dat
zich bij de Khirbet Qumran bevindt. Deze
graven zijn zeer eenvoudig, zonder de
minste opsmuk, zeer regelmatig ook, b.v.
wat de richting betreft. Vroeger dacht
men dat de Khirbet een Romeinse versterking was; nu is men eerder de mening
toegedaan, mede op grond van het karakter van het . kerkhof, dat men te doen
heeft met het centrum van een soort religieuze communiteit, die eveneens de vele
grotten der omgeving bewoonde. Het ligt
voor de hand hier te denken aan de Esseniërs. Pater Benoit herinnerde aan de
vele contactpunten tussen het eerste
Christendom en deze Joodse religieuze
secte; ook Sint Jan de Doper oefende zijn
activiteit uit op slechts 10 km van Qumran. In December 1952 zouden deze
onderzoekingen worden voortgezet.
De tweede vindplaats heet Murabbacat;
ze ligt 18 km zuidelijker (op 25 km dus
ten Z.O. van Jerusalem). Het was heel
toevallig dat P. de Vaux gelegenheid
kreeg die plaats te bereiken: sommige Bedoeienen hadden hem andere manuscriptfragmenten zogenaamd van de Qumrangrot aangeboden; dank zij een diplomatieke ondervraging, bleek weldra dat
de vindplaats ervan ergens anders lag.
Met L. Harding trok P. de Vaux in
Maart-April 1952 op weg naar het zeer
onherbergzame Murabbacat: met de beste
vrachtauto kan men tot ten minste 3 uren
gaans van de plaats geraken, en de tenten van het kamp moesten worden opgetrokken op een nauwe vooruitstekende
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rots aan de berghelling. Het resultaat der
opgravingen was verbluffend. Er werden
weer verscheidene grotten gevonden,
sommige met een 8 m hoge opening en
tot 50 m diep in de rots uitgehold. Deze
grotten moeten reeds in het neo-lithisch
tijdvak (3500 v. C.) in gebruik zijn geweest; men vindt er nog verscheidene
sporen van uit de tijd der Judese monarchie (800-700 v. C.) en ten slotte van de
Romeinse tijd. Als documenten vond men,
naast Bijbelse fragmenten, huwelijkscontracten, huurovereenkomsten, en derg. De
meest belangwekkende vondst is wel die
van brieven, (met eigenhandige ondertekening?) van de leider van de Jodenopstand uit 132-135 na C., Bar-Kochevah:
hiermede is het historisch bestaan van
deze maquis-leider, die juist in de grotten
van Murabbacat een onderdak vond, als
onomstootbaar bewezen, tegen alle eventuele scepticisme in. Van groot belang
zijn deze documenten ook op het gebied
der palaeographie: P. Benoit beweerde
dat de Hebreeuwse letters (voornamelijk
de Mern, de Lamed, en de Phê) meer
geëvolueerd waren dan in de manuscripten van Qumran, zodat deze laatste on-g etwij f eld vóór Hadrianus (117-138 )
moeten gedateerd worden. De tekst van
de Leviticus- en Genesis-fragmenten staat
zeer dicht bij die van de Massoreten,
terwijl de tekst van de Qumran-rollen er
veel verder van af staat. P. Benoit veronderstelt nu dat rond het jaar 100 na C.
(na het „concilie" van Jamnia) de joodse
gemeente de tekst van de H. Schrift goed
vastgelegd had. Deze gefixeerde tekst zou
te vinden zijn in de fragmenten van Murabbacat, en nog niet in de documenten
van Qumran.
Deze twee zeer recente opgravingscentra werpen een helder licht op de tijd
waarin het Christendom is ontstaan; ze
geven wellicht een inzicht in een tot nu
toe weinig bekende vorm van de Joodse
vroomheid. Om al deze redenen kon P.
Benoit terecht zijn voordracht besluiten
met de paradox: „De woestijn van Juda
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heeft. Hierbij sluit onmiddelijk aan het exposé van J. Verstraelen over de sociale
ontwikkeling in Vlaanderen, waarin hij
zeer lezenswaardige zaken schrijft, maar
jammer vóór de eerste wereldoorlog blijft
steken. Na een kort overzicht van het
onderwijs en de opvoeding tot 1830 door
Prof. Dr R. Plancke spreekt Prof. J. E.
Verheyen veel uitvoeriger over dit onderwerp in de periode na 1830, en betreurt
de verfransing door het onderwijs en een
tekort aan paedagogische scholing bij de
leerkrachten.
Met zijn bekende degelijkheid beschrijft
de Leuvense professor Prof. Dr L. Grootaers de geschiedenis van de taal der
Vlamingen, het Nederlands, en al is dit
wetenschappelijk exposé geen vlotte lectuur, het leert ons ontzaglijk veel over
onze moedertaal. In tegenstelling met de
twee eerste drukken van dit werk, behandelt nu Prof. Dr P. De Keyser de volkskunde niet meer systematisch, maar historisch en weeft op een prettige manier tal
van legenden, rijmpjes en volksgebruiken
in zijn verhaal in. Hiermee eindigt het
rijk gevulde eerste deel.
Het tweede deel doet aan degelijkheid
en belangrijkheid voor het eerste niet
onder. De bekende historicus Prof. Dr
Theo Luykx schetst overzichtelijk, maar
met grote kennis van zaken, de politieke
geschiedenis van af Caesar's overweldiging tot de troonsafstand van Leopold
III. In een beknopt hoofdstukje behandelt
Eug. De Bock de wederzijdse beïnvloeding van Vlaanderen en Nederland, maar
beperkt zich helaas nagenoeg tot de 16e
en de 17e eeuw. Prof. Dr V. Celen handelt over het door Lodewijk XIV bij
Frankrijk ingelijfde Frans-Vlaanderen,
waar de laatste decenniën een regionalistisch-nationale beweging is ontstaan.
Tenslotte brengt Dr . Luwel indrukwek
kende gegevens over hetgeen de Vlamingen in het buitenland hebben gepresteerd
als krijgslieden, kolonisten, handelaars,
geleerden, reizigers, missionarissen, maar
niet als kunstenaars.
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Tot de beste hoofdstukken van dit deel
behoort ongetwijfeld dat over de letterkunde, van Prof. Dr J. Van Mierlo, S.J.
tot 1750, en van Dr R. F. Lissens na
1750: het is een merkwaardig overzicht
van onze literatuur waarin zowel g estreefd is naar een zekere • volledigheid,
als naar een scherp en uitvoeriger typeren der grote schrijvers. Daarna schetst
Lode Monteyne het Vlaamse toneel van
af de Middeleeuwse mirakelspelen tot de
hoge bloei in 1920-1930 en de huidige
stagnatie, en wijdt M. Van Hemelrijck
enige bladzijden aan de beginnende film,
waarin Charles Dekeukeleire en Henri
Storck de twee groten zijn.
Een fors hoofdstuk is „De Vlaamse
schilderkunst van Van Eyck tot Permeke", van de om zijn talrijke publicaties
bekende Dr A. Stubbe; „Vlaanderen
dankt zijn wereldfaam in de eerste plaats
aan de schilderkunst" zo vangt hij aan,
en zestig bladzijden lang boek hij ons
door een suggestieve, scherp karakteriserende en meeslepende uiteenzetting over
de grote Vlaamse schilders. Dr Aug.
Corbet bespreekt de talrijke Vlaamse
toondichters, vanaf de beroemde polyphonisten uit de 15e en de 16e eeuwen,
over de clavecinisten en symphonisten
van de 18e eeuw, tot de hele school componisten van de laatste honderd jaar, die
op de wekroep van Peter Benoit ontstond. De om zijn studie over de begijnen
en begarden bekende Capucijn Dr Alcantara Mens geeft een degelijk ofschoon
vluchtig overzicht van het kerkelijk en
godsdienstig leven; dat hij aan de Middeleeuwen 30 bladzijden wijdt tegen zeven
aan de Moderne en Hedendaagse tijden
is een evidente disproportie.
De president van het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte te Leuven Mgr Prof.
Dr L. De', Raeymaeker geeft een korte
maar volledige uiteenzetting van het wijsgerig denken in Vlaanderen, Dr Mr L.
Th. Maes van het recht, Dr G. Scharrel
hout en Dr L. Elaut van de geneeskunde
en Prof. Dr A. J. J. Van de Velde van de
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de meest vruchtbare wijze opgelost. De
stijl is levendig en modern, de vertaling
deskundig verzorgd. De eenvoudige uitgave is volkomen aangepast aan de bedoeling: een wegwijzer te zijn voor iedereen. H. Suasso
DANIEL ROPS, Paulus, De jood uit
Tarsos. Vert. M. Tissen. -- H. Nelissen, Bilthoven, 1952, 162 pp.,
f 4.75 en f 5.75.
Een gelukkige combinatie van historicus en romanticus maakt Daniël Rops
bijzonder geschikt voor een levensbeschrijving ten behoeve van het grote
publiek. Het is een lust te zien, hoe hij
kleine details, die echter voor het inzicht
in de persoonlijkheid van grote betekenis
kunnen zijn, tot hun recht weet te laten
komen en met andere tot een geheel weet
samen te brengen. Zo ontstaat een echt
levende beschrijving van Sint Paulus in
al zijn enthousiaste vurigheid, volhardende werkzaamheid, zijn zorgen ei lijden
langs ' de onafzienbare wegen van zijn
apostolische tochten. Een boek, dat met
smaak en profijt zal gelezen worden.
Aan het slot wordt meegedeeld, dat de S.
een afzonderlijk werk voorbereidt over de
godsdienstige gedachtenwereld, waarover
men in dit boek slechts spaarzaam wordt
ingelicht .
Afgezien van enkele niet al te stevig
gefundeerde opvattingen, zouden wij voor
een nieuwe uitgave vooral onder de aandacht willen brengen de spelling van
Griekse en Latijnse woorden en eigen
namen, waarin nog al heel wat fouten
zijn gemaakt. L. Rood
P. CONSTANTINUS, O.F.M. Cap.,
Priester en Apostel in deze tijd.
Lannoo, Tielt, 1952, 345 pp., Fr. 96
en 123, f 7,40 en f 9,40.
In zijn boek Speculum Christi, enkele
jaren geleden uitgegeven, gaf schr. een
algemene beschouwing van het priesterleven en het priesterwerk; in dit nieuwe
boek belicht hij bijzondere aspecten van
het priesterschap in onze hedendaagse
tijd. De hier behandelde stof deelde hij
reeds vroeger mee aan menig priester op
talrijke recollectiedagen.
Schr. geeft blijk van een grote belezenheid en van een oprechte en schrandere
kijk op vele actuele problemen.
Ook in ons land wordt de scheiding
groter tussen leek en clerus; wordt de intellectueel niet anti-clericaal omdat de
priester te autoritair optreedt, zowel op
religieus als op profaan gebied? Leek en

---

priester zullen als van zelf naar elkaar
toe neigen als de priester echt priester is.
Daarom bouwe hij zijn leven uit, uitwendig en inwendig, naar het leven van de
Goede Herder.
Dit mooie boek wordt wel ietwat verzwaard door al te talrijke herhalingen.
J. B.
Mgr K. CRUYSBERGHS, Ons seculier
priestersc hap. -- Grote priesters uit
Gods Kerk. De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1952, 144 en 224 pp.,
Fr. 60 en 100.
Deze twee boeken zijn op elkaar afgestemd: het eerste geeft ons de leer, het
tweede de concrete beleving van het
priesterideaal dat Mgr Cruysberghs heeft
uiteengezet. Deze boeken zijn bedoeld als
bezinning op het parochiewerk en op de
leraarstaak van zovele seculiere priesters.
In een eerste hoofdstuk geeft schrijver
een eerlijk en echt christelijk antwoord op
het probleem van de objectieve waarde
van het seculier priesterschap en van de
kloosterstaat. Vervolgens behandelt hij
het hiërarchisch verband waarin de seculiere priester werkzaam is en beschrijft hij
de hiërarchie en haar wetgeving als heilmiddelen van de Kerk. Verder beschouwt
hij de taak van de pastoor en van de
priester-leraar en bespreekt de rol welke
de Kerk toekent aan de sociale actie in
het kader van het publiek katholiek leven.
Als slot een raak en toch niet kwetsend
antwoord op het artikel van Adr. M.
Vandekerckhove „Priester en Leek"
(Universiteitsschriften I, Antwerpen,
1952) .
Het tweede boek is een heerlijk gedenkboek. Achtereenvolgens beschrijft hij
het leven van Pius X „die niets anders
deed dan Priester zijn", van Kardinaal
Mercier, die hij hoogschat en waardeert
als professor, wijsgeer en apostel. Schrijver is hier sereen objectief, het „is een
eerlijk woord dat geen grote kanten verkleint en geen kleine vergroot". Volgen
nog de marteldood van drie West-Vlaamse priesters in 1568 en van vijf OostVlaamse priesters te Oudenaarde in 1572.
De levensschets van Karel Lodewijk
Grimminck die als eremiet zijn leven eindigde en van J. B. De Clerck pastoor te
Willebroek en stichter der Dochters van
Maria, besluiten dit mooie boek. Bij ieder
priesterfiguur weet Mgr Cruysberghs een
aspect van het priesterleven naar voren
te brengen en de lezer bescheiden uit te
nodigen tot edelmoediger dienst van God.
J. Beyer
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P. Van REETH, Begrijp uw mi ssaal.
Scheut-edities, Scheut; St NorbertusBoekhandel, Tongerlo, 1952, XXXII617 pp.
Het langdurig professoraat van Pater
Van Reeth heeft dit nieuwe gebedenboek
doen rijpen, dat de gelovigen dichter bij
de zin van het H. Misoffer wil brengen.
Zoals de schrijver in de inleiding vooropzet wil hij de kringloop van het Liturgisch Jaar duidelijk doen spreken uit het
tijdeigen van het missaal en de logische
ontwikkeling der delen van de Mis hun
eigen waarde laten toekomen. Door de
eenvoudige en klare uiteenzetting zal dit
gebedenboek aan iedere christen een uitstekende hulp bieden om de Zondagen en
Feestdagen van het Kerkelijk Jaar werkelijk te beleven. J. S.
W. HAUSER, Franciscus van Assisie.
Foto's van L. von Matt. Nederl. bewerking van C. Bayer, O.F.M.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1952,
314 pp., 200 foto's, ing. Fr. 220,
geb. Fr. 260.
Minder dan één derde van dit boek is
ingenomen door de tekst, een mooie vertaling van de biografie van Hauser, die
de bekoorlijkheid heeft van een oude kroniek en de soberheid van een getuigenis.
Maar het zijn vooral de foto's, die ons
Franciscus' leven verhalen. De fotograaf
L. von Matt, die een even gevoelig kunstenaar als knap technicus is, maakte
speciaal voor dit werk 2000 opnamen,
waarvan er tenslotte 200 uitgekozen werden. Het landschap en de oude stadjes
worden hier weer levend zoals de Poverello ze zag en beminde. Strenge historische en archaeologische nauwkeurigheid
leidde het kunstgevoel bij de keuze, en
zorgde voor een getuigenis van eenvoud
en waarachtigheid. Slechts één plaat zou
aanleiding kunnen geven tot verwarring:
nr 128: „San-Salvatore bij Spoleto", beschreven als „vroegchristelijk heiligdom
uit de Ve eeuw, gebouwd op de overblijfselen van een heidense tempel". De
foto toont het Tempietto, aan de oever
van de Clitunno, een heidens tempeltje
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uit de Ve eeuw, en eerst later, zonder
veel wijzigingen, omgedoopt tot S. Salvatorekerkje. Het echte vroegchristelijke
heiligdom S. Salvatore, gelijktijdig gebouwd als het heidens tempeltje, doch
direct als christelijke basiliek, en één der
oudste voorbeelden van dit type, tevens
de eerste kerk ter wereld aan de Verlosser toegewijd, staat op het kerkhof van
Spoleto, en heeft niets gemeens met het
Tempietto, behalve de naam.
De reproducties werden uitgevoerd
door Imago Zürich, en zijn van een perfectie en gevoeligheid;. zoals wij die in
eigen land niet kunnen verkrijgen. In zo
menig stadje van Umbrië en Toskane
voelen wij ons thans nog in de middeleeuwen verplaatst, en in Assisie en omge
ving is Franciscus werkelijk aanwezig, is
hij nog steeds de meest intens levende
persoonlijkheid, waarnaast al de rest onbelangrijk lijkt. Deze atmosfeer, waarin
zijn leven zich afspeelde, spreekt ons toe
uit elke bladzijde van dit prachtige boek.
Wij voelen ons binnengevoerd in Franciscus' tegenwoordigheid, in de oude
stadjes: Assisie zelf en Perugia, Cortona
en Arezzo, Foligno, Narni en Riëti, S.
Leone en Greccio .... ; in het zachte Urbrische landschap met zijn eenvoudige
mensen, in het felle Toskane, het lame
Ancona, de schoonheid der meren, de
woestheid van het Sabijnse bergland of
La Verna, de dorre uitlopers van de
Apennijnen met hun verwrongen steeneiken en olijven; --- en meer dan door
welke woorden ook dringen wij door tot
het leven van deze wonderbare mens en
heilige. A. Deblaere

De Katholieke Leer in miniaturen. Com-

plete serie 31 deeltjes. No. 1-13.
Kinheim Uitg., Heiloo, 1952, per
brochure f 0.20. Compleet f 4.65.
Deze verschijnende uitgave, die in voor
iedereen begrijpelijke taal in 31 handige
boekjes de gehele katholieke geloofs- en
zedenleer behandelt, bevelen wij gaarne
aan. Zij zijn een steun voor allen, die ons
katholiek geloof willen helpen verbreiden.

M. S.

THE O LOGIE
Theologisch Woordenboek. Onder hoofd- logisch Woordenboek is weer een indrukredactie van Dr H. BRINK, O.P.
J. J. Romen 6 Zn., RoerDl II
mond-Maaseik, 1952, ± 416 col.,
f 9.-- (bij int.) .
Ook deze 2e aflevering van het Theo37

wekkend specimen van gedegen wetenschap en verdient als zodanig onze oprechte bewondering. Wij vinden in deze
aflevering enige zeer belangrijke onderwerpen uitvoerig en diepgaand behandeld; zo b.v. Biecht, Communie. Het moet
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ons echter van het hart, dat wij in deze
werkelijk zeer ernstige studies een belangrijk theologisch aspect niet vermeld vinden: de verhouding van deze Sacramenten tot de Kerk. Wij hadden graag iets
vernomen over de Biecht als verzoening
met de Kerk en als daad van kerkelijke
Godscultus; over de eerste en voornaamste uitwerking van de H. Communie, die
volgens het eigen woord van S. Thomas
geen andere is dan „de eenheid van het
Mystiek Lichaam van Christus" (S. Th.
III, 73, 3) . In het artikel „Beroep" was
het probleem der beroepskerstening een
korte bespreking zeker waard geweest.
Bij de diepere zin van het „Celibaat" had
uitgewerkt moeten worden, hoe de maagdelijke staat de lichamelijke uitdrukking
en manifestatie is van de sacramentele
Christus-eenheid in het Priesterschap.
Zou bij het onderwerp „Charismata" niet
iets gezegd moeten worden over de verhouding van de hiërarchische tot de cha
rismatische Kerk? Tenslotte is het ons
ontgaan, waarom „Berengarius" het zonder enige historische aantekening moet
stellen: de verwijzingen zullen in deze
weinig aanvullen, vermoeden wij zo. Helemaal geen raad weten wij met de „Addenda", die op de omslag zijn afgedrukt.
Wij hopen, dat ze nog eens op een
afzonderlijke, losse pagina worden gegeven, die eventueel kan ingebonden worden. S. Trooster

De Boeken van het Oude Testam en t, uit
de grondtekst vertaald en uitgelegd
onder redactie van Prof. Dr W.
Grossouw, Prof. Dr J. v. d. Ploeg.
Prof. Dr J. van Dodewaard en Dr A.
van den Born.
Josue door Mgr Dr B. J. Alfrink
122 pp.)
Spreuken door Dr J. v. d. Ploeg
O.P. (107 pp. )
J. J. Romen en Zonen, RoermondMaaseik, 1952, f 4.27 en f 3.72.
Het verschijnen van deze twee delen,
bestaande uit inleiding, vertaling en uitgebreid commentaar, is een blijde gebeurtenis. Zij openen een geheel nieuwe serie
welke alle Boeken van het Oude Verbond
omvatten zal. In Nederland bestond van
Katholieke zijde zulk een doorlopende
commentaar nog niet en deze zal daarom

een open plaats vullen in de bibliotheek
van priesters en religieuzen, maar ook
van ontwikkelde leken.
De beste Nederlandse Katholieke exegeten werken broederlijk samen aan dit
onmisbare werk. Het eerst zijn verschenen

een historisch Boek: Josue en een Wijsheidsboek: Spreuken. Deze twee genre's
hebben ieder hun eigen karakteristieke
problemen, welke door de uitstekende
inleidingen en de uitvoerige tekstverklaringen worden uiteengezet en, in zover
mogelijk, opgelost. Vooral bij de moeilijke
Spreuken-literatuur is ook de voortreffelijke vertaling reeds een grote hulp voor
een juist begrip.
Voor wetenschappelijke studie bieden
deze delen een aanduiding van de meest
recente tekstcritische, historische en archaeologische gegevens. Ook leken in het
vak echter vinden er een bevattelijke en
betrouwbare handleiding, welke het religieus inzicht verdiept en misschien nog
aanwezig onzeker gevoel t.o.v. het Oude
Testament wegneemt.
De inleidingen geven o.a. een uiteenzetting omtrent aard en achtergrond,
compositie, auteur en tijdsomstandigheden. Er blijven nog wel vraagstukken
over welke strikt genomen geen enkele
der bewerkers verplicht is te behandelen,
omdat zij meer tot het gebied der algemene inleiding behoren. Wij denken hier aan
het karakter van de Oosterse historiographie en de aard der Bijbelse geschiedschrijving ira het bijzonder; het gebruik
van bronnen; wijdere religieuse, politieke
en sociale achtergrond en dergelijke.
Daar deze punten echter zeer verhelderend werken hopen wij, dat ze toch een
korte aanduiding zullen vinden in de
Boeken die er het meest aanleiding toe
bieden.
Het eerste begin doet veel verwachten.
De uitgave is goed verzorgd en in duidelijke letter gedrukt. Volgens de prospectus zullen wij helaas 8% jaar moeten
wachten tot de serie compleet is. Laten
wij hopen, dat in die tijd het papier neiging zal vertonen om in prijs te dalen.
Het geheel, op 4864 pp. geschat, zal gebonden volgens huidige berekening tegen
de f 200.-- kosten. Maar het zal dan ook
een kostbaar bezit zijn en een bron van
geestelijke rijkdom.
H. Suasso

Dr G. Ch. AALDERS, Het Hoog lied; in
de serie: Commentaar op het Oude
Testament.
J. H. Kok, Kampen,

1952, 151 pp., f 6.90.
Op overzichtelijke wijze leidt Prof.
Aalders zijn lezers in door het beantwoorden van de vragen omtrent auteur, tijd,
compositie en plaats van het Hooglied in
de Canon van het Oude Testament. Elke

interpretatie van dit veelbesproken Boek
zal voorlopig nog wel enkele moeilijkhe--
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den onopgelost laten. Iedere commentator
staat daarom voor de taak te beoordelen
welke uitleg, gegeven het geïnspireerd
karakter van het Boek, het best door de
tekst wordt gesteund en de minste moeilijkheden biedt. De auteur van dit werk
vat het Hooglied op als een lofzang op
de reine en spontane huwelijksliefde van
koning Salomon voor de Sulamietische,
welke hij in haar volkomen beantwoord
vindt. Deze liefde beschouwt de schrijver
als een historisch gegeven op grond van
de vermelding in dit Bijbelboek. Tevens
is dan deze liefdesverhouding een typus
van de liefde tussen Christus en Zijn
Kerk. In het licht van deze opvatting
wordt de titel dan ook vertaald door:
,,Het Hooglied, op Salomo". Bovenstaande zienswijze wordt in de inleiding zake
lijk en helder beargumenteerd. Het meest
sprekend is misschien wel de opvallende
plaats die de bruid in het lied inneemt,
waarop de auteur zeer terecht de nadruk
legt.
De zeer verzorgde vertaling is van een
uitgebreide deskundige commentaar voorzien, welke ook voor de tekststudie van
nut is. Ook afwijkende opvattingen worden besproken en literatuur van verschillende aard aangegeven.
Het boek vormt een deel van de „Commentaar op het Oude Testament" onder
redactie van de gereformeerde professoren Aalders, Gispen en Ridderbos. Het is
verschenen in de bekende bewonderenswaardig verzorgde utigave van J. H. Kok
te Kampen. H. Suasso
Dr C. SNOEK, C.SS.R., De Idee der
Gehoorzaamheid in het Nieuwe Testament.
Dekker 6 Van de Vegt,
Utrecht, Nijmegen, 1952, 72 pp.
De dissertatie van P. Snoek is zowel
naar de omvang als naar de inhoud ook
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voor een ruimer kring van geestelijk geinteresseerden te verwerken. Ik denk met
name aan de religieuzen, al wordt over
de raad van gehoorzaamheid weinig
wel wat te weinig
gezegd.
Met de methode niet van vooropgezette
definities en stellingen uit te gaan die men
dan uit de H. Schrift tracht te bewijzen,
maar eenvoudig de teksten, eerst de Synoptici, dan S. Paulus, vervolgens de H.
Johannes, te laten spreken, kunnen wij
ons zeer wel verenigen. Langs die weg
komt S. tot de bevinding, dat de Syn. de
gehoorzaamheid vooral zien als het volbrengen van de wil van God en het volgen van Christus; S. Paulus als het verlost zijn uit de slavernij van de zonde
door het aanvaarden van het geloof,
waardoor wij kind van God en dienaar
van Christus worden; S. Johannes legt er
de nadruk op, dat de gehoorzaamheid uit
de liefde voortvloeit. Uit de goed geschreven vier bladzijden Besluit blijkt nog
des te beter, dat P. Snoek de bijbelse
moraal met een nuttige bijdrage heeft
verrijkt. L. Rood

. : .__,

Prof. Dr Max MEINERTZ, Einleitung
in das Neue Testament. — Ferd.
Schóningh, Paderborn, 1950, 354 pp.,
geb. 15 D.M.
Door een ongelukkige vergissing is dit
boek blijven liggen. Misschien is het gevolg toch niet zó ernstig. Meinertz heef t
een uitstekende naam en zijn Inleiding op
het N. Testament staat voortreffelijk bekend. De vijfde druk zegt in dit opzicht
ook veel. Men vindt in een dergelijk werk
natuurlijk niet alle vraagstukken in den
brede behandeld, maar voor een beknoptere oriëntering biedt het een op degelijke
wetenschap steunende grondslag.
L. Rood

PSYCHOLOGIE, PAEDAGOGIE, SOCIOLOGIE

Dr H. AUBIN, L'homme

et la magie

( Bibl. Neuro-psychiatrique de langue
franqaise ) . .--- Desclée De Brouwer,
Brugge, 1952, 241 pp., Fr. 175.

Het was er de auteur van dit boek
minder om te doen een studie te maken
van de magie dan wel een verband te
zoeken tussen een aantal magische houdingen en handelingen en sommige pathologische gedragingen van geesteskranken
en abnormalen. Het is inderdaad opvallend hoe deze gedragingen zich soms in
het licht van primitieve magische praktijken beter laten doorzien. Alleszins werd

hier een interessante hypothese ontworpen. Men zou nochtans het doel van deze
studie voorbijschieten, indien men uit de
gegevens ruimere conclusies zou trekken
dan de auteur dat zelf doet en waarvoor

hij waarschuwt: „Rapprocher n'est pas
identifier". Niet altijd is het voorgestelde
parallelisme tussen de aangehaalde verschijnselen even overtuigend. Trouwens,
over het algemeen, wettigt een uitwendige overeenkomst nog geen inwendig verband. Dit dient men wel heel bizonder
voor ogen te houden, wanneer het gaat
over overeenko msten tussen magische en
godsdienstige handelingen, hoezeer het

.
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ook waar moge wezen dat bij de primitieve volkeren magie en godsdienst vaak
zeer in elkaar verstrengeld zijn. Een reële
godsdienstige beleving van een persoonhike verhouding tot een persoonlijke God
is in ieder geval uitdrukkelijk iets anders
dan een met magische praktijken willen
capteren van een of ander mysterieuze
kracht. En dit geldt nog meer, zodra het
gaat over de bovennatuurlijke godsdienst.
Zo blijft o.m. de analyse van het offer
enigszins dubbelzinnig of althans onvolledig: een duidelijker onderscheid met het
eigenlijke religieuze offer had hier, uit de
aard der zaak en vanuit het standpunt
zelf der wetenschap, niet achterwege mogen blijven. Verder lijken ons enkele zinspelingen op christelijk-religieuze acten
niet in erg gelukkige formuleringen: zo
b.v. de voorstelling van het „volmaakt
berouw" als „une procédure simplifliée"
om „en cas d'urgence" kwijtschelding
van de zonde te verkrijgen; of wanneer
christelijke offerdaden als het martelaarschap e.a. voorgesteld worden als offers
ter bekroning van „la suprême récompense: le salut dans l'autre monde et l'admiration des générations futures", alsof deze
dus geheel in de lijn zouden liggen van
een zeer utilitair berekend, materieel en
natuurlijk prijsgeven.
L. Vander Kerken
Magie des extrêmes (Etudes Carmélitai-

Ten-Hemel-Opneming. Uit de inhoudsopgave blijkt reeds dat het dit boek
geenszins schort aan actualiteit. Anderzijds heeft men wel eens een enkele keer
de indruk dat de samenstellers zelf niet
helemaal ontkwamen aan een zekere hang
naar extremen en extremismen, welke
tendentie zij aan een objectieve analyse
hebben willen onderwerpen.
L. Vander Kerken

(^)

nes) . r Desclée De Brouwer, Brugge, 1952, 228 pp., 10 pl., Fr. 105.
Extremen zijn nog geen excessen. Het
zou onjuist wezen beide te verwarren.
Dit neemt niet weg dat onze tijd zich
even graag in de ene als in de andere
begeeft en zich evenzeer door beide betoveren laat. De laatste aflevering van
E. C. heeft deze moderne betovering onder zeer verscheiden aspecten bestudeerd:
zo vinden we er een belangrijke uiteenzetting van Prof. De Greeff over angst,
agressiviteit en sympathie, Venter dans
Ia condition humaine; een zeer concrete
studie van Georges Buraud, Les magies
de l'ésotérisme nouveau, waarin een aantal extremistische cultuurverschijnselen
als surrealisme, sartriaans existentialisme,
erotische film, psycho-analyse, radiësthesie, occultisme en detective-roman interessant geanalyseerd worden; en verder
nog een aantal artikels over moderne
schilderkunst, religieuze afwijkingen,
Egyptische en Indische godsdienst, hin
doese en christelijke mystiek, alsmede een
uitvoerige beschouwing van P. Philippe
de la Trinité over het dogma van Maria's

Maria J. KRABBE, Beelddenken en
woordblindheid. Brusse, Rotterdam;
Van Loghum Slaterus, Arnhem;
,,Kosmos", Antwerpen, 1951, 182 pp.,
Fr. 125.
Dit is een wonderboek dat ons op elke
bladzijde een verrassend nieuwe kijk
geeft. In zijn praktijk heeft iedere leraar
wel eens een leerling ontmoet, wiens
spellingsfouten en leesmoeilijkheden hem
vreemd en onverklaarbaar voorkwamen.
Alle pogingen om dat te verhelpen faalden. In sommige van deze gevallen heeft
men te doen met de z.g. „woordblindheid"
of „alexie". Reeds lang is deze het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Schrijfster, die op dit gebied veel ervaring bezit en voor deze gevallen een
bijzondere leermethode heeft uitgedacht,
geeft in dit boek een verklaringstheorie,
die de bestaande opvattingen geheel om
ver werpt. Zij is misschien ook de eerste
om deze moeilijkheid, niet als een tekort
te bestempelen, maar als het gevolg van
een speciale denkvorm, die zij als „beelddenken" tegenover „begripsdenken" stelt.
Deze hypothese is in staat om nog heel
wat andere leermoeilijkheden uit te leggen. De beelddenker --- verschillend van
Jaensch's eidetieker heeft volgens de
auteur ook een bijzondere gevoeligheid,
die zij, aan de hand van het geval van
Aart Van der Leeuw, in detail tracht te
omschrijven. Ongetwijfeld zijn vele dezer
stellingen nog vrij hypothetisch, maar zij
zijn zeer vruchtbaar wat toepassing betreft en zouden, ons inziens, vrij gemakkelijk wetenschappelijk kunnen worden
bewezen. Toch dient men zich te hoeden
voor veralgemening, een gevaar waaraan
de schrijfster zelf misschien niet helemaal
ontsnapt, o.m. wanneer zij door verdere
generalisering het primitief denken er bij
te pas brengt. Ook wat de individuele
gevallen betreft, moet men, menen we,
zich alleen aan woordblindheid houden,
wanneer alle andere, minder hypothetische verklaringsfactoren, zijn uitgeschakeld. Het is in dit verband wel een beetje
jammer dat de auteur niets vermeldt van
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uit de geschiedenis kennen. De gebeurtenissen te Florence waren dramatisch genoeg op zichzelve. Het conflict in het
stuk is dan ook niet zozeer het innerlijk
conflict van de held, zijn mengsel van
mysticisme en dweperij laat vanaf het
begin maar één weg voor hem open —,
dan wel het conflict tussen groepen van
personen, die verschillende levensinzichten vertegenwoordigen. Het stuk geeft
ons het episch-lyrische beeld van een
tragisch gebeuren, meer dan de tragedie
van een ziel. Als historisch toneel zal het
boeien, ook al komt de actie niet vlug in
beweging.
Een stuk in Nederlandse berijmde verzen schrijven, dat speelt in de Florentijnse
renaissancetijd, is een zware opdracht:
een kleine onnatuurlijkheid, een technische
onvolmaaktheid als het uitblijven van een
rijm, worden licht als storende onvolmaaktheid gevoeld in een wereld van
schoonheid. Daar vooral meer ontwikkelden zich voor het stuk zullen interesseren,
zal het voor hen een pijnlijke indruk maken, telkens Signoria, Girolámo, Miran-dóla, enz., of anders geweldplegingen
tegen het Nederlandse verzenrhythme te
moeten horen. De druk is ontsierd
door talrijke zetfouten, b.v. zelfs het aanduiden van de verkeerde personages bij
de dialoog. A. Deblaere
Uitgeverij
Harriet LAUREY, Loreley.
Holl an d, Amsterdam, 1952, 2de druk,
32 pp., f 2.75.
Een 26-tal zuivere gedichten, die opvallen door hun originaliteit.
De begaafde dichteres heeft met deze
bundel, ondanks de daarin sporadisch
voorkomende zwakheden de verwachtingen, die met Triple Alliantie gewekt werden, verre overtroffen.
Pierre Bogaers Jr.

Arthur KOESTLER, Arrow in the Blue.
An Autobiography. r Collins 6
Hamish Ltd, 1952, 307 pp., 18 s.
In dit eerste deel van zijn autobiografie
verhaalt Arthur Koestler, de beroemde
auteur van Darkness at Noon (in het Nederlands vertaald onder de titel Nacht in
de Middag) zijn leven vanaf zijn geboorte tot aan zijn intrede in de communistische partij (1905-1931) . We zien hem
langzaam, maar niet zonder sprongen,
evolueren van vroegrijp, schuchter burgerkind te Budapest en Sionistisch gezind
„Burschenschaftler" te Wenen tot lid van
een collectivistische nederzetting in Palestina, en dan weer van correspondent in
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het Midden Oosten, te Parijs en te Berlijn
en van reporter aan boord van de Noordpoolexpeditie met de Graf Zeppelin tot
lid van de communistische partij, steeds
op zoek naar het volledige Rousseauiaanse „zijn van zichzelf en niets anders
dan dat", steeds op zoek ook naar Utopia,
naar een geloof, waarin zijn „absolutitis"
(p. 216) eindelijk bevrediging zou kunnen
vinden. De schrijver voelt zich als een
pijl, die in het heelal wordt afgeschoten
(,,arrow in the blue") zonder ooit tot rust
te komen. Boeiend geschreven, vol afwisseling, vol rake en soms pikante détails, is het verhaal anderzijds teveel met
theorieën en analyses doorspekt, terwijl
de schrijver te zeer gevreesd heeft zich
door de „Nostalgic Fallacy" te laten beinvloeden.
Het boek blijve volwassenen voorbehouden.
H. Imberechts
Oskar Van der HALLEN, Georges Bernanos (Davidsfonds-Keurreeks, 49) .
r Leuven, 1952, 202 pp., ing. Fr.
60, geb. Fr. 88 (leden Fr. 30 en 45) .
Wie de extreme en tevens innemende
figuur van Georges Bernanos beter wil
kennen, neme zonder aarzelen het boek
van Oskar Van der Hallen ter hand. Het
situeert de schrijver in zijn tijd, ontleedt
klaar en bevattelijk elk van zijn werken
en sluit met een fijn genuanceerd oordeel
over zijn betekenis. We hadden alleen
naast de aangegeven bibliografie ook nog
een lijst van de voornaamste studies over
Bernanos gezien. E. J. Jansen
Robert de LUPPé, Albert Camus;
Pierre de BOISDEFFRE, André Malraux (Classiques du XXe siècle, 12) . — Editions Universitaires, ParijsBrussel, 1952, 123-145 pp., Fr. 36
(ieder) .
Het is een hachelijke onderneming om
een onvaste, steeds weer evoluerende
levensbeschouwing zoals die van A. Camus, in een aantal korte hoofdstukjes te
willen onderbrengen. Waarom hecht de
Luppé zoveel belang aan dat halve gefilosofeer rondom dood, opstand, geweten,
De kracht van Camus
moord, liefde
ligt toch niet op de eerste plaats in een
min of meer knappe levensbeschouwing,
maar in zijn tragische levensuitbeelding,
in zijn kunst. Toch bereikt het boekje van
de Luppé zijn doel: dat we Camus zélf
willen lezen, als een vreemd getuige van
een vreemde levenstragiek, die ondanks
alles naar een oplossing zoekt.
De Boisdeffre heeft zich beter van zijn
taak gekweten: de beperking tot de
?
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G. geschreven over de belichting-methode
en het koloriet. Tenslotte heeft hij J. S.
zelf uit zijn werk trachten te begrijpen
„als een rijk-begaafde mens, niet gecompliceerd, met gevoel voor humor en satire,
behept met de Hollandse zucht tot moraliseren, die door een gezonde zelf-ironie
toch nooit al te hinderlijk wordt, met zijn
ontvankelijk artistiek gemoed openstaand
voor allerlei invloeden, welke hij in zijn
originaliteit weet te verwerken tot een
zeer persoonlijke kunst" (p. 151) . Het
boek bevat 28 goed-gekozen reproducties.
Jammer dat in de tekst niet zorgvuldiger
naar de platen verwezen wordt, want nu
moet men vaak gaan zoeken Of een reproductie van een besproken werk gegeven wordt en wáár ze precies te vinden
is, te meer daar ze tussen de tekst verspreid staan. L. Vander Kerken
Albert De SWAEF, Dagen en nachten
in Spanje. Odal-Uitgave, Wetteren, 1952, 236 pp., geïll., Fr. 80.
Onder de vele tendentieus negatieve
berichtgeving, doet het goed, in de eigen
taal eens een boek over het echte Spanje
te zien verschijnen. S. weet dat, om dit
land te begrijpen, een zeker inzicht nodig
is in zijn wording en groei, en schenkt
ons hierover een uitstekende synthese.
Een enkel boek kan nauwelijks meer, dan
een tip van de sluier oplichten over dit
land, dat een continent is op zichzelf. Hij
beoogt dan ook geenszins een volledig
beeld te geven van land en volk, en beperkt zich tot de eigen reisherinneringen:
boeiende ervaringen uit de eerste hand.
Zoals de meeste Noorderlingen heeft hij
zich in grote mate door het bijna exotische Andaloesië laten bekoren. Zijn bladzijden over Granada en Sevilla, over Catalonië en het leven op de grote villa's in
de Mancha, zijn fris en levendig. Het hele
boek is interessant, maar hoewel hij ongetwijfeld veel in Spanje heeft gereisd, bleef
hij toch veelal toerist, en het is niet een
toerist, die tot de gesloten ziel van Castilië, het echte Spanje, zal doordringen:
wanneer hij het heeft over Burgos en
Valladolid, Segovia en Salamanca, wordt
zijn rel aa s dan ook wat dor, als dat van
een buitenstaander. Hoewel hij noodzakelijk slechts een beperkte keus uit zijn herinneringen kon doen, mist men ongaarne
de heilige stad van de raza, het Kiëv van
Spanje: Zaragoza. Een enkele maal onderschat hij zijn gastheren: „Het zullen
de Spanjaards niet zijn, die zullen opzoeken en catalogeren!" (nl. de Vlaamse
primitieven in de Capilla Real). Niet
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alleen zou menig intellectueel in Granada
hem veel over die schilderijen kunnen
meedelen, maar reeds vóór jaren heeft
Prof. Gallego y Burin er een grondige
studie aan gewijd. Doch dit zijn dér
tails: we wensen de S., nadat hij ons deze
aangename kennismaking met het wonderbare land heeft gegund, dat hij ons
met nog menig boek over Spanje mag
verrijken. A. Deblaere
Nestor EEMANS, Fernand Øopff.
15 pp., 26 platen, waarvan 1 in kleur,
(1950).
Lucien JOTTRAND, Øn Frederic. r
15 pp., 26 platen, waarvan 1 in kleur,
(1950) .
Louis PIERARD, Féli.cien Rops. ^-- 16
pp., 26 platen, waarvan 1 in kleur,
(1949).
Frank Van Den WIJNGAERT, Joris
Minne. — 16 pp., 28 platen, (1951) .
Monographieën over Belgische
Kunst. -- Ministerie van Openbaar
Onderwijs en De Sikkel, Antwerpen,
gec. 60 Fr. per deel.
„Juist wegens zijn bekenning tot een
bepaalde avant-garde-strekking werd
Fernand Khnopff een tijd lang tot de
hoogste roem verheven" schrijft Eemans
in zijn Inleiding, en het is ook diezelfde
ongebreidelde symboliek, die ons nu het
grootste deel van zijn werk heeft doen
vergeten, of die het ons enigszins grotesk
of pijnlijk belachelijk doet voorkomen.
Alleen zijn portretten en impressionnisti
sche doeken behouden hun waarde; voor
het overige is Khnopff nog slechts een
historisch moment in de geschiedenis van
onze schilderkunst.
Minder virtuoos wellicht dan Khnopff
en bijna evenzeer door de vergetelheid
bedreigd, is Frederic. Een groter deel van
zijn werk nochtans, vooral zijn portretten
en realistische stukken, is waard bekend
te blijven om zijn eerlijkheid en zijn vakmanschap. Een rijke zin voor kleur was
hem echter ontzegd, en hoewel zijn techniek volmaakt genoeg is, om aan de tijd
te weerstaan, zijn zijn doeken toch onopvallende museumstukken geworden. Jottrand mag wijzen op zijn adel als mens:
dit maakt ons de schilder sympathiek;
doch slechts wanneer zijn kunst zijn karakteradel evenaart, zal zij er bij gebaat
zijn. Jammer voor de instantie, van wie
deze publicaties uitgaan, werd Jottrand's
essay in bepaald gebrekkig Nederlands
vertaald: b.v. „het Latium" (= le Latium) ; „het atelier van Portaels .... ,
waar Emile Wauters, een medeleerling
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wie Frederic bewonderde .... , hoogtij
vierde".
Rops is van deze drie ouderen zeker de
grootste: hij is de Toulouse-Lautrec van
de Belgische kunst, humorist, maar tevens
als Baudelaire aangetrokken door de
wrange schoonheid van het verval; zijn
werk blijft het pakkende beeld van het
leven in de tweede helft van de 19e
eeuw, waarvan hij de „burgerlijke" tragiek niet alleen aanvoelt, maar met een
sterk persoonlijk accent in zijn werk weet
weer te geven.
Het werk van Minne doet ons herademen, en brengt ons in de krachtigere,
gezondere atmosfeer der eigentijdse kunst.
Minne is voldoende bekend als één onzer
grootste Vlaamse graveurs; hier vindt
zijn werk meteen een bondige doch uitstekende commentator in F. Van den
Wijngaert, die een houtsnede als houtsnede en een ets als ets weet te leren zien
en appreciëren. Al oogst Minne voor het
ogenblik grote bewondering voor zijn
recente beeldhouwwerken, toch is het wel
als graveur, dat hij werk van grote en
blijvende waarde heeft geschapen en dat
hij een ereplaats verdient onder de
Vlaamse kunstenaars van onze eeuw.
A. Deblaere
Maria ROSSEELS, Spieghelken. Dagboek van een jong meisje. — Lannoo, Tielt, 1952, 211 pp., ing. Fr.
50, geb. Fr. 75.
Maria Rosseels en Drukker Lannoo
hebben de jeugd hiermee een pracht geschenkje bezorgd. Een achttienjarig meisje biedt ons de vruchten aan van haar stil
gepeins. Dagboekbladzijden: glanzende
humor, pittige opmerkingen, ernstige kijk
op het leven. Je wordt er beter van.
Want wat een ander boek toch zelden
doet, het geeft je zo'n stil heimwee om
even schoon als Spieghelken en Stefaan
door het leven te treden, ongekunsteld en
waar. L. C.
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, 1951/52. Per deel f 2.90. Abon-

nementsprijs op de gehele serie, per
nummer f 2.60.
Nr 13. H. BONGER, Leraar der
Mensenrechten: Thomas Jefferson.
^-- 73 pp.
Hier worden de voorgeschiedenis en de
proclamatie behandeld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, op-

gesteld door Jefferson (1743-1826), derde president v. d. Ver .St. (1801-1809).
Men houdt zich in onze tijd veel bezig
met de bestudering van de rechten van de
mens. Dat het met de vrijheid van het
woord, de vrijheid van godsdienst, de
vrijwaring tegen gebrek en angst op
14 Aug. 1941 n.b. door de drie grote geallieerden als oorlogsdoel v. d. 2de oorlog
gesteld!, uitgewerkt en aangenomen door
de Algem. Verg. der Veren. Nat. op 10
Dec. 1948 nog niet naar wens gaat is
wel een heel zachte formulering. Dit
boekje is een uitstekende gids voor hen,
die gaarne op de bres staan om de menselijke waardigheid te verdedigen. Jeffer
son's ideeën, geconfronteerd met de
Franse rechtenverklaring van 1789 bieden volop stof tot discussie .... Maar
waartoe al dat theoretiseren? Waar blijft
de practische toepassing? De problemen
schreeuwen om een oplossing.
W. Theunissen
Nr 14. H. G. K. WESTENBRINK,

Het Erfhuis der Natuur: Darwin,
54 pp.

r

Na een uiteenzetting over de methodiek
der natuurwetenschappen, met name over
de strijd tussen Cuvier en Geoffry de
Saint Hilaire (p. 5-17), volgt de levensbeschrijving van Charles Darwin (18091882). Als jongeman is hij een „slecht
student waarvan niet veel verwacht
werd". Zijn deelname aan de expeditie
van, de „Beagle", naar Brazilië, de W.
kust van Z. Am., Galapagos-eil. en het
Gr. Oceaangebied (1831-36) werd het
keerpunt in zijn leven en bepaalde zijn
verdere carrière. Onafgebroken bleef hij
studeren, denken en schrijven ondanks
zijn lichamelijke kwalen. De beroemdheid
verkreeg hij door zijn On the Origin of
species by Means of natural Selection

(1859). De omlijsting van die prominente
geleerde en zeldzaam hartelijk-eenvoudige
mens Darwin wordt in dit boekje spannend belicht. Enkele conclusies zijn aanvechtbaar. Onder praegnante titel een
prachtige schets. W. Th.
Nr 15. Dr W. van RAVESTEYN,
Satyre als Medicijn: Jonathan Swift.
^-46p.
Gulliver's Reizen kent vrijwel iedereen

maar van de auteur van deze proza-satire
weet men veel minder. In dit deeltje maken wij kennis met de 17de eeuw en zien
wij hoe de satirische dichter, schrijver ep
politieke pam fl ettist Swift (1667-1745) de
paladijn wordt van het Ierse volk. Wij
krijgen een kijk in zijn privé-leven en
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te bezitten. Zo maakt hij herhaaldelijk de
grove fout zeventiende eeuwse toestanden
en opvattingen te bezien en te beoordelen
uitsluitend van uit deze tijd. Als psychopathische studie doet dit boek door zijn
hautaine toon onpleizierig aan. Bovendien
legt hij in zaken betreffende psychopathie
en theologie een driestheid van oordeel
aan de dag die verbijsterend is. Huxley
geeft uitsluitsel over Freud, jansenisme,
de Doctrine spirituelle van Lallement,
over de heksenprocessen, hysterie en Je-suïtisme, over Richelieu, Lourdes, Fremiot de Chantal, enz. Terwijl de stof zelf
hem tot de grootste omzichtigheid en soberheid had moeten manen, mist dit boek
ten ene male bezonnenheid en wijsheid
en bescheidenheid. Het is een hard oordeel, maar we konden het niet helpen dat
we bij herhaling herinnerd werden aan
Pope's regel: „fools rush in where angels
fear to tread". W. Peters
Ir Paul LINDEMANS, Geschiedenis v an
db ouw in België. Dl 1. --- De deLan
Sikkel, Antwerpen, 1952, 472 pp.,
geïll., ing. Fr. 240, geb. Fr. 270.
In de Belgische, speciaal economische,
historiographie is de geschiedenis van de
landbouw tot hiertoe jammerlijk bedeeld
gebleven. In 1881 verschenen tegelijk de
overzichten van Brants enerzijds, en van
De Potter en Broeckaert anderzijds. Beiden zijn sterk verouderd, maar wat er
sindsdien, zelfs aan détailonderzoek, op
dat gebied gepresteerd werd, mag niet zo
héél veel heten. Daarom is het werk van
Lk. Ir Lindemans toe te juichen. Steunend
op een breed uitgestrekt onderzoek van
gedrukte en onuitgegeven bronnen, én
daarbij op een grondige vakkennis van de
landbouw, is hij erin geslaagd het onderwerp geheel te vernieuwen. Het eerste
deel, dat voor ons ligt, en waarop een
tweede moet volgen, bespreekt de bemesting en haar weerslag op de aard van de
bedrijven, het drieslagbedrijf en de inbreuken daarop, de techniek van de
grondbewerking, het ontlenen van bedrijfskapitaal de veeteelt en de verscheidene weidegelegenheden tenslotte de voedergewassen en het hooiland. Het zal
niemand verwonderen gezien de opleiding
van Schr., dat zijn uiteenzetting uitgesproken technisch georiënteerd is, een
welkome afwisseling overigens t.a.v. zovele werken van de oude school, en zelfs
nog, b.v. in Duitsland, van thans, waarin
rechtsgeschiedenis met economie werd
verward, zodat er voor de kennis van het
economisch verleden zo goed als niets in

gevonden werd. Wat wij echter betreuren, is dat hij volkomen van vergelijking
met andere landen heeft afgezien. N.a.v.
de heruitgave van de „Caractères originaux de l'histoire rurale francaise" van
Marc Bloch, herlazen wij voor kort dit
werk van de betreurde Franse meester, en
dat heeft ons persoonlijk in de gelegenheid gesteld sommige verschijnselen in
een ander verband te zien. Maar men
kan niet verwachten dat iedereen Bloch,
om bij dat ene voorbeeld te blijven, onmiddellijk vóór of na Lindemans zal lezen.
Bovendien, een „internationale" achtergrond zou Schr. gevrijwaard hebben van
misvattingen of op zijn minst van misleidende uitdrukkingen die hier of daar
voorkomen: aan het gemeenschappelijk
bezit van grond en vee door de dorpsgemeenschap, b.v., (blz. 26 en passim)
heel iets anders als bewerking van het
land volgens vaste regels die er een aangelegenheid van de gemeenschap van
maken — gelooft thans géén historicus
meer. Wij willen echter niet met zo'n bemerking eindigen, maar leggen er liever
nogmaals de nadruk op hoeveel nieuws
wij zelf in Lindemans' boek hebben geleerd, en hoeveel elke lezer erin vinden
kan. J. A. van Houtte
Hellmuth ROESSLER, Gunther FRANZ
und Willy HOPPE, Biographisches
Wórterbuch zur deutschen Geschichte. Lief. 1-3 (A.-Hessen). --- Verlag
von R. Oldenbourg, München, 1952,
XLVIII.352 pp., inschrijvingsprijs
D.M. 8 (per Lief.) .
Drie Duitse historici van naam hebben
besloten een historische encyclopedie aan
te bieden aan de beoefenaars van hun
vak. Met het oog voornamelijk op de
politieke geschiedenis van Duitsland behandelen ze bondig biographisch een twee
duizend personages. Het zijn in de eerste
plaats politici (vorsten, schrijvers, zowel
als mannen van de daad), maar ook geleerden, letterkundigen en kunstenaars,
protestantse en katholieke geestelijken.
Al is het werk uitsluitend aan Duitsland
gewijd, de Duitse geschiedenis wordt erin
zeer ruim opgevat, en van al wie rechtstreeks of onrechtstreeks met de Duitse
geschiedenis in contact staat zal men een
beknopte zakelijke en aan feiten rijke
levenschefs vinden, met een keuze van
bibliographische gegevens. Chronologisch
gaat het werk van de Romeinse tijd tot
1933 (al staan Hitler en zelfs Goebbels
reeds op het program) . Levenden worden
in de regel uitgesloten. De stof wordt on-
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der de drie uitgevers verdeeld. Tot 1440:
W. Hoppe; 15504815: H. Róssler; overige tijdperken: G. Franz; daarbij worden
voor bizondere onderwerpen een tiental
andere specialisten aan het woord gelaten. Ieder artikel is getekend. Een dicht
zetsel op twee kolommen, talrijke verkortingen en veelvuldige verwijzingen (naar
andere artikels van dit woordenboek en
naar een tweede: Sachwórterbuch zur
deutschen Geschichte, dat erop zal volgen), maken 't mogelijk in een handig

589

formaat een maximum aan gegevens te
verzamelen.
Te oordelen naar de eerste afleveringen, schijnt ons de opzet onder alle opzichten bereikt. Het woordenboek zal zonder twijfel zijn ereplaats verkrijgen op de
werktafel van ieder geschiedkundige. Het
is in elke bibliotheek, als belangrijke aanvulling, naast de Allgemeine deutsche
Biographie en Wurzbach, r-- beide wer ken bereikten deze eeuw niet, -- onmisbaar. M. D.

WETENSCHAP
Dr G. van BEUSEKOM, De wonderen
der levende natuur. r Born, Assen,
1952, 222 pp., f 7,90.
De schrijver van dit onderhoudende
boekje is voortgekomen uit de ethologische school van N. Tinbergen. Dit verloochent zich niet in de verschillende
hoofdstukjes over het gedrag der dieren.
Vergeleken met de plantkunde is aan de
dierkunde wel een zeer ruime plaats toegedacht. In 46 korte opstellen worden
allerlei interessante natuur„wonderen”
onder de loupe genomen op een verantwoorde en voor ieder bevattelijke manier. Het zijn de gebeurtenissen in het
natuurleven van iedere dag, waarvoor
de schrijver de aandacht vraagt. Het is
een grote verdienste juist het wonderschone hiervan te laten zien. Een uitstekend boek voor leraren (de schrijver
is zelf leraar) , schoolbibliotheken en
voor iedere natuurliefhebber. Foto 31
staat onderste boven.
M. Jeuken
Prof. Dr Ir H. van RIESSEN, Roeping

en Probleem der Techniek. — J. H.
Kok, Kampen, 1952, 56 pp., f 2.95.
In dit boekje biedt de Delftse Hoogleraar in de Calvinistische Wijsbegeerte
ons een drietal radiolezingen in 1951 voor
de N.C.R.V. gehouden, waaraan een
hoofdstukje over „Een probleem der
Techniek" werd toegevoegd. Zonder diep
op de techniek zelf in te gaan stelt de
schrijver op een zeer bevattelijke wijze de
verhouding der techniek resp. t.o.v. levensbeschouwing, wetenschap en arbeid
aan de orde. Het meest geslaagd lijkt ons
het eerste hoofdstukje over de noodzakelijkheid van de kerstening der techniek,
terwijl in het bijzonder het toegevoegde
hoofdstukje waardevolle suggesties voor
het herstel van de menselijkheid van de
technische arbeid bevat.
A. van Leeuwen

Dr J. GROEN e.a. De invloed v an psy-

chische factoren op het ontstaan en
het beloop v an de longtuberculose.
Uitg. Scheltema & Holkema N.V.,
Amsterdam, 1952, 149 pp., f 6.90.
Op nagenoeg dezelfde wijze als destijds het ulcus ventriculi et duodeni, de
colitis ulcerosa en het asthma nervosum
seu bronchiale, werd nu ook de longtuberculose door Dr J. Groen c.s. aan
een nader onderzoek onderworpen. Hoewel het materiaal slechts bestond uit 20
vrouwelijke en 20 mannelijke patiënten,
en de gezonde contróle-groep alléén testpsychologisch werd bekeken en niet bio-grafisch-anamnestisch, meende deze psychosomatische werkgroep o.a. toch te
mogen concluderen: dat er van een voor
de tuberculosepatiënt specifieke persoonlijkheidsstructuur niet kan worden gesproken, wel van praemorbide min of
meer karakteristieke trekken (neurotisch
gecompenseerde infantiel-passieve trekken) , dat de ziekte in het merendeel der
gevallen uitbrak in aansluiting op een
toestand van gemis aan liefde en dat zulk
een onverwerkte conflictsituatie het organisme blijkbaar in zijn afweer tegen de
Koch'se-bacillen benadeelt. De schrijvers
bepleiten psychotherapeutische beïnvloeding van de tuberculosepatiënten, algemene maatregelen en in moeilijke gevallen individuele behandeling.
Speciaal voor longartsen en psychiaters
is dit een belangrijke publicatie.
J. J. C. M., arts

Problemen der moderne geneeskunde
Sheed
(Universitas-Schriften, 2) .
and Ward, Antwerpen, 1952, 96 pp.,
Fr. 35.
Dit is een model van samenwerking
tussen enkele universiteits-professoren,
dokters en een proost van de Sint Lucasvereniging der katholieke medici. Bewust
van de veelzijdige en dringende proble-
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In het
het voetvoeteen met
met genoegen
genoegen lezen
lezen kon.
kon. In

gaan naar
naar
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Don Camillo; wat daar bereikt werd op
comische wijze, wordt hier bereikt op
serieuze en tragische wijze. De schrijver
idealiseert zijn held, Père Pierre, tot een
man die geen zwakheid kent, geen vermoeienis telt, die alle eigenliefde heeft
afgezworen ter liefde van Christus. Menig lezer zal de houding en daden van
deze priester-arbeider bevreemdend vinden, zoals ook de nieuwe Aartsbisschop
--- de oude was geheel op Pierre's hand
ze bevreemdend vond. Maar hoe het
ook zij, het is een boek van groot geloof
en grote liefde, een boek van intense
Christelijke inspiratie, waarvoor wij de
schrijver dankbaar zijn. André Noorbeek
zorgde voor een vlotte vertaling.
J. v. H.
Pierre LA MURE, Moulin Rouge. Uit
het Amerikaans bewerkt door A. van
Mancius. -- A. Luitingh, Amsterdam, 382 pp.
Moulin Rouge is minder een roman dan
een vie romancée, het leven namelijk van
de Franse schilder Henri de ToulouseLautrec. Hoe deze laatste, telg van een
oud adellijk geslacht, reeds vroeg aan het
tekenen sloeg, hoe hij in zijn jeugd aan
verlamming leed en tot een kreupele mismaakte dwerg uitgroeide, hoe hij op de
Montmartre leefde als bohémien en tekende en schilderde wat hem in die meer dan
frivole wereld voor ogen kwam, hoe hij
hunkerde naar vrouwenliefde, die hem
ontzegd bleef, aan de drank raakte en
zijn gezondheid verwoestte, hoe hij ten
slotte tot zijn moeder terugkeerde en met
God verzoend stierf, dit alles wordt op
boeiende en levendige wijze in dit boek
beschreven. Het Parijs tussen 1880 en
1900 herleeft hier, vooral het Parijs dat
zijn centrum of zijn attractie vindt in de
Moulin Rouge. Erg stichtend is dit rosse
leven niet. Het is een leven der zinnen,
waarin alles gespannen staat op het genot
van het ogenblik en alle belangstelling
uitgaat naar vrouwen. Daarom is voorbehoud voor de lectuur van dit boek geboden.
J. v. H.
Edmond NICOLAAS, De Valse Ø.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952, 243 pp.
De valse God is een soort dorpskroniek. Edmond Nicolaas, zo doet hij het
voorkomen, vestigt zich in een Limburgs
dorp als vee-arts en komt er in contact
met een ijzerfabrikant, die het zijn roeping acht God te haten en die haat onder
de bevolking uit te dragen. Nicolaas weet
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steeds aardig en onderhoudend te vertellen, ook hier weer. Toch zou men hier
iets meer verwachten dan louter de kunst
van aardig vertellen. Daardoor heeft het
verhaal iets onbevredigends. De schrijver
waarschuwt zelf in een Voorwoord, dat
hij van alle psychologische verklaring
heeft afgezien; hij heeft louter het skelet
der gebeurtenissen willen geven. Deze
gebeurtenissen zijn zo vreemd dat ze
slechts bij een psychologische en menskundige uitwerking volkomen acceptabel
zouden zijn. Daarom voldoet het verhaal
niet geheel en al, al is de sfeer van het
Limburgse dorp ook hier weer uitstekend
getroffen.
J. v. H.
Mackenzie GUIEVE, De Waterval.
Uitg. Thijmfonds, den Haag, 1952,
287 pp., f 5.75.
Hoe een jonge man, met een verlangen
naar heldendaden, in de eenzame, vaak
prozaïsche jaren van binnenlands bestuur,
rijpt tot groter evenwicht; een levensgezellin vindt,
en het huwelijk wordt 'n
zegen
en een kennis, bijna vriend,
verliest, is het verloop van dit boek.
Doch dit geheel levendig verteld, zich
afspelend in de weelderige natuur en blakerende hitte der tropen. Daarnaast de
innerlijke strijd van Pater Loredan. Wel
wat gezocht komt mij de ontmoeting der
twee vroegere geliefden Loredan en Julia
(Giulietta) in de rimboe van Noord-Borneo voor. Overigens een goed leesboek.
Joh. Heesterbeek.

—

Elza WOLF, Uit het dagboek ener moe
der. 2de druk. De Vlijt, Antwer
pen, 1952, 219 pp., Fr. 95.
In een ongekunstelde, sterk Antwerps
getinte taal verhaalt een moeder van haar
zorgen, leed en vreugde om haar zeven
bengels. Het is alles zo eenvoudig, zo
echt en gewoon, zo banaal bijna, en toch
straalt er voortdurend het beeld door van
de eeuwige moeder en de verborgen adel
van het christelijk gezin. Geen literatuur
maar waarheid; en daarom echte en diepe
schoonheid. L. M.

-

Selma LAGERLOEF, Christus-legenden.
Toen Jezus nog een kindeke was, uit
het Zweeds door A. Thiry (Reinaertreeks nr 24) . Arbeiderspers, Brussel, 1952, 204 pp.

Een herdruk van het klassiek geworden
mooie legendenboek van Selma Lagerlof
in de uitstekende, maar sterk dialect-getinte vertaling van A. Thiry. L. M.
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Ernst HOCH, Die Kónigin, Gott und die
Generale. — Verlag J. Knecht,
Frankfurt a/M., 1952, 168 pp., geb.
D.M. 6.80.
Het land Radegund, waarin de geschiedenis zich afspeelt, ligt tussen O. en W.,
hemel en aarde, God en de demonen, ergens ver in de toekomst, wanneer de militaire vernietingsmogelijkheden zich in
hoge mate ontwikkeld hebben. In de
grond: het probleem van Duitsland. Maar
met de karakteristieke neiging om alles in
het principiële om te zetten, wordt de
vraag: weerloze neutraliteit of gewapende
paraatheid tussen twee strijdende landsdelen, in scherpe vorm gesteld vóór het
geweten van de koningin. In beide gevallen kan haar houding het onheil over het
land doen komen. Zeven nachten strijdt
zij, om tot de Entscheidung te komen, en
tot de daad over te gaan: de mens kan
tenslotte niet anders dan zijn verantwoordelijkheid opnemen, en op Gods barmhartigheid vertrouwen. Het vele gemijmer
maakt het boek wat lang: een strakke
short story had wellicht dieper indruk
gemaakt. A. Deblaere
Meesters der Spaanse Vertelkunst, bij-

eengebracht en uit het Spaans vertaald door Dr G. G. GEERS.
J. Meulenhoff, Amsterdam, 1952,
208 pp., f 6,90.
Wie geen kenner is der Spaanse literatuur kan niet beoordelen of de keuze,
door de auteur van deze verzameling korte verhalen gedaan, representatief is voor
die letterkunde. Zeker is het, dat men
deze verhalen met hun mengeling van
naïveteit én geraffineerdheid met be langstelling zal lezen. De Spaanse vertelkunst der 19e en 20e eeuw heeft wel
een heel eigen karakter. Voor menigeen
wellicht een openbaring.
Bern. van Meurs
Johan van der WOUDE, Schandaal om
dokter Knox. (Ingeleid door Prof. Dr
G. Th. Kempe) . r Uitg. Het Wereldvenster, Amsterdam, 1952, 206
pp., geb. f 6.90.
Onder de minder lucratieve maar passender titel „Anatomie" verscheen dit
boek reeds in 1941. Na ruim tien jaren is
de bewerkte herdruk gereed gekomen en
zal ongetwijfeld nog meer nieuwsgierige
lezers trekken dan destijds.
Deze fascinerende biografische roman
verplaatst ons naar 18de eeuwse Schot-

land. Dr Knox was een ontleedkundige,
een groot man op zijn terrein, beroemd
om de scherpte van zijn lancet en de
scherpte van zijn tong. Zijn eenzelvigheid
en de sinistere aard van zijn beroep,
brachten hem op de duur in een kwade
reuk. In die tijd waren de anatomen voor
hun materiaal goeddeels afhankelijk van
kerkhofdieven en dergelijke schobbejakken, soms zelfs van moordenaars. Zij behoorden de herkomst van de menselijke
cadavers te controleren, maar daar kwam
niet veel van. De nood der omstandigheden maakte hen tot bewuste of onbewuste helers van lijken. Zo ook Dr Knox.
De Schotse bevolking kwam plotseling in
beroering, geprikkeld door het schaamteloos liquideren van argelozen, en opgehitst door concurrerende anatomen. De
school van Knox werd het slachtoffer.
Macaber is' de strak volgehouden sfeer
van dit knap vertelde historische verhaal
van angst, misdaad, dronkenschap, armoede, kille duisternis, volkswoede, verziekte en opgejaagde mensen. Johan van
der Woude heeft met de nagedachtenis
van Dr Knox' een monstrueuze episode
uit de geschiedenis opgedolven. Hij deed
dit op adaequate wijze.
J. J. C. M., arts
PRISMA BOEKEN. Theo THIJSSEN,
275 pp., 9de
Kees de Jongen.
druk. Thornton WILDER, De Hemel mijn beloning. r 185 pp., 5de
druk. Michael INNES, Het geval
van de reizende jongen. r 211 pp.
Hjalmar BERGMAN, Katja in rok.

170 pp., 2de druk. Charles DICKENS, De onzakelijke reiziger.
280 pp. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1952, per boek f 1.25, B.
Fr. 20.
In zeer korte tijd verschenen vijf nieuwe titels in de reeks Prisma-boeken.
Charles Dickens spreekt voor zich zelf.
Thornton Wilder, de wereldberoemde
schrijver van De Brug van San Luis Rey,
schreef in de vertaling van Ype Foppema
„De Hemel mijn beloning". Theo Thijssen, „Kees de Jongen" beleeft reeds zijn
9de druk. Michael Innes, „Het geval van
de reizende jongen" is een spannend, feilloos psychologisch meesterwerk en Hjalmar Bergman, „Katja in rok" een vlot
geschreven boek. Al deze werken slechts
f 1.25. Niemand mag de gelegenheid laten
voorbijgaan om voor deze prijs in het
bezit te komen van zoveel uitstekende
lectuur. M. S.

—
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die sedert 1850 bestaat
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ALLE INLICHTINGEN kunnen zonder enige verbintenis, vrijblijvend bekomen
worden:

— ten zetel van de Instelling, Wolvengracht, 48, Brussel
in elk postkantoor van het Rijk.

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

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

OUDE ABDIJ - DRONGEN
RETRAITES VOOR INTELLECTUELEN
1. 20-22 Maart
Verloofdenretraite o.l.v. E.P. L. Uten S.j.
Goede-Week-retraite o.l.v. E.P .E. Vandenbussche S.J.
2. 1-- 5 April
Werkgeversretraite o.l.v. E.P. P. Fransen S.J.
3. 17-20 April
Geestelijk weekend o.l.v. E.P. R. Leijs S.J.
4. 9-10 Mei
Mei-retraite o.l.v. E.P. F. Bellens S.J.
5. 13-17 Mei
6. 26-28 Juni
Verloofden-retraite o.l.v. E.P. L. Arts S.J.
7. 7-11 Oogst
Verlof-retraite o.l.v. E.P. St. De Clippele S.j.
8. 2 5- 29 Sept.
Hoogstudenten-retraite o.l.v. E.P. M. Brauns
9. 24-25 Okt.
Geestelijk weekend o.l.v. E.P. F. De Raedemaeker S.J.
10. 30 Okt.-3 Nov. Allerheiligen-retraite o.l.v. E.P. M. Brauns S.j.
* De retraites beginnen te 20.30 u. (avondmaal te 19.30 u.) en eindigen
's morgens vroeg na het ontbijt met uitzondering van de Werkgeversretraite die rond 17 u. eindigt, en van de Verloofdenretraite die eindigt
na het middagmaal.
* De Geeste lijke weekend begint de Zaterdag te 18.30 u. en eindigt de
Zondag rond 17 u.
* Verblijfkosten: retraite 300 fr. (verloofden en hoogstudenten 200 fr)
geestelijk weekend 100 fr.
* Tramuren (tram Nevele) : Gent—St Pieters : 1 V. —.5'
1 A. —.50
Drongen
: I A. —.25'
I V. —.30
* Men kan parkeren in de tuin; er zijn ook enkele plaatsen in de garage
rechtover de Oude Abdij.
* Inlichtingen op adres: E.P. J. Cauwe, Oude Abdij, Drongen.

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-N IKLAAS

bieden U volgende alom bekende bouwmaterialen aan

S.V.K.
S.V.K.
S.V.K.
S.V.K.
S.V.K.
S.V.K.
S.V.K.

Decoratieve bekledingsplaten «ORNIT» en «LAMBRISO» voor muur en zoldering.
Holle diagonaal en zig-zag stenen voor het vervaardigen van prima gewapende
holle baksteenvloeren.
Geribde holle Blok- en Pluimstenen voor lichte scheidingsmuren.
Gevelstenen in verschillende kleuren en afmetingen, en in ruime sortering.
Ceramvloeren in een rijke keus: effen, gevlamd of met tekeningen.
Esbest-cement producten voor dakbedekking en binnenbekleding, buizen len vormstukken.
Granito producten - Speciale Granito-plavuizen voor wettelijke sanitaire
inrichtingen.

111111111111111111 11111111111 1111111111 i 111111111111 11111111111 1

uuu u ummuuim u uuuumu um uummi i i m uu

PIANO'S - VLEUGELS - KERKORGELS
Radio- en Televisie-apparaten - Gramofoons
WESTERMARKT 29 - AMSTERDAM-C. - TEL. 49905

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ALBE, De spin en ik. Ill. van O. Landuyt. — Sheed and Ward, Antwerpen, 1952,
geb. Fr. 110.
Antwerpen in de XVIIIe eeuw. Instellingen --- Economie — Cultuur, uitg. door het
De Sikkel, Antwerpen, 1952,
Genootschap vocr A ntwerpse Geschiedenis.
427 pp., 32-22 cm., geïll., ing. Fr. 440, geb. Fr. 490.
ARU, C., en GERADON, ET. de, La Galerie Sabanda de Turin. Les Primitifs
flamands (I: Corpus de peinture des Anciens Pays Bas mérodionaux au XVe
siècle, Fasc. 5) . r De Sikkel, Antwerpen, 1952, V-35 pp., 49 pl. ing. Fr. 200,
geb. Fr. 240.
BAEYENS, Dr H erman, Begrip en probleem van de Renaissance. — Leuvense
Universitaire Uitgaven, 1952, VII-489 pp.
BALTHASAR, Hans Urs von, Schleifung der Bastionen von der Kirche in dieser
Zeit (Christ Heute, R. II, 9) . — Johannes- Verlag, Einsiedeln, 1952, 84 pp.
BONT, Bas de, Verslag van gisteren. -- De Pelgrim, Eindhoven, 1952, 30 pp.
BOUMAN, Jan, In 't Wapen van Amsterdam. — Uitgave „De Volkskrant
Amsterdam, 1953, 123 pp., f 2,90.
P. Vink,
CANTENS, Lode, Mijn zoon Urbaan (Regenboog-Serie 1952-53 nr 2).
Antwerpen, 1952, 207 pp., Fr. 95 (in reeks Fr. 65) .
J. van Tuyl, AntCONTE, Manfred, Cassia en de avonturier (Triomfreeks) .
werpen, 1952, 310 pp., Fr. 125.
De Sikkel, Antwerpen; Nijhoff,
DENUCE, Dr Jan, Na Peter Pauwel Rubens.
's Gravenhage, 1949, CIX — 457 pp., 17 pl., ing. Fr. 450, geb. Fr. 490.
Dertiende Studiekongres van de Missiekonferentie. Antwerpen Juli 1952. Verslag
door Dr L. ARTS, s.j., Antwerpen, 1952 .
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Economische Wetenschap en economische politiek. o.r. van Prof. Dr P. van BERKUM. e.a. — Stenfert Kroese, Leiden, 1952, 433 pp., f 14.
EEMANS, Nestor, Fernand Khnopff (Monografieën over Belg. Kunst) . De Sikkel,
Antwerpen, (1950) , 15 pp., 26 pl., Fr. 60.
GUIRADES, Ricardo, Don Segundo Sombra, vert. van Antoon Thiry (Reinaertreeks, 25). •--- Arbeiderspers, Brussel, 1952, 230 pp.
Benziger-Verlag,
GUTZWILLER, Richard, Meditationen fiber Mattháus 1-2.
Einsiedeln, 1951, 254-256 pp., geb. Zw: Fr. 8,90 (ieder)
HENRY, Thomas R., Het witte Continent Nederl. van H. J. de Water. --- „WestFriesland", Hoorn, 1950, X-264 pp., geb. f 6,90.

BANDEN
Om teleurstelling te voorkomen, worden belangstellenden
uitgenodigd, nu de band voor jaargang VI deel I (Oct. '52
t/m Mrt '53) te bestellen, welke spoedig zal verschijnen.
Intekening kan geschieden:
voor Nederland: door storting of overschrijving van f 1,25
op girorekening 128352 t.n.v. K.C.T. Streven te Amsterdam;
voor België: door storting van 20 frs. op Postch. Streven
K.C.T., 884.67 Antwerpen;
in beide gevallen met de omschrijving: „voor band Jrg VI

Deel I".
Er wordt slechts een beperkt aantal banden vervaardigd;
wacht daarom niet tot het te laat is.

HERZOG-HAUSER, Prof. Dr Gertrud, De Godsdienst der Grieken (Serie: De
Godsdiensten der Mensheid .dl V) r J. J. Romen en Zn, Roermond, 1952,
366 pp., f 16,90 en f 18,65. Bij int. f 15,20 en f 16,75.
HIERDEN, Liesbeth Van, De Lente duurt drie maanden (Triomfreeks) . r J. Van
Tuyl, Antwerpen, 1952, 208 pp., Fr. 125.
HUEGEL, Fr. van, Andacht zur Wirklichkeit. Kassel-Verlag, München, 1952, 260
pp., DM. 13.80.
JOTTRAND, Lucien, Léon Frédéric (Monographieën over Belg. Kunst) . De Sikkel,
Antwerpen, 15 pp., 26 pl., Fr. 60.
Journée (La) Sociale de Mons 26-10-52: Problèmes de la Jeunesse ouvrière. Association des Patron et Ingénieurs Catholiques, Brussel, 1952, 32 pp., Fr. 20.
Katholieke leer in miniaturen, De. Deeltjes 1 tot en met 13. — Kinheim-Uitgeverij,
Heiloo, 1952, Gehele serie 31 deeltjes. f 4.65. Losse deeltjes f 0,20.
Letterkundige Kalender 1953 --- P. Vink, Antwerpen, 1953, 1.04 pp. 52 foto's, Fr. 38.

L. van der Hoorns
Chem. - Techn. Industrie N.V.
Jutphaasseweg 186 - Utrecht
Tel. 10303 -10304
Fabriceert en levert:
Galvanische inrichtingen
HARSHAW Glansnikkelbaden
PERFLOW Halfglansnikkelbaden Metaalreinigingsinrichtingen
Slijp- en Polijstinrichtingen
Afzuig- en Luchtverversingsinrichtingen
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Kent . U reeds het

Snelverbandgaas

?

Het is zelfklevend, is en blijft steriel, zelfs na aanraking met vuile handen ; in een minimum van
tijd een geheel verband aangelegd. Uw gehele
verbandkist in één rol.
Goede resultaten bij open benen en eczeem.
Fabrikant: „ALMEDI" - POSTBUS 3 DOORN
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VOOR ALLE INLICHTINGEN

NATIONALESTRAAT
48.52
NATIONALESTRAAT
48-52 - ANTWERPEN
TELEFOON 32.79.50 (10 lijnen)

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, verpleegster-vroedvrouw, koloniale hulpverpleegster.
Gespecialiseerde vorming voor kinderverpleging
Afdeling St Bernardus voor ziekenoppassters.

Nederlandse en franse sectie.

Inschrijvingen vóór 15 Augustus

N.V. ACMA, verkorting van

N.V. CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN van MORTSEL
en vroegere firma GEERTS & VAN AALST , - MORTSEL 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

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
N.V. gesticht in 18 81 — H. R. van Antwerpen Nr 116 3
Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934

Maatschappelijk Fonds Fr. 161.340.469,22
Beheerde Kapitalen: meer dan twee milliard frank
ANTWERPEN
Meir, 24 - Huidevettersstraat, 33

BRUSSEL
Regentlaan, 44

LUIK
Bd. d'Avroy, 40

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

Sedert

1870

legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co
—

107, Zeeschipstraat, Gent —

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg.

^

BROChunes en Boekwerk
pRuscounanten
nota's,

kROOStwEG 147, zElst

hollana

kwitanties
katenbeRS

Rectamerotbens
enveloppen, BRlefpapien

Öukke ij
St- ceoi ushui s
jaanvenslacen
alle soorten plaatwenk
rapporten
systeemkaarten

pros Ramma's
vloer Blaben

telefoon k
GIRO 547823

3404-3194

41110.„dmilib..ditb. yaw

)
Een
worst
van
formaat!
En daarmee bedoelen we niet de
grootte (die kunt U zèlf bepalen)
maar in de eerste plaats de kwaliteit!
Anton Hunink's Gelderse Rookworst
.... de beste, die er is. Probeer ze
eens en U zult ervaren, dat U zelden
zo'n heerlijke, pikante worst hebt
geproefd; maar... let bij het kopen ik
op het loodje met de naam:

ANTON HUNINK
HOFLEVERANCIER . DEVENTER
.1111.4
lair 1111.4
N.V. JOS. TEN BERG's HANDELMAATSCHAPPIJ
DONKER STRAAT 19 — UTRECHT — TELEFOON 19470

71/meta

en

23120

5-deliya etendtayet

Ook leverbaar met 2, 3
en 4 bakjes
Inhoud der bakjes van
85 cl - 6 1
Zeer geschikt voor
diëten

Gemakkelijk te reinigen.
Vlekvrij door en door

Bovenstaande etendrager leverbaar m, deksel op ieder pannetje,
waardoor deze geschikt zijn om
als servies te gebruiken. Speciaal
geschikt voor rusthulzen.

is overal vertegenwoordigd
400 KANTOREN,
BIJKANTOREN EN AGENTSCHAPPEN

De beste correspondenten
over de hele wereld

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 hef leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

IvO1rI)zftv.
Ontmottingsbedrijf - Chem. Tapijt- en Meubelreiniging - Ververij Stoppage. Speciale beddenmakerij voor hotels, ziekenhuizen en
inrichtingen.

AMSTERDAM - tel. 39810 — ROTTERDAM - tel. 50433
's-GRAVENHAGE - tel. 119677 — UTRECHT - tel. 13602

McLEAN R.C. en IVIMEY-COOK, W.R., Textbook of practical Botany. — Longmans Green & Cie, Londen, 1952, XXIV-476 pp. 127 ill. sh. 36/—.
MECHELEN, Dr Frans Van, De studie der publieke. opinie (K.V.H.U., Verh. 424) .
r Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952, 70 pp., Fr. 25.
MIERLO, Prof. Dr J. Van, De oplossing van het Veldeke- Probleem.
StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1952, 110 pp., ing. Fr. 85.
OUWENDIJK, Dick, Van Job tot Job.
De Fontein, Utrecht, Sheed and Ward,
Antwerpen, 1952, 211 pp.
Artistenfonds, Antwerpen,
PEETERS, Denijs, Frans Van Immerseel grafieker,
73 pp., 56 pl. Fr. 100.
PIERARD, Louis, Félicien Rops (Monographieën over Belg. Kunst) . — De Sikkel,
Antwerpen, 16 pp., 26 pl., Fr. 60.
Prisma b oeken. Charles DICKENS, Onze wederzijdse vriend. Dl I-II.
Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1953, 350 pp., f 1.40 bij int., los f 1.75.
Qua Die? Omrekening van de Romeinse Kalender. Ill. door N. Degouy. --- Standaard- Boekhandel, Antwerpen, 1952, 30 pp., Fr. 15.
RIDDERBOS, Dr J., De Profeet Ja s aya. Dl I.
J. H. Kok, Kampen, 1952, Ode druk,
300 pp., f 6,95.
ROSSEELS, Maria, Spieghelken, 2e druk. r-- Lannoo, Tielt, 1953, 212 pp.
Service Social dans le Monde. l 1 d Jg. nr 4 (October 1952) . Union de Service Social, Poststraat, 11, Brussel, 1952, 145-192 pp.,
SNIJDERS, D., O.S.C., Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en
Vlamingen-Vriend (K.V.H.U., Verh. 425) . — Standaard -Boekhandel, 1952,
80 pp., Fr. 25.
Spaarkas van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi. Verslag van de Raad van Beheer
aan de Minister van Koloniën. Dienstjaar 1950-51. — Spaarkas, Wolvengracht,
48, Brussel, 1952, 46 pp. (Nederl. en Franse Tekst) .
SPEED ROGERS, J. en HUBBELL, Th. H. en BYERS, C. F., Man and the biological World. 2d ed. ill. bij W. L. Brudon. r Mc Graw-Hill Book Cy, Londen,
1952, XIV-690 pp., geb. sh. 46/ r.
STERKENS, Dr Paula, Schrijfsters uit Nederland.
2e druk., A. De Boeck,
Brussel, 1953, 76 pp., Fr. 38.
STOCKMANN, J. F., S.C,J., De Corpore Christi mystico. r Coebergh, Haarlem,
1951, 205 pp.
SUENENS, Mgr. L. J., Theologie van het Apostolaat van het Maria- Legioen.
Sheed & Ward, Antwerpen, 1952, 224 pp., Fr. 95, geb. Fr. 125.
VOGHT, Joz. De, Wenkende verten. — N. V. Altiora, Averbode, 1952, 63 pp.
Fr. 30.
VOOYS, Prof. Dr C. G. N., De, Geschiedenis van de Nederlandse taal. 5de uitg.
— De Sikkel, Antwerpen, 1952, 270 pp., 32 ill., inn. Fr. 160, Reb. Fr. 190.
VOS, Renaat De, Interiora. Verzen.
Colibrant, Lier, 1952, 59 pp., Fr. 40.
WALSCHAP, Alfons, M.S.C., Letterkundig werk van .... , ingeleid en uitg. door
Vital CELEN, met een levensschets door Gerard Walschap (Kongo-Overzee
Bibliotheek, VII) .
De Sikkel, Antwerpen, 1952, 144 pp. Fr. 80, geb. Fr. 110.
WIJNGAERT, Frank van den, Joris Minne (Monographieën over Belg. Kunst) .
De Sikkel, Antwerpen, 1951, 16 pp., 28 pl., Fr. 60.
ZONDERLAND, DAAN, Redeloze Rijmen.
Het Spectrum, Utrecht, 1953, 31
pp., f 1.90.

HEREN CONFECTIE
-

naar keuze en maat

Speciale Afdeling
voor H.H. Geestelijken
(Togen en Jassen)

NAAM LOZE VENNOOTSCHAP

Wenmaekers &Co
LICHTTEGELS
Glasroeden zonder stopverf
40 ja.-en ond.rvlnd ing

GLASBETON

29, DE LEESCORFSTRAAT, 29
TELEFOON: 39.23.48

ANTWERPEN - Borgerhout

*

A lleen verteg enwo o rd igers der

eVEltHEIllRS XOU\'EI1ES0'AIGREMOST.
vo or

BELG IË en HOLLAND

Van huisbedrijf tot wereldindustrie

HET BESTE MERK VOOR FOTOWERK

PORTO

RAMIREZ
DE FIJNSTE

HUIS

ALPHONSE SIMKENS

.

BORGERHOUT - ANTWE·.RP.EN
Dit tijd schrift i& gedrukt o p p.lpoc·r \.1.'
Lutki" & Smi! Papiergl'oothand.-l ,\,' \m,"'I(J" m

N.V.

be helllCje paasnacht
volgens de laatste decreten van de
H. Congregatie van de Riten

VOll€bl(j€ latlJns€ €n n€b€RLanbs€ tekst
vertaald en verklaard door
Wilfr. Dekkers. O.Praem .• Tongerlo

*

Meer en meer wordt in onze kerken en kapellen op de vooravond van
Pasen de herstelde Paaswake gevierd. Alwie de vorige jaren reeds deze
plechtigheid mochten medernaken. zijn er O.m. door getroffen hoe sterk
de aanwezigen de ceremoniën mede-beleefden.
Daar alles er op wijst. dat dit jaar de Paaswake reeds in de meeste kerken
zal gevierd worden. kunnen wij met genoegen de uitgave aankondigen.
onder brochurevorm en in een handig formaat. van de volledige tekst der
plechtigheid.
Wij zijn zo vrij uw aandacht te vestigen op de speciale kenmerken van
deze uitgave:

*

*
*

Zij bevat de absoluut volledige Latijnse en Nederlandse tekst van heel
de eigenlijke plechtigheid. van het begin tot het einde. dus ook van de
profetieën.
Daarbij komen ook al de stille gebeden van de mis (gebeden bij de
offerande en van de canon). in Latijnse en Nederlandse tekst.
Dit boekje volstaat dus voor de gelovigen om de ganse plechtigheid te
volgen: een ander misboek hebben zij hiervoor niet meer nodig.
Het boekje bevat tevens een korte inleiding en verklaring. die voldoende is om de plechtigheden te begrijpen zonder de aandacht van de
gelovige af te leiden.

* Deze vertaling. inleiding en verklaring zijn van de hand van de Zeereerwaarde Heer Kan. Wilfr. Dekkers O .Praem van de abdij Tongerlo.
Prijs België 10 Fr.

Nederland fl. 0.85

*

Uitgeversmij.
Desc/ée de Brouwer & Cie
Bestelbureau's:

België: Houtkaai 22. Brugge

Nederland: Prins Hendriklaan 6. Bussum

NIEUWE REEKS

JRG VI

~

DEEL II

~

Nr 7

APRIL 1953

KATHOLIEK
CULTUREEL
TIJDSCHRIFT

STREVEN
82e Jaargang van S TUD I Ë N -- 20e Jaargang van S T R E VEN
MAANDSCHRIFT

INHOUD
P. SMULDERS: Menselijkheid zonder God
A. THOMAS: Nu de wereld rond is ....
C. JANSEN: Vernieuwing van het Middelbaar Onderwijs II
PAUL VAN MEER: Het gevecht met de Engel
W. TALLOEN: Donzère-Mondragoll
KRONIEKEN
A. J. BOEKRAAD: Nieuwe Newmanliteratuur
L. MONDEN: Vernleuwing in de lekenvroomheid
POLITIEK OVERZICHT
JEAN LULLY: Brief uit Rome
FORUM
PAUL VAN MEER: Een zeer belangrijke roman
W. PETERS: C. S. Lewis
K. L. BELLON: De godsdienst df'r Grieken
NIEUWE BOEKEN

DESCLEE DE BROUWER

~

AMSTERDAM -

16

28
37
45
50
58
65
70
71

74
76
78

BRUSSEL

KATHOLIEK CULTUREEL TIJDSCHRIFT

STREVEN
tl2e jaargang van STUDIP,N ; 20e jaargang van STREVET\'

HOOFDREDACTEUREN
F. DE RAEDEMAEKER S. J.
Minderbroedersstraat 11 , Leuven

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

ADMINISTRATIE
Mi nderbroedersstraat I1
Leuven
Pus teh. Streven K.C.T .
88-+.67, Lem en

Hobbemakade 51. Amsterdam
Telefoon K 2900 Nr 21147
Postgiro: K.C.T . Streven
128.352, Amsterdam

ABONNEMENTEN
Abonnementsprijs: Voor België: 200 Fr. (110 voor het halfJaar), te storten op Postch.
Streven K .C.T. 884.67, Leuven; voor Congo: adres: Postbus 151. Costermansstad.
210 Fr. (120 voor het halfjaar), te storten op de Bankrekening B.C.B. (Banque du
Congo BeIge) Costermansstad N° 7979: voor de vreemde landen 225 Fr. (120 voor
het halfJaar) . Afzonderlijke nummers: 25 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS

PROF. DR P. SMULDERS S.J.
DR A. THOMAS S.J. -

~

Tongl'l'se straat 53, Maastricht

Van Limburg Stirumlaan 331. Wemmel

DR C. TANSEN S.J. ~ Hobbemakade 51. Amsterdam Z .
PAUL VAN MEER - Tongerse straat 53, Maastricht
W. TALLOEN S.J. ~ Prinsstraat 13, Antwerpen
DR A. T. BOEKRAAD S.J.M.H . PROF. DR L. MONDEN S.T. -

St Jozephsmissiehuis, Roosendaal

Minderbroedersstraat 11, Leuven

DR JEAN LULL Y - Adres redactie
PROF. DR K. L. BELLON - Nijhoffstraat 3, Nijmegen
DR W . PETERS S.J. - Oostduinlaan 50 's Gravenhage

K.G.T. STREVEN
82e jaargang van STUDIËN
20e jaargang van STREVEN

Nieuwe reeks. Zesde jaargang
DEEL I, Nr 1 6
October 1952
Maart 1953
SYSTEMATISCHE INHOUDSOPGAVE
ARTIKELEN
GODSDIENST
Pater Roothaan t 1853 --- door Dr J. van Heugten S.J.
116
Mensen op der Kerke drempel — door Dr Jean van der Stap
131
De Bijbel en het ontstaan van de mens
door Prof. Dr J. de Fraine S.J.
215
Enkele beschouwingen over het Hindoeisme en zijn Godsidee --- door Jos. Jordens S.J.

De XXIIe Missiologische Week te Leuven r door F. Boedts S.J.
Het graf van de H. Petrus — door M. Verstraeten S.J.
Een nieuwe Nederlandse spiritua liteit? --- door Prof. Dr J. Nota S.J.
De jongste discussie over het Petrusprobleem - door I. de la Potterie S.J.
Groepskerk of geloofskerk?
door P. Fontaine
Waarom werd deze storm niet gestild? ,-- door Dr H. van Waesberghe S.J.

251
268
305
357
401
412
497

WIJSBEGEERTE
Wat is Existentialisme?
door Dr Bernard Delfgaauw
Thomistische Literatuur IV — door F. De Raedemaeker S.J.
Thomistische Literatuur IV (vervolg) ^-- door F. De Raedemaeker S.J.
Het menselijk geluk --- door Dr M. Braun S.J.
Jacques Maritain r door Th. J. de Jong
Neo-positivisme of logisch empirisme
door M. De Tollenaere S.J.

1
48
157
364
501
534

MORAAL
Z. H. de Paus over de medische beroepsethiek
door Prof Dr A. Snoeck S.J. 97
Onverdraagzaamheid en het Humanistisch Verbond — door Prof. Dr P. Smulders S.J.
193
Opstandigheid en revolutie -- door F. De Raedemaeker S.J.
232
LETTERKUNDE
Hadewych en haar school --- door Dr M. Brauns S.J.
9
De ontwikkeling van T, S. Eliot als toneeldichter II --- door Michel van der Plas 21
Terugblik op het werk van Em. Mounier ^--. door J. Kerkhofs S.J.
140
Racine en zijn tijd
door Dr B. M. Boerebach
224
Opstandigheid en revolutie
door F. De Raedemaeker S.J.
232
Henriëtte Roland Holst-v. d. Schalk — door Gabriël Smit
337
Geschiedenis als symbool. Gertrud von le Fort
door It Heireman S.J.
421
Kroniek der Franse Letteren
door Gabriël Venaissin
551

2

INHOUDSOPGAVE

OPVOEDING EN ONDERWIJS
Over zin en theorie der opvoeding -— door Dr Nic.
Nic. Perquin
Perquin S.J.
S.J.
mede tot oplossing van het
het selectieselectie~
Vernieuwing van het Middelbaar onderwijs mede
probleem -— door Dr C. Jansen S.J.
EN CULTUURLEVEN
CULTUURLEVEN
KUNST EN
Maurras
deethiek
ethiekder
derschoonhdd
schoonheid
Maurras ofofde
- door
door Dr
Or J.
J. van
van der Stap
en Film -- door
doorMaria
Maria Rosseels
Rosseels
Christelijke inspiratie en
van ontwikkeling
ontwikkeling - door G. Bekaert
Bekaert S.J.
S.J.
Moderne Schilderkunst. Schets
Schets van
in Holland (en
(en speciaal
speciaalin
in Amsterdam)
Amsterdam) sedert
sedert
Zuidnederlandse Cultuurinvloeden in
W. J.J. C.
de Hervorming
Hervorming -— door Dr W.
C.Buitendijk
Buitendijk
WETENSCHAP
de Evolutieleer --- door
door Dr
Dr H. P. J.
J. M.
M. van Waesberghe
Waesberghe S.J.
S.J.
Evolutie van de
Prof. Dr J. de Fraine
Fraine
door Prof.
De Bijbel en het ontstaan van de mens - door
Petrus ---- door M. Verstraeten S.J.
S.J.
Het graf van de H. Petrus
De levende Natuur
Natuur I
I -door
doorDr
Dr J.
J. E. Schulte
- door
door M. Jeuken
Jeuken S.J.
De mens der praehistorie --Neo-positivisme of logisch empirisme
N~positIvisme
empirisme - door M. De Tollenaere
Tollenaere S.J.
S.J.

264
544

447
454
511
520
103
215
305
341
428
534

TONEEL
De ontwikkeling van T. S. Eliot als toneeldichter n
door
Michelvan
vander
der Plas
21
II -door
Michel
Plas 21
Toneel in Nederland
Nederland --- door
door Prof.
Prof. Dr
Or Jan
Jan Ros S.J.
55
SOCIOLOGIE EN ECONOMIE
ECONOMIE
--door
Dr
Marx en het
het huidig economisch denken
denken Or J. de Mey S.J.
S.J.
36
Hiérarchie
ontwikkeling in Nederland sedert het herstel der kerkelijke Hiërarchie
De sociale ontwikkeling
322
- door
door Prof. Dr
Or F. J.
J. H. M.
M. van der
der Ven
GESCHIEDENIS
Pierre Henri
Henri Dehasque
Dehasque --Pierre
- door
door J. Barten S.J.
S.J.
Derks S.J.
verbrand? --- door
door K.
K., J.
J. Oerks
S.J.
Is Jeanne d'Arc verbrand?

241
316

LANDEN EN VOLKEREN
Brief uit Londen -— door Hugo van de
de Perre
Perre
Staten- door
De President
President van de
de Verenigde Staten
door K. du Bois S.J.
S.J.
S.J.
Groenland in de branding
branding —
- door
door W. Talloen S.J.
Tomásj Garrique
Garrique Masaryk --- door Roger
Roger de
de Craon-Poussy
Craon-Poussy
Dierickx S.J.
Brief uit Oxford —
- door Prof. Dr
Or M. Oierickx
S.J.

69
125
260
330
459

POLITIEK
POLIØK
Mr L. Lindemans
148
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Menselijkheid zonder God
Bezieling en bedoeling van het Humanistisch verbond
door PROF. DR P. SMULDERS S.J.

ET vraagstuk van het moderne Humanisme is van een brandende
actualiteit. In kamerdebatten en treingesprekken, in kranten en op
de preekstoel wordt erover gesproken. Deze kleine groep Nederlanders
(het Humanistisch Verbond telt ruim 8000 leden, Humanitas, de vereniging voor sociaal werk op humanistische grondslag ongeveer 6000)
trekt de aandacht van heel ons volk. Geen wonder, want hun activiteit
roept vragen op die zowel onderwijs als jeugdzorg, sociale actie en
politiek, en dus vrijwel geheel ons leven raken.
Het is echter geenszins onze bedoeling, ons op die verschillende
terreinen te begeven. De theologie heeft in dezen haar eigen taak. De
Paus spoorde ons theologen onlangs aan, dat wij „niet onkundig mogen
blijven van de afdwalingen van de moderne geest .... , maar ze goed
moeten doorzien. Vooreerst omdat ziekten niet op de juiste wijze
kunnen worden genezen, tenzij men ze eerst goed kent; vervolgens
omdat in deze valse bedenksels soms iets waars verscholen ligt". Het
moderne Humanisme is zulk een kwaal, die een ernstig gevaar kan
worden. De theoloog moet dus trachten, daarvan de juiste diagnose te
stellen, en daardoor zowel de fundamentele dwalingen bloot te leggen,
als ook de elementen van waarheid die in die dwaling nog schuilen. Ik
zal dus critiek op het moderne Humanisme geven, maar ik zal pogen het
de critiek te doen, zijn van de katholiek, de critiek dus van de allenomvattende liefde en van het onwankelbare volle waarheidsbezit. Critiek dus, die gaarne het goede erkent, doch die ook onbewimpeld het
verkeerde blootlegt. Liefde is eerlijk, maar ook gestreng.
Nu de activiteit van de nieuwe Humanisten het volle licht weer heeft
geworpen op de diepe geestelijke tegenstellingen, waardoor ons volk
wordt verdeeld, meen ik bovendien dat zulk een critiek de beste dienst
is, welke aan de solidariteit van ons volk kan worden bewezen. Immers
deze solidariteit wordt geenszins gediend met het verdoezelen van
bestaande tegenstellingen (zoals schijnt te geschieden, wanneer Mr In
't Veld verklaart, dat Humanisten en Katholieken „gezamenlijk hebben
te vechten voor het behoud van de essentiële waarden van onze Christelijke beschaving": Handelingen Eerste Kamer, 13 januari 1953, p.

H

86) , doch integendeel door een klaar inzicht in de opvattingen en
bedoelingen van de ander. Op het stuk nu van het Humanistisch Verí
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bond ontbreekt niet zelden die klaarheid: zij spreken een andere taal,
waardoor misverstanden ontstaan, die de verstandhouding meer schaden dan een openhartige botsing der meningen. Dit misverstand begint
soms reeds bij de naam Humanisme, die zij zichzelf gekozen hebben.
Maar al is die naam-kwestie niet zonder reëel belang, wij willen ons in
dit en een volgend artikel beperken tot een uiteenzetting van de bezieling en de bedoeling van het moderne Humanisme met betrekking tot
God en godsdienst en de consequenties ervan voor hun mensbeeld.
1. De Opzet van het Humanistisch Verbond
Kort na de bevrijding werd het Humanistisch Verbond opgericht. De
stichters maakten zich zorg over de geestelijke ontwikkeling van de
moderne mensheid, en uit deze ernstige bezorgdheid ontstond hun
streven. Sinds een eeuw groeit het aantal godsdienstlozen in ons land
met angstwekkende snelheid, van één op de tienduizend in 1849 tot
ruim 17% in 1947. In sommige grotere steden vormen de onkerkelijken
ongeveer de helft van de bevolking. Bovendien zijn er velen, die zich
nog lid van een Kerk noemen, doch die practisch geheel van de Kerk
vervreemd zijn. Misschien voor één op de vier of de drie Nederlanders
betekent de godsdienst niets meer.
Dit is zorgwekkend. Want vooreerst staat vast, dat de grote massa
van deze godsdienstig ontwortelden ook in het leven losgeslagen zijn.
In de plaats van het afgestorven Godsgeloof is niets anders getreden,
zodat er een soort luchtledig ontstaan is in de harten, waardoor deze
mensen een gemakkelijke prooi worden van allerhande politieke agitatoren en zo een bedreiging vormen voor ons volksbestaan. Maar bovendien is elk geestelijk anker hun ontvallen. Bij zeer velen is het besef van
goed en kwaad verdwenen, zij missen elk zedelijk besef en ieder verantwoordelijkheidsgevoel. Zij worden de blinde speelbal van hun instincten
of van de omstandigheden. Deze mensen hebben geen lijn in hun leven,
geen ideaal of bezieling die er eenheid en schoonheid aan geeft. Zij
leiden een mensonwaardig bestaan, niet alleen vanwege hun materiële
nood, doch om hun volslagen gemis aan geestelijke ondergrond.
Het is daarom dringend nodig hun een houvast te bieden, een levenshouding en een levensbeschouwing, waardoor in hun leven weer vastheid en menselijke waardigheid komt, waardoor opnieuw verantwoordelijkheidsbesef gewekt wordt, waardoor zij het bewustzijn en de
vreugde hervinden van een levenstaak, en waardoor tenslotte „de mens
op een of andere wijze vrede kan hebben met de wereld en verzoend
kan zijn met het leven" (Beginsel en Doel van het Humanistisch Verbond, p. 8) .
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Deze levensbeschouwing en levenshouding echter moet geen beroep
doe n op G od en Godsgeloof, op de verwachting van een ander leven,
met straf en beloning. Dit schijnt te behoren tot de uitgangspunten van
het Verbond. Waarvandaan deze afwijzing?
Vooreerst is daar het feit, dat volgens hen de buitenkerkelijken
gewoonlijk van het Godsgeloof vervreemd zijn, zodat dit niet meer in
staat is om voor hen een houvast te vormen. Maar dit feit is bovendien
zeer wel verklaarbaar. Want god sdienst is uit de tijd. Godsverering
paste in een primitiever stadium van menselijke ontwikkeling. De mens
die in zijn wereld en in zichzelf geweldige en geheimzinnige machten
ervoer, die over zijn leven heersten, ging zich deze voorstellen als
hogere persoonlijke wezens, die hij poogde te verzoenen en te verbidden. Storm en bliksem, ziekte en liefde, leven en dood werden goden.
Nu echter weten wij van al dergelijke verschijnselen de verklaring; hun
geheimzinnig en bovenmenselijk karakter hebben zij verloren. De godsvoorstellingen hebben dus uitgediend. Volgens de Beginselverklaring
vormt de mens zich ten alien tijde een wereldbeeld, waarin zijn leven
een zinvolle plaats heeft, en waarin hij de raadselachtige en vaak
vijandige verschijnselen van de werkelijkheid kan inpassen. „Voor de
primitieven is dat een bezield (animistisch) en door tovenarij beheerst
(magisch) beeld. Later ontstaan gefantaseerde (mythische) en godsdienstige verbeeldingen. Nog later: wetenschappelijke of op wetenschap
steunende beelden" (Beginsel en Doel .... , p. 9) . In deze era van de
wetenschap, zijn dus godsdienstige voorstellingen uit de tijd.
Vandaar lezen wij herhaaldelijk, dat er voor de ontkerstende mens
geen weg terug meer is, en dat „een groot deel der massa principieel
buiten het werkterrein der kerken valt" (Van Praag, Modern Humanisme, p. 17, 216 ) . Wie eenmaal van de Kerken vervreemd is, kan
van haar onmogelijk nog godsdienstige verzorging ontvangen (C. H.
Schonk, in: Mens en Wereld, September 1952, p. 10) . De klok kan
niet worden teruggezet.
Hiermee hangt samen, dat de godsdiensten geloof vragen, dat wil
zeggen, leiding door het gezag van een ander. Maar de moderne mens
vraagt om redelijke en wetenschappelijke verantwoording, en is met een
gezagsargument niet langer tevreden. Hij aanvaardt niet langer omdat
het hem geleerd wordt, doch wil alles critisch toetsen. Van een kind dat
zich leiden laat, is hij een volwassene geworden, die op eigen inzicht
wil vertrouwen. Een moderne wereldbeschouwing, die aan de huidige
mens is aangepast, moet dus geen beroep doen op geloof, doch moet een
wereldbeschouwing zijn welke „de toets der rede kan doorstaan"
(Beginsel en Doel, p. 9 ).
,
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vormt deze zelf door zijn vrije daad. In zichzelf en in zijn wereld schept
hij redelijke orde en harmonie, en wekt aldus uit de brute materie der
natuur de edele gestalte der cultuur. Daarom verdient de mens bijzondere eerbied en moet hij beschouwd en behandeld worden als persoon
met een eigen, onvervangbare waarde. Hij mag geen middel worden.
Daarom geen dictatuur en geen dwang, doch eerbiediging van iedere
persoonlijke overtuiging en ieders persoonlijke vrijheid. Elke mens moet
de gelegenheid krijgen tot volle en onbelemmerde ontplooiing van zijn
mogelijkheden, dus tot de volledige en vrije verwerkelijking van zichzelf.
Het Manifest van het Inte rn ationaal Humanistisch Congres zegt dan
ook: „Het legt de nadruk op de waardigheid van de mens en het recht
van het individu op de grootst mogelijke vrijheid van ontwikkeling, die
te verenigen is met de rechten van anderen" (Mens en Wereld, September 1952, p. 5) .
Betekent dit nu, dat ieder zich maar naar willekeur moet uitleven?
Het Manifest zegt verder, „dat persoonlijke vrijheid een doel is, dat
moet worden gecombineerd met sociale verantwoordelijkheid" (ibid.).
Immers, de mens verdient die eerbied juist omdat hij zich een deel weet
van een groter geheel en beseft daarin een taak en een plaats te bezitten. Hij weet zich gebonden aan wetten, hij is drager van een normgevoel, dat groter is dan hijzelf en dat niet aan zijn persoonlijke willekeur onderworpen is. Eenieder voelt spontaan, dat hij moet streven naar
wat waar en goed en schoon is. Juist doordat hij zich aan dat normgevoel onderwerpt en zich door deze wet laat leiden, wordt hij waarlijk
mens en waarlijk vrij. Vrijheid is geen tuchteloosheid of onhandigheid.
Wie zijn blinde instincten volgt, ervaart juist onvrij te zijn, omdat hij
een slaaf wordt van zijn passies. Zo iemand leeft niet als mens, dat wil
zeggen, redelijk verantwoord, harmonisch geordend. Alleen wanneer de
mens zich in vrije keuze richt op het ideaal van waarheid, schoonheid en
goedheid, wanneer hij door zijn daden in zichzelf en in zijn wereld een
harmonie poogt te scheppen die redelijk is, en zo zijn persoonlijke
levenstaak te vervullen, dan eerst is hij waarlijk vrij en waarlijk mens.
Zou men nu de Humanisten vragen, of dit normgevoel een algemeen
menselijke, voor allen geldende inhoud heeft, dan meen ik, dat zij
ontkennend zullen antwoorden. Het enige vaste beginsel schijnt te zijn
„de vrije ontplooiing van ieder" (Van Praag, Modern Humanisme, p.
101 ) , of „de eerbied voor het leven" (ibid., p. 80) . Maar overigens
wordt alle nadruk gelegd op de veranderlijkheid van iedere concrete
norm, die in elke tijd zijn betrekkelijke vormen heeft. Men denke bij het
woord „normgevoel", zo zegt de beginselverklaring, „niet aan een stelsel van erkende regels, een soort zedelijk receptenboek dat ons leert hoe
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in elk bepaald
maar aan
een
bepaald geval te handelen, maar
aan een waardebesef, dat als een
bezielend beginsel in de mens werkzaam is, en dat
dat zich
zich in
in verschillende
verschillende
omstandigheden ook
ook in
in verschillende
openbaart. Zo
Zo zal
omstandigheden
verschillende vormen
vormen openbaart.
zal een
een
dan een
eenvegetariër,
vegetariër,
kannibaal bijvoorbeeld
bijvoorbeeld anders
anders over vleeseten denken
kannibaal
denken dan
een arbeider
arbeider anders over een
een staking
staking dan
daneen
eenondernemer"
ondernemer" (Beginsel
en Doel, p.
en
7).. Eenieder
Eenieder moet handelen
handelen volgens zijn
zijn eigen
eigen geweten,
geweten.
p. 7)
volgens zijn
zijn persoonlijk
persoonlijk inzicht,
inzicht. overeenkomstig
overeenkomstig het algemene
algemene normnorm~
gevoel, dat hem gebiedt goed te
te handelen.
handelen. Deze
Dezenadruk
nadrukop
opde
debetrekke
betrekkelij kheidvan
van iedere
iedere concrete
concrete norm
norm is begrijpelijk:
want al is
lijkheid
begrijpelijk: want
is de
demoraal
moraal
bovenpersoonlijk,
opnieuw persoonlijk
persoonlijk ontdekt
ontdekt en
en
bovenpersoonlijk, zij
zij moet
moet toch telkens opnieuw
ontwikkeld
Juist daardoor
daardoor immers
immers is de
de mens
mens waarlijk
waarlijk mens,
mens,
ontwikkeld worden.
worden. Juist
dat hij
hij niet vanuit vreemde normen, uit conventies en
en bestaande
bestaandezeden
zeden
leeft, maar
maar dat hij
hij zijn
zijn eigen
eigen levensweg
levenswegbepaalt.
bepaalt. Gevestigde
Gevestigdezedelijke
zedelijke
opvattingen
eerbied op
op grond
grond van
van hun
hun gevesgeves~
opvattingen verdienen
verdienen dus
dus nog geen eerbied
tigd-zijn, doch alleen voorzover zij
tigd~zijn,
zij overeenkomstig de huidige
huidige stand
stand van
van
de menselijke ontwikkeling redelijk
redelijk kunnen worden
worden verantwoord.
verantwoord. Geen
Geen
onveranderlijke
zijn eigen
eigen
onveranderlijkenormen
normendus,
dus, doch
doch vrijheid
vrijheid voor
voor ieder
ieder om zijn
inzicht te volgen.
inzicht
volgen. Het
HetHumanisme
Humanisme „waardeert
"waardeert de
depolitieke
politiekevrijheid
vrijheid
vooral als waarborg,
vooral
waarborg, dat het
het geldend
geldend recht
recht zich
zichbij
bijvoortduring
voortduring zal
zal
kunnen
aanpassen aan
aan de
de zich
zichontwikkelende
ontwikkelende opvattingen
opvattingen omtrent
omtrent
kunnen aanpassen
hetgeen als
als recht
recht behoort
behoort te
tegelden"
gelden"(( Beginsel en Doel, p. 18)
18).. Want
het Humanisme
Humanisme streeft
streeft naar
naar„verwerping
"verwerpingvan
vanautoritaire
autoritairebetrekkingen
betrekkingen
(Statuten van
vande
deInternational
International
in alle
alle maatschappelijke
maatschappelijke betrekkingen"
betrekkingen" (Statuten
Humanist and Ethical Union,
Union, cfr.
dr. Mens en
en Wereld,
Wereld, Sept.
1952, p.
1).
Sept. 1952,
p. 1).
Daarom is er
er binnen
binnen het
het Humanisme
Humanisme grote
grotevrijheid
vrijheid van
vanopvattingen,
opvattingen,
en zijn
zijn er onder zijn
zijn leden
leden bijvoorbeeld
bijvoorbeeld principiële
principiële anti-militaristen,
anti~militaristen, die
die
zich enigszins
enigszins bezwaard
bezwaard voelen
voelen door
door de
de taak,
taak, die
diehet
hetHumanistisch
Humanistisch
zich
met betrekking
betrekking tot
tot de
de geestelijke
geestelijkeverzorging
verzorgingvan
vanmilitairen
militairenop
op
Verbond met
zich genomen
genomen heeft
heeft (Mens en
en Wereld,
Wereld, Maart
Maart 1952, blz.
blz. 1;
1: Februari
Februari
1953, p. 11)
1953,
11).. Daarom
Daarom vooral
vooral het
hetstreven
strevennaar
naartoelaatbaarstelling
toelaatbaarstelling van
van
euthanasie (Mens en
euthanasie
en Wereld,
Wereld, Juni
Juni 1952, p. 6)
6),, en
en voor
voor herwaardering
herwaardering
homosexualiteit naast
heterosexualiteit (Van Praag,
Praag, Modern HuHu~
van homosexualiteit
naast heterosexualiteit
manisme,
manisme, p. 248)
248),, en
en dergelijken.
dergelijken.
dit alles
alles mag
mag niet
nietindividualistisch
individualistisch worden
worden opgevat.
opgevat. Bij
Bij het
het
Doch dit
beoordelen van
kwaad is, moet
moet de
de mens
mens zich
zich laten
laten leiden
leiden
beoordelen
van wat
wat goed en kwaad
geheel van
van de
dewereld
wereldtetehebben,
hebben,en
en
door het bewustzijn een taak in het geheel
door de wil
wil om
om deze
dezetaak
taakininpersoonlijke
persoonlijke verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid en
en vrije
vrije
toewijdngvrul.
toewijding te vervullen.
Het isis geen
geenopzettelijke
opzettelijkemisleiding,
misleiding,wanneer
wanneermoderne
moderneHumanisten
Humanisten
hun
hun wereldbeschouwing
wereldbeschouwing bestempelen
bestempelen als
als een
een religie,
religie, hoewel
hoewel ook
ook uit
uit
eigen kring
kring tegen
tegen dit
ditwoordgebruik
woordgebruik wel
welverzet
verzetwordt
wordtaangetekend.
aangetekend.
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zij willen
willen betogen,
betogen, dat
dat de
de mens
mens aan
aan iets
iets isis gebonden (wat
(wat mismis~
Want zij
schien de
de oorspronkelijke
oorspronkelijke zin
zin van
van het
hetwoord
woordisis),
gebondennamelijk
namelijkaan
aan
) , gebonden
het grote
grote geheel
geheel van
van mensengemeenschap
mensen gemeenschap en
kosmos, en dat
dat hij
hij die
die
het
en kosmos,
binding in vrije
vrije overgave moet
moet erkennen
erkennen om
om aldus
alduszijn
zijnlevensopdracht
levens opdracht
te vervullen.
vervullen. Dit bewustzijn
bewustzijn kan
kan volgens hen nog
nog het
het best
best als
als „religie"
"religie"
worden aangeduid. „Onder
"Onder religie
religie moet
moet dan
dan verstaan
verstaan worden
worden de
de belebele~
ving van wat meer
meer is dan
dan het
het eigen
eigen ik
iken
enwaaraan
waaraan de
demens
mensdeel
deelheeft
heeft
op een wijze die hem
hem met
(Van Praag,
Praag, Een poging
poging
met het
het leven verzoent"
verzoent" (Van
tot plaatsbepaling,
plaatsbepaling, p.
p. 9)
9).. Religie
Religie dus,
dus, niet
niet als
als Gods-dienst,
Gods~dienst, doch
doch als
als
als wereld-dienst.
wereld-dienst.
mensheids-dienst en als
mensheids-dienst
EenBekering?
Bekering?
2. Een
Wij begrijpen
begrijpen nu enigszins de
de bezieling,
bezieling, die
diehet
hetmoderne
moderne Humanisme
Humanisme
levende kracht
kracht maakt.
maakt. Streven om de mensen
mensen te
te voeren
voeren tot
tot een
een
tot een levende
werkelijk menselijk
menselijk leven
leven en te
werkelijk
te bevrijden
bevrijden van
van allerlei
allerlei slavernij.
slavernij. MedeMedelijden met de mode
moderne
-- niet alleen
alleen tengevolge
tengevolgevan
vanmateriële
materiële
rn e massa die —
-- nooit
nooit tot
tot een
een menselijk
menselijk leven
leven
nood, doch ook temidden van overvloed —
láát leven,
leven, zonder
zonder zin
zin en
enzonder
zonder
komt, omdat
komt,
omdat zij
zij zich
zich láát
láát leiden
leiden en láát
ideaal.
hergeven en in hen
ideaal. Hun
Hun verantwoordelijkheidsbesef
verantwoordelijkheidsbesef hergeven
hen geestdrift
geestdrift
en zelfzucht
zelfzucht
wekken voor
voor een hogere,
hogere, boven
boven platvloerse
platvloerse eigenliefde
eigenliefde en
wekken
verheven taak en waarde. Hun leren, in hun eigen leven! door vrijeverhntakwd.Hulern,ihgv'dorije
mens te
te verwerverwer~
toewijding harmonie
toewijding
harmonie te
te scheppen
scheppen en aldus zichzelf als mens
kelijken.
het nieuwe
nieuwe Humanisme
Humanisme brengen aan
aan degenen,
degenen, voor
voor
kelijken. Dat
Dat wil het
de godsdienstige
godsdienstige idealen
idealen vervlogen
vervlogenzijn.
zijn.
wie de
dat velen
velen hunner
hunnerzijn
zijn voortgekomen
voortgekomenuit
uit
Daarbij moeten wij bedenken, dat
Daarbij
Liberalisme of uit het Marxisme. Het
Het Liberalisme
Liberalisme zag de
de mens
mens
het oude Liberalisme
maar ook
ook Marx
Marx was
was voor
voor hem
hem blind.
blind. Beide
Beidesystemen
systemendachten
dachten
niet, maar
niet,
slechts in de categorieën
categorieën van dé
dé kapitalisten,
kapitalisten, of
of zelfs
zelfshét
hétkapitaal,
kapitaal, van
van
dé proletariërs
proletariërs en
liever hét
hét proletariaat.
proletariaat. Zij zagen
zagen slechts
slechts grote
grote
en nog liever
envergaten,
vergaten,dat
dat
machtcomplexen, die de wereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis opbouwen,
opbouwen,en
iedere letter in dat gigantisch
gigantisch geschiedverhaal
geschiedverhaalgeschreven
geschrevenwordt
wordtmet
methet
het
mens. Zoals
Zoalshet
hetLiberalisme
Liberalisme de
dearbeiders
arbeiders alleen
alleenzag
zag
hartebloed van een mens.
als productiemiddelen, zo offert
offert het
het Marxisme
Marxismede
deindividuele
individueleproletariër
proletariër
eindzege van het
het proletariaat.
proletariaat. De
Deindividuele
individuele
onbarmhartig
onbarmhartigaan
aan de
de eindzege
mens, de persoon
persoon met
met zijn
zijn eigen
eigen vreugde
vreugd~en
ensmart,
smart,met
metzijn
zijnonvervangonvervangbare mogelijkheden
en zijn
zijn allereigenste
allereigenste taak,
taak, wordt voor niets
bare
mogelijkheden en
niets geteld.
geteld.
Hiertegen komen
komen de moderne
moderne Humanisten
Humanisten in verzet.
verzet. Deze
Dezevroegere
vroegere
Hiertegen
tot het
het personalisme
personalismebekeerd.
bekeerd.
collectivisten zijn
zijn tot
Liberalisme
Marxisme zijn
zijn bovendien
bovendienfundamenteel
fundamenteelmaterialistimaterialisti~
Liberalisme en Marxisme
sche wereldbeschouwingen.
wereldbeschouwingen. Ook Marx kon
kon zich
zich niet
niet bevrijden
bevrijden van
van de
de
liberale
ideeënwereld, waaraan
waaraan hij
hij de oorlog
oorlog verklaarde.
verklaarde. Alles
Alles wordt
wordt
liberale ideeënwereld,
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gedacht in economische begrippen, de mensheidsgeschiedenis is een
historie van economische ontwikkeling, waarin geldkapitaal en arbeidskapitaal tegenover elkander staan. Voor beiden is het hoogste ideaal
een wereld van welvaart, van gemak en comfort. Dat er hogere en meer
innerlijke waarden zijn dan materiële welstand, beseft; men niet. De
moderne ontwikkeling echter manifesteert, dat welvaart alleen de mens
niet redt uit zijn nood. Hij kan welgesteld zijn en zeker van een goede
verzorging van de wieg tot aan het graf, en een slaaf blijven. De Humanisten beseffen, dat er een hoger en dieper geluk is voor de mens dan
bezit alleen. Het geluk van vrij te zijn, verantwoordelijkheid te dragen,
van scheppend te kunnen werken, kortom van waarlijk mens te zijn.
Van het botte materialisme zijn de moderne Humanisten tot een geestelijker mens-opvatting bekeerd.
Met opzet schreven wij „bekering", een woord dat voor ons de heilige
betekenis heeft van terugkeer tot Christus. Want deze herontdekking
van de persoonlijke mens met zijn bovenstof f elfij ke waardigheid is een
terugkeer tot waarden, die de mensheid aan Christus dankt. De Westerse wereld kan niet, zoals sommige Oosterse landen, onverschillig zijn
voor het lot van de individuele mens, omdat zij Christus' woord over de
naaste nog niet vergeten is. En uit zijn mond leerden wij, dat de mens
niet leeft van brood alleen. Omdat onze ontkerstende wereld toch nog
gekweld wordt door de herinnering aan dat christelijke ideaal van
menselijkheid, kan het program van het Humanisme edele toewijding en
echte geestdrift wekken.
De terugkeer uit een materialistisch collectivisme tot een meer geestelijk personalisme, zouden wij wellicht kunnen beschouwen als een verre
bekering tot Christus. Als Christenen zouden wij volle waardering
kunnen hebben voor het streven der moderne Humanisten. Wanneer zij
zich niet hadden laten spannen voor de wagen van een goddeloos
ideaal. Het Humanistisch Verbond schijnt geboren uit een monster-

huwelijk tussen oprecht menselijke idealen en goddeloze beginselen.
Vandaar een zekere dubbel-zinnigheid (niet als zedelijke kwalificatie,
maar in etymologische zin genomen) van vele uitlatingen. Het is de
dubbelzinnigheid van wie twee uiteenlopende en in hun diepste wezen
radicaal tegenstrijdige gedachten poogt te verzoenen. Omdat het Verbond niet uit één gedachte geboren is, kan het mensen omvatten van
zeer uiteenlopende geesteshouding: onder hen zullen er zijn die, bewogen door de nood van een ontmenselijkte mensheid, getrokken worden
door de humane idealen, maar ook anderen voor wie de uitroeiing van
het Godsgeloof hoofdzaak is. Het staat niet aan ons, de persoonlijke
bedoelingen van zijn aanhangers te beoordelen. Maar wel weten wij,
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dat hier, zoals steeds, de systematische idee op den duur de overhand
krijgt over de persoonlijke intenties. Zeer onlangs waarschuwde P.
Congar met betrekking tot het gesprek en de samenwerking met andersdenkenden, dat men „devra bien s'appliquer à bien discerner l'idée de
la rencontre qu'on lui propose, et s'il s'agit de donner son concours a
une institution, l'idée de cette institution; car une institution est constituée et animée par une idée-force qui domfine et dépasse les hommes qui
y adhèrent". De idee nu, het samenstel van beginselen, doelstellingen
en waarde-oordelen, waarop het Humanistisch Verbond gebouwd is, is
een goddeloze opvatting van mens en wereld. Van die idee wordt, min
of meer bewust, maar overeenkomstig de dynamische kracht van de idee
in steeds toenemende mate, ook hun humane activiteit doortrokken. Hun
streven naar de bevrijding en verheffing van de mens wordt gericht op
een mens zonder God, op een mens zelfs die voor God gesloten is. Dit
betekent echter, dat zij ook de mens verminken in het diepste en edelste
van zijn wezen. Over die verminking van de mens zullen wij een
volgende maal handelen. Nu willen wij ons beperken tot de vraag of
het moderne Humanisme goddeloos is.

Deze vraag is de meest essentiële. Want het antwoord op deze vraag
beslist erover, of het moderne Humanisme voor ons ook maar enigszins
aanvaardbaar is, of wij hun activiteit kunnen erkennen als een positieve,
zij het gebrekkige, bijdrage tot de verheffing van de mens,
of wel moeten
beoordelen als een nog dieper verval dan de huidige onverschilligheid.
Wanneer zij de breuk van de onkerkelijken met de godsdienst nog
verdiepen, wanneer hun streven erop gericht is de mensen immuun te
maken voor iedere christelijke prediking, wanneer zij tenslotte de
godsdienstig-onverschilligen tot bewuste God-loosheid opvoeden, dan
kunnen wij niet anders dan ons met alle kracht tegen hun streven
verzetten. Daarover zullen zij zelf zich niet kunnen verwonderen. Evenals zijzelf overtuigd zijn, dat het geestelijk belang van de onkerkelijken
met een eventuele herkerstening niet gediend is, zo zouden wij moeten
oordelen, dat de invloed van het moderne Humanisme de ontkerkelijkte
massa niet helpt. Dit heeft hun woordvoerder erkend. Mr In 't Veld
verklaarde: „Nu zou ik mij kunnen voorstellen, dat men tegen de hulp
van humanistische zijde bezwaar maakt .... , wanneer het inderdaad
vaststond, dat de hulp van de humanisten de mensen niet werkelijk
hielp, maar hen nog verder naar beneden zou voeren. Dit zou inderdaad
het geval zijn, wanneer de humanisten hun boodschap zo uitdrukkelijk
fundeerden op het uitgangspunt, waarover de heer Algra gesproken
heeft: er is geen God" ( Verslagen Eerste Kamer, 4 Febr. 1953, p. 232) .
Nu moet ik bekennen, inderdaad overtuigd te zijn, dat het Humanis-
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tisch Verbond weliswaar de woorden „er is geen G od " zorgvuldig
Alles wat de
vermijdt, doch dat het wel denkt en zegt, dat God niets is.
woordvoerder van het Verbond in de Eerste Kamer over de kwestie
gezegd heeft, droeg er niet toe bij om deze overtuiging te verzwakken.
Indien de moderne Humanisten werkelijk eerlijke samenwerking wensen, dan verzoek ik hen dringend een duidelijk en volstrekt ondubbelzinnig antwoord te geven op deze vraag: „Is het binnen de beginselen
van het Humanistisch Verbond mogelijk om een persoonlijke God te
aanvaarden?"
Om deze vraag gaat het voor ons bovenal. Wij bestrijden in het
moderne Humanisme ook andere dwalingen, sommige zedelijke opvattingen bijvoorbeeld en hun ontkenning van algemeen geldige zedewetten, doch de kapitale vraag is, of er in hun systeem plaats is voor
een persoonlijk Godsbegrip. Is hun Humanisme een open of een gesloten Humanisme? Streeft het een verheffing van de mens na, die hem
openstelt voor de Godserkenning, of één die hem juist ervoor sluit?
3. Zonder God
Over de vraag of het Humanistisch Verbond atheïstisch is, zijn harde
woorden gevallen. Soms krijg ik de indruk, dat het Verbond op dit punt
geen klaarheid wenst. Misschien is het slechts toeval, en in ieder geval
is het een kleinigheid, dat de bibliotheek van ons Jezuïetencollege
tweemaal bij het hoofdbureau van het Verbond de beginselverklaring
bestelde, doch nooit iets ontving. Ernstiger is het spel met woorden, dat
zich tussen hooggeleerde heren en zelfs tot in de hoogste colleges van
staat afspeelde.
Toen Professor Robbers het Verbond als atheïstisch bestempeld had,
antwoordde Professor Clay verontwaardigd, dat de moderne Humanisten geenszins atheïstisch zijn. Maar het woord atheïstisch heeft voor de
Humanisten een bepaalde betekenis, die zich niet dekt met de gangbare
Wij moeten daarop nog terugkomen, doch voor hen is iemand die geen
God erkent nog geen atheïst; deze naam duidt volgens hen iemand aan,
die God bestrijdt met fanatiek anti-clericalisme of bekrompen rationalisme, doch niet degenen die verdedigen dat het Godsbegrip geen
objectieve inhoud heeft (Van Praag, Modern Humanisme, blz. 19v.) .
Nog belangrijker vanwege de plaats en de personen van de scène was
het debat tussen de fractieleiders van de K.V.P. en de P.v.d.A. in de
Eerste Kamer. Mr Kropman noemde het Humanistisch Verbond „ongodsdienstig", maar Mr In 't Veld toonde zich verbaasd of verbolgen
( Kamerverslagen geven geen intonaties weer) , en verklaarde met na
druk: „Het is bepaald een misverstand, wanneer men het moderne

12

MENSELIJKHEID ZONDER GOD

Humanisme voorstelt als te zijn anti-Christelijk en ongodsdienstig. Het
enige, dat men in de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond
vinden kan, is, dat het niet uitgaat van het geloof in een persoonlijke
God. Maar op het persoonlijke komt het aan. Het behoeft dus niet te
betekenen, dat een humanist niet religieus kan zijn" (Verslagen, 13
Januari 1953, blz. 86) . Over het anti-Christelijk karakter van het verbond valt meer te zeggen, maar op het punt van de ongodsdienstigheid
spreekt dit hoofdbestuurslid zijn voorzitter letterlijk tegen. Deze schreef
immers in een officieuze brochure, dat het Verbond niet anti-godsdienstig, doch ongodsdienstig is (Een poging .... , blz. 1 ) . In zijn uiteenzetting verzekert Mr In 't Veld ons dan, dat een humanist wel religieus
kan zijn. Voor de gewone taalgebruiker en voor de toehoorder van deze
gedachtenwisseling schijnt dat een antwoord op de vraag, of het Verbond ongodsdienstig is. Doch wij weten reeds, dat voor de Humanist
religiositeit volstrekt niet hetzelfde is als godsdienstigheid. De voorzitter
van de K.V.P.-fractie ontving dus op zijn opmerking geen antwoord.
Wenst men geen klaarheid?
Deze vrees, die ons bekruipt, wanneer onze erkenning gevraagd
wordt, koesteren om andere redenen ook leden van het Verbond. Ter
toelichting van een aantal ontwerp-resoluties voor het komende bondscongres schrijft de gemeenschap Amersfoort het volgende (de lezer
vergeve ons het uitvoerige citaat) : „Het grote gevaar dat het georganiseerde Humanisme bedreigt is gelegen in de tegenstelling die kan
bestaan tussen de op zichzelf gerechtvaardigde strijd om de erkenning
van de plaats die de humanistische organisaties toekomt en de beginselen die geleid hebben tot de oprichting van die organisaties. Het is
derhalve noodzakelijk dat leiding en leden van deze organisaties ---• dus
ook van het Humanistisch Verbond — zich telkenmale opnieuw afvragen of deze drang tot officiële en officieuze erkenning er niet toe leidt.
dat
a. voorlichtingen en discussies die in deze tijd noodzakelijk zouden
zijn, wil het georganiseerde Humanisme zijn functie als wekker van
zielen en geesten goed vervullen, achterwege blijven, omdat daardoor mogelijk mensen worden afgestoten of de erkenning er door
bemoeilijkt wordt;
b. maatregelen getroffen worden die voor een aantal humanisten onaanvaardbaar zijn, maar de kans op officiële en officieuze erkenning
(in bepaalde kringen) verhogen" (Mens en Wereld, Febr. 1953, p.
10).
In korte woorden gezegd: worden, om de verkoopbaarheid van de
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bevorderen, de
de eigenlijke
eigenlijkebedoelingen
bedoelingenmisschien
misschien
humanistische ideeën te bevorderen,
bemanteld en verbloemd?
verbloemd?
het oog
oog op
op deze
dezefeiten
feitenzijn
zijnwij
wij gerechtigd
gerechtigd en
enzelfs
zelfsverplicht
verplichtom
om
Met het
de verklaringen
verklaringen van
Verbond betreffende
betreffende zijn
zijn verhouding
verhouding tot de
de
van het Verbond
godsdienst zeer
zeer critisch
critisch te
te bezien.
bezien.
Statuten zeggen,
zeggen,dat
datonder
onder Humanisme
Humanisme verstaan
verstaan wordt
wordt de
de levenslevensDe Statuten
en wereldbeschouwing,
wereldbeschouwing, „die
"die zich
zich zonder
zonder uit
uit te
te gaan
gaanvan
vanhet
hetbestaan
bestaanvan
van
een persoonlijke
.. " (art. 22).
"uitgaan van",
van",
persoonlijke godheid
godheid ..
...."
) . Nu
Nu is dit woord „uitgaan
dat
gebezigd wordt,
wordt, voor
voor twee
twee verklaringen
verklaringen vatbaar.
vatbaar. Het
Het zou
zou
dat telkens gebezigd
naar een levensbeschouwing het
kunnen betekenen, dat bij
bij het
het zoeken
zoeken naar
het
kunnen
bestaan van een
een persoonlijke
persoonlijke God
God niet
niet wordt
wordt vooropgezet,
vooropgezet, terwijl
terwijl men
men
volledig bereid
bereid is
om zijn
zijn bestaan
bestaan te erkennen,
erkennen, zodra
zodra de feiten
feiten en
en de
de
volledig
is om
rede dit eisen. Dit
Dit zal
zal wel
welniet
nietde
debedoeling
bedoelingvan
vandedeHumanisten
Humanistenzijn,
zijn,
rede
aangezien zij
zij dan slechts een
een oude
oude stelling
stellingvan
vande
dekatholieke
katholieketheologie
theologie
zouden herhalen, dat
dat namelijk
namelijk God niet
niet het
het eerste
eerste isis wat
wateen
eenmens
menskent.
kent.
Bij het opbouwen van zijn
zijn wereldbeschouwing ging
ging Augustinus
Augustinusuit
uitvan
van
Bij
de onveranderlijkheid
onveranderlijkheid van
sommige menselijke
menselijke oordelen,
oordelen, Thomas van
van
van sommige
der ervaringswereld,
ervaringswereld, Newman van de
de stem
stem
Aquino van de contingentie der
het geweten.
geweten. Vandaar
Vandaar uit
uit kwamen
kwamen zij
zij tot
tot de
deerkenning
erkenning van
vanGod.
God.
van het
Wanneer de
de Humanisten
Humanisten dit
dit zouden
zouden bedoelen,
bedoelen, zou
zou deze
deze eigenschap
eigenschap dus
dus
Wanneer
geschikt zijn
zijn om
om het
het onderscheid
onderscheid tussen
tussende
dehumanistische
humanistische
volstrekt niet geschikt
en de godsdienstige
godsdienstige levensbeschouwingen
levensbeschouwingen aan
aan te
te geven.
geven.
uitgaan van
van een
een persoonlijke
persoonlijke God
God kan
kan echter
echter ook
ookeen
eenandere
andere
Niet uitgaan
hebben, dat
dat namelijk
namelijk hun
wereldbeschouwing,
eenmaal
opgebetekenis hebben,
hun wereldbeschouwing, eenmaal opge-

wereld
bouwd, geen
geen Godsbestaan
Godsbestaan als
alsuitgangspunt
uitgangspuntvan
vandedewereld
enen
vanvan
de de
verklaring
der wereld
werelderkent.
erkent. Dan
Dan zou
zou de
de bedoeling
bedoeling zijn,
zijn, dat
dat de
de
verklaring der
Humanistische
geheel vormt,
vormt, zonder
zonder
Humanistische wereldbeschouwing
wereldbeschouwing een
een sluitend geheel
dat daarin een persoonlijke
persoonlijke God als
als grondslag
grondslag of
ofsluitsteen
sluitsteenbetrokken
betrokken
dat betekent
betekent niets
niets anders,
anders, dan
dan God
Godontkennen:
ontkennen: want
wantals
álsHij
Hij
wordt. En dat
bestaat, is
is Hij
Hij noodzakelijk
noodzakelijk fundament
fundament en
en sluitsteen.
sluitsteen.Inderdaad
Inderdaadschijnt
schijnt
dit
juiste verklaring
verklaring te zijn
zijn van deze passage
passage uit
uit de
deStatuten.
Statuten.Hun
Hun
dit de juiste
geesteshouding wordt
wordt „gekenmerkt
"gekenmerkt door
door het
het gerichtzijn
gerichtzijn op
op een
een wereldwereld-,
beeld, dat - hoewel alomvattend - inwendig niet voltooid is" (Begin-beld,at•-howmvendi gtols"
sel en Doel, blz. 44).
de pretentie
pretentie alomvattend
alomvattendtete
) . Hun
Hun wereldbeeld heeft de
zijn,
zich nog
nog ontwikkelt,
ontwikkelt,isisdat,
dateen
eenontwikkeling
ontwikkelingbinnen
binnen
zijn, en wanneer het zich
een gesloten kring,
„inwendig niet voltooid".
kring, het
het isis "inwendig
voltooid". Het staat
staat dus
dusniet
niet
open voor
voor de doorbraak
doorbraak van
vaneen
eenhogere
hogere
werkelijkheid,
noch voor
werkelijkheid,
noch
voor een
natuurlijke kennis
God (want op
op dit
dit terrein
terrein meent
meent „de
"dehumanist
humanist
natuurlijke
kennis van
van God
principieel
agnostisch te
tezijn":
zijn": ibid.,
ibid., blz.
blz. 5)
5).
een
principieel niet-wetend, agnostisch
, noch voor een
goddelijke openbaring.
openbaring.
goddelijke
Maar zegt de
de beginselverklaring
beginselverklaring zelf
zelf niet,
niet, dat
dater
erook
ookwel
welhumanisten
humanisten

14

MENSELIJKHEID ZONDER GOD

zullen zijn, „die als voltooiing van hun wereldbeeld tot het aannemen er
van (van een dergelijk opperwezen) menen te mogen besluiten"?
(ibid.) . Blijkt uit deze verklaring niet, dat hun wereldbeeld wel open
wil staan voor de doorbraak van de Godsgedachte? Om verschillende
redenen kan deze zinsnede mij niet geruststellen. Vooreerst is door een
fijne taalkundige wending intussen de uitdrukking „persoonlijke godheid" vervangen door de meer neutrale „een opperwezen", waarvan dus
niet meer gezegd wordt dat het een persoonlijk wezen is. Vervolgens
wordt hier ( evenmin als in de verwante rede van Mr In 't Veld: Verslagen Eerste Kamer, 4 Februari 1953, blz. 232) niet gezegd, dat ook
zulke God-erkennende Humanisten binnen het Humanistisch Verbond
thuishoren. Ik ben dus nog steeds niet zeker, dat iemand binnen de
beginselen van het Verbond tot de erkenning van een persoonlijke God
kan komen. Integendeel, ik lees enkele regels verder, dat een Spinozistisch Godsbegrip waaronder dan volgens de bijgevoegde verklaring
een godheid verstaan wordt die met de natuur vereenzelvigd wordt
„zeker niet strijdig is met het humanisme" (ibid.) . Deze zekerheid is
wel bevreemdend bij mensen, die zich principieel niet-wetend en agnostisch noemen, maar op alle slakjes wil ik geen zout leggen.
Het schijnt dus nog steeds, dat een persoonlijk G od sbegrip, de idee
dus van een G od die als een persoonlijk wezen kent en wil, niet met het
Humanisme te rijmen valt. Desnoods kan iemand het geheel van de
Kosmos god noemen, maar een G od die als een Ander, met wijsheid en
liefde, tegenover de wereld en de mens zou staan, voor zulk een God is
dit wereldbeeld gesloten. Dit ligt ook voor de hand, wanneer men als

eerste karaktertrek van het moderne Humanisme gesteld heeft de
geestelijke en zedelijke autonomie van de mens. Daarom stellen de
intellectuele leiders van het moderne Humanisme ook, zoals wij in een
volgend artikel zullen zien, dat het geheel van de wereld, de kosmos,
geen zin en geen doel of bestemming heeft. Want ook de moderne
philosophie is weer tot het inzicht gekomen, dat teleologie zonder
theologie onmogelijk is, dat men aan het wereldgeheel geen zin en geen
doel kan toeschrijven, zonder het bestaan van een persoonlijke God te
erkennen, wiens wijsheid en liefde al het bestaande omvat.
Dat dit inderdaad de opvatting is, zo niet van alle individuele
Humanisten en leden van het Humanistisch Verbond, dan toch van de
intellectuele leiders, die daaraan hun ideëel stempel opdrukken, moge
blijken uit wat een lid schrijft naar aanleiding van het onderscheid
tussen religie en godsdienst: „Begrijp ik het goed, dan heet men de
eerste welkom in ons Verbond, maar van de laatste is dat zéér twijfelachtig. Onder „religie" kunnen immers allerlei diepere gemeenschaps--
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ervaringen gevat worden, maar „godsdienst" treedt dáár pas op, waar
het voorwerp der gemeenschap goddelijke gestalte krijgt en onderwerp
wordt. Ik onderstreep hier twee woorden, want zij duiden tezamen niet
meer een ongevaarlijk „Iets", maar een „Iemand" aan, en wel een
Iemand, die gehoorzaamheid vordert, „dienst" van ons eist. Welnu:
deze voorstelling strookt dan slecht met ons moderne wereldbeeld,
waarin een god, die zich (in zijn gestalte juist) van al het andere onder..
scheiden zou, moeilijk denkbaar is. En vandaar o.a. de afwijzing" (J.
M. Roelof sen, in: Mens en Wereld, December 1952, blz. 7) .
Maar deze stem van iemand, die zich ernstig de vraag stelt of een
wereldbeeld wel redelijk kan zijn, dat de persoonlijkheid van de mens
op de voorgrond stelt, maar een persoonlijke God afwijst, blijft in de
publicaties van het Verbond een eenzame, wiens vermaning door een
hoofdbestuurslid wordt afgedaan met de dooddoener, dat zulk geschrijf
maar verwarring sticht.
De lezer vergeve ons deze kronkelige uiteenzetting. Het is geen
scherpslijperij, doch een poging om aan de hand van het documentatiemateriaal uiteen te zetten, waarom wij het Humanistisch Verbond als
goddeloos beschouwen. Wij gebruiken dit woord, omdat het niet
ongodsdienstig, antigodsdienstig of atheïstisch wil heten, en omdat het
zuiver aangeeft wat zij willen zijn: mensen zonder G od .
Want dat er voor een onpersoonlijk, spinozistisch Godsbegrip wel
plaats zou zijn in hun systeem, is een uitvlucht. Immers het Europese
spraakgebruik bedoelt met het woord God een persoonlijk, kennend en
willend wezen, en wij weigeren aan de Humanisten het recht om ook
dit woord van betekenis te veranderen, zoals zij het met termen als
religie, atheïsme en humanisme doen, alleen op grond van het feit, dat
Spinoza zijn absolute wezen „Deus" genoemd heeft. Maar bovendien
blijft ook van het spinozistisch godsbegrip bij hen in werkelijkheid niets
over. Want dit spinozistisch godsbegrip is wel de meest radicale tegenstelling tot hun agnosticisme, die zich laat denken, en volgens Spinoza
is „Deus" wel degelijk de absolute, kennende en willende zijnsgrond
van de wereld en de bron van zijn zin en intelligibiliteit.
In een volgend artikel zullen wij nader ingaan op de houding van het
Humanistisch Verbond ten opzichte van de godsdienst, waardoor veel
wat wij over hun Gods-opvatting zeiden zal worden verduidelijkt en
bevestigd. Bovendien hopen wij uiteen te zetten, hoe de verwerping van.
een persoonlijke God hun beeld van de mens verminkt.
(Wordt vervolgd)
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laatste onoverkomelijke hindernis weggevallen die de menselijke gemeenschappen nog van elkaar scheidde en waartegen ze veilig konden
aanleunen, als tegen een beschuttende wal.
Het luchttijdperk is ingetreden.
Er is steeds afstand nodig om over de betekenis van nieuwe feiten te
oordelen en slechts geleidelijk onthult zich het ware perspectief der
dingen.
Aan die wet ontsnapt de luchtvaart evenmin als de zeevaart. Toch
mag men aannemen dat de vernietiging der afstanden en het uitschakelen van de laatste physische dam die de volkeren nog enige beschutting
kon bieden, niet minder grondige wijzigingen in de menselijke verhoudingen en gedragingen zullen teweeg brengen dan die welke vier
eeuwen geleden de verovering der oceanen ten gevolge heeft gehad.
Dat echter de ommekeer een heel andere richting zal uitgaan dan
toen, en dat de verovering van het luchtruim in meerdere opzichten een
omgekeerd gevolg zal hebben en, om zeer uiteenlopende redenen, met
heel andere verschijnselen zal gepaard gaan, staat nu reeds vast.
2. Parallel tussen het maritieme- en het luchttijdperk
a. Economisch

Het openen der oceaanverbindingen leidde tot de onbetwiste hegemonie der maritieme mogendheden. Een nieuw vasteland, Amerika,
Azië, het oude continent, en het onontgonnen Afrika werden voor
West-Europese penetratie en exploitatie opengesteld. De welvaart en
de macht van het Avondland steeg tot ongekende hoogten.
Het rad is nu gekeerd. Evenzeer als destijds de wereld plotseling
scheen te zijn gegroeid, schijnt zij thans te zijn verkleind.
Toen gingen nieuwe horizonten open en daagden nieuwe mogelijkheden op. Thans sluit zich de wereld voor het Westen, dat moeizaam
zoekt naar nieuwe bronnen van grondstoffen voor zijn nijverheid en
nieuwe afzetgebieden voor zijn handel.
Engeland verzaakt aan Indië. Nederland verliest Indonesië. Frankrijk
moet zijn overzeese gebieden ten koste van de zwaarste offers verdedigen.
Technisch nog in volle bloei verliest het Westen de economischcomplementaire gebieden die voorheen de grondslag vormden van zijn
welvaart. Het kan alleen nog hopen op het tot stand komen van een
nieuw evenwicht dat steunen zou op intense uitwisseling van afgewerkte
producten. Ijdel is die hoop niet, maar de overgang leidt over steile
paden.
2
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zodat het op
oude Europa tot zijn uiterste stellingen teruggedrongen
het Euraziatisch vasteland nog slechts behoudt wat in militaire taal een,
bruggenhoofd wordt genoemd, maar bovendien heeft de niet-Westerse
meerderheid van de wereldbevolking zich de geheimen en de techniek
van de Westerse overheersing eigen gemaakt en gaat het in stijgende
mate beschikken over de machtsmiddelen waarmee het Westen zelf
haar heeft vertrouwd gemaakt.
Tegenover een bedreiging van dergelijke omvang kan het Westen
zich niet meer de luxe van innerlijke verdeeldheid
a fortiori van
onderlinge conflicten
veroorloven. De lotsverbondenheid van de
Westerse mogendheden is voortaan totaal.
Hieruit volgt de noodzakelijkheid van saamhorigheid en samenwerking — hoe onaangenaam ze ook mogen wezen voor natiën die elkaar
lange tijd bestreden hebben en in zovele opzichten ( materiële, sociale,
politieke en psychologische) van elkaar afwijken, hoe vernederend ze
ook mogen zijn voor mogendheden die terecht op een glansrijk verleden
bogen en nu de overmacht van een onder hen moeten erkennen en
ondergaan.
Geen Westerse natie kan zich nog van de andere losmaken. Isolering
en verdeeldheid in het huidige tijdperk staan gelijk met zelfmoord.
C. Strategisch

Meer specifiek aan het huidige luchttijdperk eigen is de diepe ommekeer in de strategische verhoudingen. Ook zonder de ontwikkeling van
het luchtverkeer zou de zoëven geschetste economische en politieke
evolutie vrijwel onvermijdelijk zijn geweest. De machtsverhoudingen
proporties in acht genomen p– zijn door de luchtvaart evenmin grondig
gewijzigd: er is nog evenwicht.
Het doorbreken van het luchtruim in het Noordpoolgebied verwekt
echter een ware strategische omwenteling. Tot nog toe was de wereld
een langwerpig militair manoeuvre-gebied. Nu is ze rond — en daardoor
veel gevaarlijker. Dekking in de rug is voortaan uitgesloten. Flanken
staan plots blootgesteld. Veiligheid is er nergens meer.
Iedereen omsingelt nu eenieder en wordt door eenieder omsingeld.
Het Westen wordt door het Oosten belegerd, zoals het Oosten door
het Westen belegerd is. Reeds is de Poolcirkel met steunpunten bezaaid.
Zij vormen de nu noodzakelijke aanvulling van een ontzaglijk verdedigingssysteem dat verspreid ligt over West-Europa, de Middellandse
Zee-staten, het Midden Oosten, Indië, Zuid-Oost-Azië, de Philippijnen,
Japan en Alaska en dat nu doorgetrokken wordt over Canada tot
Groenland en Usland: een reusachtige veiligheidsgordel bedoeld om de
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expansiedrang van de Communistische wereld in te dammen.
Het front is nu globaal en geen schakel daarin mag ontbreken noch
begeven. De aanval is op alle punten en langs alle kanten mogelijk, de
verdediging moet worden verzekerd in alle richtingen. Die zogenoemde
„all round defense" die reeds als tactische regel goldt, wordt nu strategische wet. Geen natie kan zich daaraan nog onttrekken. In een gespleten wereld waar eenieder uiteraard een positie inneemt die niet kan
worden opgegeven zonder dat het globale front doorbroken wordt, is de
strategische solidariteit volledig.
3. De inzet van het nieuwe tijdvak
Even oud als de menselijke samenleving is de paradoxale imperatief
van de individuele vrijheid en van de maatschappelijke gebondenheid,
beide even onontbeerlijk.
Op het evenwicht tussen beide sociale krachten: staatsgezag en privé
initiatief, steunt elke stabiele beschaving, zoals duurzame vrede berust
op evenwicht tussen politieke machten.
Wordt dit evenwicht verbroken dan ontstaat er crisis. Geschiedt de
breuk „ten gunste" van het individu dan leidt ze tot anarchie. Valt ze
„ten voordele" van de staat uit dan verkwijnt de samenleving wegens
de geleidelijke uitschakeling van de bron zelf der maatschappelijke veerkracht: het privé initiatief.
Zonder in het éne of in het andere voor de samenleving levensgevaarlijk uiterste te vervallen, kan evenwicht op verscheiden niveau's tot
stand komen. De optima verhouding hangt vanzelfsprekend af van het
relatief ontwikkelingspeil van de betrokken samenleving, van haar
natuurlijk milieu, van de materiële vorm van haar bestaan.
Niets is bijgevolg natuurlijker dan het ontstaan van diverse beschavingstypen, wat door de geschiedenis overvloedig wordt geïllustreerd.
Toch kunnen onder deze typen twee groepen worden onderscheiden.
Aan de éne kant, de samenleving die een gesloten groep vormt, waar
nauwe politieke en geestelijke solidariteit heerst en die gekenmerkt
wordt door sociale gelijkschakeling, sterk staatsgezag, nationalisme,
imperialisme ( door verovering met geweld) , superioriteitscomplex en
onverdraagzaamheid.
Aan de andere kant, de samenleving die meer open staat voor invloeden van buiten, commercieel georiënteerd, en die gekenmerkt wordt
door ruim privé initiatief, individualisme, verdraagzaamheid, zin voor
internationale samenwerking, liberalisme in de brede zin van het woord.
Van nature is het eerste beschavingstype continentaal en het tweede
maritiem.
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wordt de beveiliging van het minimum individuele vrijheid zonder welke
de mens door de staat dreigt te worden verpletterd. Ook het Westen
maakt een aanpassingscrisis door.
Niet zo zeer de uitkomst van de strijd tussen Oost en West is daarom
hoofdzaak, als wel de oplossing van een crisis waaraan heel de mensheid lijdt, en waaraan ze gevaar loopt te bezwijken indien ze er niet in
slaagt zich tijdig en zonder te grote schokken a4n „de nieuwe tijd" aan
te passen.
Intussen bestaat het gevaar dat een van beide gemeenschappen van
een momenteel machtsoverwicht zou misbruik maken om aan de andere
met geweld haar systeem op te dringen, wat de kennelijke bedoeling is
van het Oosten. Dit zou een militair en sociaal conflict uitlokken van
ongekende omvang en een toestand in het leven roepen die de ondergang van alle cultuurwaarden met zich zou kunnen slepen.
Dit te voorkomen is de meest dringende taak die op de schouders van
de Westelijke mogendheden rust. Ze kan slechts tot een goed einde
worden gebracht door een voortdurende waakzaamheid, gepaard met
de uitbouw van een machtsorganisatie die in staat is om aan elk
gewelddadig optreden iedere kans tot slagen te ontnemen.

4. Imperatieven van een globale strategie
a. Eenheid
De grote wet die elke belegerde gemeenschap moet naleven, wil ze
niet ondergaan, is de wet der eenheid.
Daarom moet elk positief streven naar samenwerking, naar coórdinatie, naar integratie op alle gebied, naar verzoening, en, omgekeerd, elke
poging tot uitschakeling van alles wat de Westerse volkeren van elkaar
scheidt, onvoorwaardelijk worden gesteund.
Dit geldt o.m., en speciaal wat Europa betreft, voor: Benelux, de
Europese Organisatie voor Economische Samenwerking, de Raad van
Europa, de Europese Gemeenschap voor steenkolen en staal, de Europese Betalings-Unie, de Europese Defensiegemeenschap, de NoordAtlantisch-Pact-Organisatie en vooral de Organisatie der Verenigde
Volkeren.
Critiek kan nuttig en nodig zijn. Doch geen samenwerking zonder
offers en compromissen is denkbaar. Nu moeten de offers worden
gebracht vooraleer de vruchten er van kunnen worden geplukt. Elke
jonge gemeenschap is daarom onderhevig aan een groeicrisis.
Vandaar de thans heersende malaise in verband met de onaangename
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Amerikaanse „inmenging" in Europese aangelegenheden, het moeilijk
overbruggen van politieke, economische en sociale tegenstellingen onder
de West Europese volkeren, de twijfel van Amerikaanse zijde omtrent
de Europese wil tot economische integratie en collectieve defensie, ondanks de zware offers die met dit doel door de States werden gebracht.
Het is voldoende de elementaire en fundamentele gegevens van het
vraagstuk waarvóór het Westen heden gesteld wordt in herinnering te
brengen en in alle eenvoud de ware toestand te belichten waarin het
Westen zich bevindt en dit was de bedoeling van deze bijdrage
om te doen inzien dat er werkelijk geen keuze is: het Westen behoeft al
zijn krachten om stand te houden en de solidaire verdediging in alle
richtingen en in alle sectoren is een noodzakelijkheid die geen miskenning duldt.
De wens van sommige Europeanen om hun verantwoordelijkheid te
beperken tot het Europees grondgebied
of in het geval van de Britten, tot het Commonwaelth
mist evenzeer realiteitszin als de nostalgie van het isolationisme die bij sommige Amerikanen nog voortleeft.
En de beruchte twist over „prioritaire" defensie van Europa of van
---

Azië, heeft, in het licht van een globale strategie gezien, nog slechts
een academische betekenis.
Niet het Kremlin begaat de vergissing te denken dat overwinning of
nederlaag op een bepaald gebied of op een bepaald punt van het front
zonder weerslag zou zijn op andere gebieden of op andere sectoren van
het front.
Een enkel typisch voorbeeld:
De communistische aanval in Indo--China, rechtstreeks bedoeld om
een der Aziatische randgebieden, die de communistische wereld omknellen, te veroveren en aldus de weg open te stellen naar de schiereilanden van de Pacific, is tevens een probaat middel om het tot stand
komen van een Europees leger te verhinderen of te vertragen. De
militaire en financiële inspanning die in casu van Frankrijk gevergd
wordt, heeft een rechtstreekse terugslag op het toetreden van dit land
tot de vorming van de Europese defensiegemeenschap doordat ze het
aantal beschikbare Franse divisies vermindert en derhalve ook de
Franse vrees voor een wederopbouw van de Duitse militaire macht
versterkt. Gelijktijdig met deze militaire en psychologische druk, wordt
met alle middelen de mening verspreid dat de Franse weerstand in het
Oosten de kansen op een conflict met de U.S.S.R. in Europa verhoogt,
wat voor West-Europa een grotere ramp zou betekenen dan de Russische overheersing in Oost-Azië en in de Pacifiek.
Het geldt hier een klassieke methode om een wig te drijven in een
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coalitie door een der geallieerde mogendheden een nederlaag toe te
brengen die de anderen niet kunnen of willen voorkomen.
Het Koreaans conflict is niet minder rijk aan dergelijke mogelijkheden
en dit is wellicht de voornaamste reden waarom het voortduurt.
De Russen zijn meesters in het schaakspel — ook in het politieke en
militaire schaakspel: elke zet dekt menigvuldige bedoelingen en laat de
mogelijkheid van verscheidene manoeuvres open, naar gelang van de
reacties van de tegenstander. Zij missen geen gelegenheid om de Westerse Alliantie langs één of andere weg aan het wankelen te brengen.
Daarom kan nooit genoeg worden onderstreept dat het Westen zich
zelf en zijn beschaving slechts kan redden in zover het al de beschikbare
krachten weet te bundelen en onder één doelbewuste leiding te stellen.
Het uiteenvallen van de Westerse Alliantie zou het onmiskenbaar
teken zijn dat de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk is geworden.
Want dan krijgt de communistische aggressie een kans.
b. Beheersing
Hierover werd reeds in een vorige bijdrage gehandeld 1 ) .
Als middel om de christelijke beschaving of de Westerse levensbeschouwing onder andersdenkenden en anders geëvolueerden te verspreiden is geweld allerminst geschikt.
Naast éénheid, die de voorwaarde is van de macht, is beheersing
daarom geboden.
In dit verband is het voorbehoud begrijpelijk waarvan de WestEuropese natiën blijk geven t.o.v. de tendenz der nieuwe Amerikaanse
Administratie om de indammingspolitiek (containment) t.o.v. het Co m munisme te vervangen door een bevrijdings- of „terugdrijvingspolitiek"
(roll-back) . Sommige verklaringen vanwege bepaalde raadgevers van
President Eisenhower zijn in dit opzicht vrij onrustwekkend, hetgeen
voor de matigende invloed van het Oude Europa een gerede aanleiding
zou kunnen zijn om zich te doen gelden.
Even gevaarlijk als toegeeflijkheid --- die door de Sovjets slechts als
zwakte zal worden geïnterpreteerd en nieuwe machtsgrepen van hunnentwege zal uitlokken --- is de voortvarendheid die tot uiterste spanningen zou kunnen leiden en explosies teweegbrengen, waarvan de
kettingreacties niet meer zouden te controleren zijn.
In een wereld als de onze wordt niet met vuur gespeeld.
Hier zijn de uitermate kwetsbare Europeanen om begrijpelijke rede1 ) Vgl. „Idealisme en realisme in het Amerikaans buitenlands beleid", K.C.T.
Streven, Januari 1953, blz. 351-352.
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nen dieper van overtuigd dan de Amerikanen. Weegt de hoop om een
einde te maken aan de koude oorlog, door het opnemen van „berekende
risico's" wel op tegen het gevaar van uitgesproken meningsverschillen
onder de Westerse geallieerden, die het verlies van de koude — en
misschien van de hete oorlog — zouden betekenen?
Indien het waar is, zoals beweerd wordt, dat de matige en realistische
politieke denkbeelden van George Kennan 2 die de vorige Administratie in de U.S.A. inspireerden, thans zouden wijken voor de stoutmoedige aanvalsstrategie en kruistochtactie van James Burnham die een
niet toevallige gelijkenis vertonen met de methodes van het communisme 3
dan is dit te betreuren.
Duidelijk inzicht in de Sovjetmethoden en doelmatig verweer daar
tegen krachtiger verweer dan tot nog toe het geval was kan niet
anders dan het Westen dienen. Maar is het handig de strijd met een
tegenstander aan te binden op het terrein dat het zijne is, met name dat
der zuivere machtsverhoudingen? Mangelt het zó zeer aan zelfvertrouwen en aan vertrouwen in de toekomst dat een onmiddellijke „rollback" van de Sovjet-macht, desnoods met geweld, als noodwendig
wordt beschouwd?
Dit mag niet waar zijn, want het zou betekenen dat het Westen het
geloof in zijn levenskracht, in zijn uitstralings- en aanpassingsvermogen
en vooral in zijn superieure moraal zou hebben verloren.
)

)

-

c. Loutering en doelbewustheid
Dat het Westen een geestelijke en morele crisis doorworstelt staat
buiten twijfel.
De idealen van de Westerse mogendheden worden gewoonlijk in
twee woorden samengevat: democratie en vrijheid. Maar deze woorden
klinken soms hol. In verband met de groeiende en dikwijls onvermijdelijke staatsinmenging in het privé-leven, vraagt men zich af wat er van
de individuele vrijheid ten slotte zal overblijven. En wat de democratie
betreft, is een ieder thans getuige van het politieke verval van natiën die
een „democratisch" stelsel huldigen. Het is duidelijk dat niet zo zeer een
bepaalde maatschappelijke structuur noch een bepaalde staatsvorm de
2) Een bijdrage gewijd aan Kennan's ideeën verscheen in K.C.T. Streven, Augustus-September nummer 1951 onder de titel: „Wat wil het Westen?".
3) James Burnham is Professor aan de New-York University. VØr hij met het
Communisme brak, was hij een vooraanstaand theoreticus van het Marxisme en nam
hij actief deel aan de oprichting van een onafhankelijke communistische partij. The

Struggle for the World, The Coming Defeat of Communisme, The Managerial 1?evo-

lution zijn de meest bekende onder zijn werken. Thans wordt de publicatie aangekondigd van Containment or Liberation, een boek waarin, naar wordt beweerd, gewaagde
stellingen worden verdedigd.
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enig ware uitdrukking zijn van de Westerse beschaving, maar de
levensbeschouwing waarop zij berust.
De wanhoopsphilosophieën die in West-Europa aanhangers vinden
zijn het onmiskenbaar teken van morele stuurloosheid die niet zonder
gevolg kan blijven op het weerstandsvermogen van de betrokken volkeren, en bijgevolg op het moreel der strijdkrachten.
Ook aan de overzijde van de Oceaan heerst malaise: „Ons volk
aldus M. F. Armstrong ---- moet bevrijd worden, of juister geholpen
worden om zich zelf te bevrijden van een onbehaaglijk gevoel van
onwerkelijkheid, van het gevoel dat misschien zijn grote inspanning
sedert het einde van de oorlog en het offeren van zijn zonen in Korea
niet gericht zijn naar duidelijke en practische (practicable) doelstellin-

—

gen".

Er is behoefte aan een centrale geestelijke leiding.
Momenteel schijnt het Christendom niet bij machte om een homogeen
moreel Westelijk éénheidsfront op te richten dat zou kunnen opwegen
tegen het communistisch éénheidsfront.
Toch wordt nergens in het Westen de allesoverheersende waarde in
twijfel getrokken van de grondslag zelf van de Westerse beschaving:
met name de onschendbaarheid van de menselijke persoon, het beginsel
dat het Christendom uit de puinen van de ineengestorte GrieksRomeinse beschaving heeft gered.
Deze onschendbaarheid beveiligen in de nieuwe sociale, economische
en politieke verhoudingen van heden is de zware opdracht van het
Westen. Rond deze opdracht kunnen al de materiële en morele krachten
van het Westen zich kristalliseren. Want, met het vervullen er van zal
meteen ook het nieuwe evenwicht tussen mens en maatschappij tot
stand zijn gebracht.
En hier rijst voor het Westen een grote hoop en een groot vertrouwen. Dit nieuwe evenwicht kan een stelsel, dat berust op een vergoddelijkt staatsabsolutisme, integraal geleide economie, maatschappe
lijke dwang en bindende ideologie onmogelijk tot stand brengen ^-- of
althans handhaven. Een dergelijk stelsel is gegrondvest op een fundamentele vergissing, namelijk het droogleggen van de bron zelf van
maatschappelijke hernieuwing en aanpassing: de menselijke vrijheid.
Het is ten ondergang gedoemd. Geen periodieke „zuivering" kan het
bestendig saneringsproces dat een stelsel van vrijheid eigen is, vervangen.

5. Perspectieven
Het communisme wordt terecht als een bedreiging van het Westen

NU DE WERELD ROND IS ....

27

beschouwd. Maar waarom zou het niet die bedreiging zijn die het Westen van verval en ondergang redt? Is het niet juist in die bedreiging dat
het de kracht zal putten om zich zelf te louteren, boven zich zelf uit te
stijgen en onder de druk van buiten in een uiterste inspanning voor
zelfbehoud de geestelijke, sociale, economische en politieke hernieuwing
door te voeren, waarvoor het anders de moed wellicht niet zou hebben
gevonden?
Nu reeds staat het vast dat West-Europa in een chaos van morele,
sociale en stoffelijke ellende zou ten onder zijn gegaan, indien uit het
Oosten geen gevaar had gedreigd. Is uit dit gevaar niet de Westelijke
solidariteit ontstaan die Amerika de reddende hand deed uitsteken? Is
daaruit het Europees pogen tot integratie niet gegroeid? Hier speelt de
historische wet van spanning en antwoord; hier heerst de wet van het
leven zelf.
Het maatschappelijke leven heeft met het physische leven gemeen,
dat het strijd vergt. Het is strijd. En de dag waarop de strijd voor
zelfbehoud ophoudt, al was het bij gebrek aan bedreiging, is het leven
in gevaar en tot trage verkwijning veroordeeld.
Indien ooit de Westelijke beschaving de maatschappelijke en politieke
problemen van deze tijd tot een goede oplossing weet te brengen, dan
zal het men vergeve de paradox ten dele aan de bedreiging vanuit
het Oosten te danken zijn.
* **
Doch ook in het Oosten, althans in het Verre Oosten, smeult nog het
vuur van oude beschavingen die steunden op de eerbied voor de mens.
Indien Oost en West elkaar ergens ooit vinden dan kan, het niet
anders zijn dan op de pure hoogten waar de mooiste bloem van hun
cultuur ontloken is: de broze Alpenbloem der menselijke waardigheid,
die niet gedijen kan in het klimaat van een laag-materialistische samenleving als de communistische.
Waarom zouden Oost en West, over het geestelijke vacuum van de
communistische wereld héén — ééns elkaar de hand niet kunnen reiken?
Die hoop is nog ver. Maar ze is niet denkbeeldig. Zij zal werkelijkheid worden wanneer het Verre Oosten, en bepaaldelijk China, zal
ingezien hebben dat het met geweld niets bereiken kan en dat het verbond met de Sovjet-Unie slechts leidt tot politieke en geestelijke verknechting. Dan zal, met het uiteenvallen van het Oostelijke blok, de
wereld opnieuw ontvankelijk worden voor de boodschap van' ware
vrijheid en verdraagzaamheid.
En dan breekt wellicht de tijd aan dat de wereld, die nu technisch en
militair rond is, eindelijk ook één wordt.

Vernieuwing van het Middelbaar
Onderwijs mede tot
oplossing van het selectieprobleem
II
door DR C. JANSEN S.J.
In het eerste deel van dit artikel — zie vorige aflevering blz. 544 ss
werd aangetoond hoe, tegen de bedoelingen van Thorbecke in, het M.O.
zijn vrijheid verloor en door de bemoeienis van de Overheid wettelijk
werd vastgelegd. Dit proces voltrok zich in 1920, door de schrijver het
rampjaar genoemd in de geschiedenis van dit onderwijs. Er werd gewezen op de noodlottige gevolgen van de sterk gedetailleerde voorschriften en van de daaruit ontstane eenvormigheid, zodat terugkeer tot
een grotere vrijheid noodzakelijk is voor de oplossing van bestaande
moeilijkheden en voor vernieuwing.

---

Geen overschatting van het Vak
LGEMENE ontwikkeling" was de leuze, waaronder men ééns
leefde en handelde bij het M.O. Die tijd is voorbij; de leuze bleek
te arm van inhoud, en zij is versleten. De jonge mens is geen mechanisme, dat met wat kennis maar behoeft te worden opgewonden om dan
later als volwassen mens vanzelf goed af te lopen. Geen leraar is er
meer, die het niet vér beneden zijn waardigheid acht zijn taak te doen
eindigen met het leveren van een bijdrage tot de „algemene ontwikkeling" van zijn leerlingen.
„De vormende waarde van het vak X" was de leuze, waaronder men
geleidelijk aan ging leven. Zij was rijker van inhoud; élk vak geeft een
bepaalde geestes-scholing, en daarmede tot op zekere hoogte ook een
bepaalde levens-houding. Een deel daarvan overdragen aan de opgroeiende jeugd kon loffelijk heten, en ook waardevol schijnen door de
vorming, die de vakstudie aan de leraar-zelf meegaf.
Het vak als zodanig heeft echter geen vormende waarde, doch wel
het onderwijs in dat vak, en de studie van dat vak. Zo kwamen de
methodiek en de didactiek der verschillende vakken in de belangstelling.
Docenten werden aangesteld aan de universiteiten. Maar op de plaats
van de „X" moesten de namen worden ingevuld van een twintigtal
vakken. De gespletenheid van het M.O. werd door de leuze, waaronder
men werkte, geaccentueerd en bevorderd.
Het verlangen ging uit naar beperking en naar concentratie. Doch
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„het objectieve vak". Wij zullen ons moeten matigen in ons streven om
aan de leerlingen in de loop van de cursus en in een bepaalde volgorde
een vooraf vastgestelde som van specifiek-objectief-wetenschappelijke
inzichten en begrippen bij te brengen.
Daarmede ben ik gekomen aan de kern van wat ik noemde „over-schatting van het vak". Hier moet ik wel trachten zo duidelijk mogelijk
te zeggen, wat ik bedoel met het „objectieve vak", anders, vrees ik
tegenspraak uit te lokken, die de aandacht afleidt van de zaak, waarover het gaat.
Ons M.O. berustte in zijn organisatie en daardoor naar zijn aard
vanaf het begin op een drievoudig fundament:
1. de reeks der vakken, waarin onderwijs gegeven wordt volgens de
wet;
2. de eisen van bekwaamheid voor het te onderwijzen vak, eveneens
volgens de wet; en
3. de eindexamens, welke op grond van de wet worden geregeld.
De ontwikkeling van de organisatie van dat onderwijs voegde daaraan toe vanaf het jaar 1920:
1. de regeling van het onderwijs in de afzonderlijke vakken volgens
algemene leerplannen;
2. de salariëring der leraren naar de aantallen door hen gegeven
lessen; en
3. de ongeschreven wetten der programma's van minimum-eisen voor
een aantal eindexamenvakken.
Deze verdere ontwikkeling nu heeft een accent-verschuiving bewerkt
in de aard van het M.O., m.a.w. die voorgeschreven leerplannen, nader
bepaald door programma's van minimum-eisen, hebben niet nagelaten
een bepaald stempel op het M.O. te drukken. Sedert het jaar 1920 is
het leerplan als zodanig, het vakmatig opgestelde leerplan, gericht op
een van te voren vastgesteld, en door alle scholen te bereiken resultaat,
het leerplan dus als een soort objectieve en absolute norm een steeds
belangrijker plaats gaan innemen.
Was het vóór 1920 feitelijk meer de leraar, die het leerplan van de
school voor zijn vak maakte, waarbij hij zich dus ook kon baseren op
zijn kennis van de jeugd: de leerlingen van zijn school, en van zijn
klassen, ná dat jaar was het veel meer omgekeerd het leerplan, dat ons
leraren maakte. Wij konden niet anders dan trachten en pogen die
voorgeschreven stof aan de leerlingen bij te brengen. Wij moesten maar
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selecteert zij van haar kant de jeugd, en dat niet alleen door de toelating, doch óók gedurende de gehele cursus, en vooral door de eindexamens. Daardoor vervult zij een heel merkwaardige selectieve functie
in de samenleving.
De verlangens van ouders om hun kinderen het einddiploma van een
school voor M.O. te doen behalen mogen, van de zijde van die school
beschouwd, in vele gevallen zoveel onredelijkheden bevatten als wij
maar willen, van de kant van de ouders bezien, in verband met de
toekomstmogelijkheden van hun kinderen, zijn die verlangens niet zo
helemaal onredelijk. Daartoe is het aantal mogelijkheden na het behalen
van het einddiploma van een school voor M.O. te groot.
Toen ik over deze selectieve functie van de school nadacht kwam ik
er toe deze functie te zien als een dubbele.
Door de school wordt ten eerste een oordeel gevormd over intelligentie en karakter-in-het-algemeen der leerlingen; zij wijst zuivere mogelijkheden aan. Selectie van personen dus naar de mate, waarin deze
gevormd kunnen worden.
Daarenboven betekent de vorming, die de school aan de leerling gaf,
een selectie naar wat er in feite reeds geworden is van mogelijkheden,
die in de leerling bij de toelating aanwezig waren; selectie van personen
dus naar de mate, waarin deze een vorming ontvingen.
Die twee aspecten van de selectieve functie der school zou ik willen
noemen analytische selectie en constructieve selectie. Dit onderscheid is
niet hetzelfde als het onderscheid, dat men wel eens maakt tussen negatieve selectie en positieve, of tussen afwijzende selectie en aanwijzende.
De hier bedoelde analytische selectie is positief en ook aanwijzend. Dit
is een knappe jongen; die is middelmatig; deze heeft goede aanleg voor
wiskunde; die voor de talen. Niet zelden zijn die oordelen meer gedetailleerd, en bevatten zij ook uitspraken omtrent karakter-eigenschappen.Analytische selectie wijst echter slechts zuivere mogelijkheden aan.
Constructieve selectie heeft betrekking op hetgeen door de school in
feite van bepaalde mogelijkheden geworden is. Met welk resultaat heeft
de leerling deze klasse, of zijn hele studie gemaakt? Wat heeft de school
bijgedragen tot de vorming van zijn karakter? Wat heeft de leerling
gepresteerd met behulp van zijn knapheid, of van zijn middelmatigheid,
of van zijn speciale aanleg? Analytische en constructieve selectie verhouden zich dus in eerste instantie als selectie naar aanleg en selectie
naar vorming op basis van een geconstateerde aanleg. Zij vallen echter
ook gedeeltelijk samen: constructieve selectie is steeds tevens analytisch,
n.l, onder het opzicht van nieuwe mogelijkheden, die een bepaalde
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kennis door iedere leerling geheel gekend moet worden, d.w.z. dat
iedere leerling daarin een geheel goede prestatie naar vorm en inhoud
naar absolute norm beoordeeld moet kunnen leveren. De relatieve
beoordeling der leerlingen van eenzelfde klasse zou dan kunnen geschieden naar de hoogte, die zij in de plafondkennis bereikt hebben.
Brengt een leerling het daarin niet ver, dan heeft hij in elk geval in de
degelijke basiskennis iets, dat voor hem zeer veel waard is, en waarop
hij ook bevorderd kan worden, of waarop aan hem een diploma kan
warden uitgereikt.
Het is duidelijk, dat dit onverenigbaar is met een strak en staag
doorgaande behandeling van de leerstof, met een wijze van lesgeven,
die feitelijk steeds terugkerende en volledige herhaling der leerstof niet
verdraagt, met het geven van opdrachten aan de leerlingen, die steeds
liefst zo onmiddellijk mogelijk aansluiten bij de behandelde stof, enkel
en alleen omdat de stof behandeld is, én omdat anders de relatieve
beoordeling der leerlingen niet zuiver en objectief zou zijn; tenslotte is
dit niet verenigbaar met een werkwijze, waarbij alleen maar les kan
worden gegeven voor de gehele klasse. Iets van Dalton, Montessori of
groepswerk zal in elke school het klassikale systeem moeten doorbreken.
Doch dat niet alleen. De herhaling en uitbreiding der leerstof, die
thans in onze leerplannen zulk een bescheiden plaats inneemt, zou veel
meer gesystematiseerd moeten worden. Daartoe zou de behandeling der
leerstof voor elk vak en in elke klasse kunnen geschieden in twee
ronden, die elk ongeveer een half jaar duren. Gedurende het eerste
halfjaar wordt dan de basiskennis behandeld. Gedurende het tweede
halfjaar volgt daarna de uitbreiding der leerstof, de behandeling der
plafondkennis dus, en wel gedeeltelijk voor de gehele klasse, en gedeeltelijk slechts voor bepaalde groepen van leerlingen. Voor de andere
groepen wordt dan naar behoefte de basiskennis, en de oefening daarin,
vanaf het begin herhaald.
Minister Rutten spreekt in zijn plannen van een onderscheid tussen
doceer- en werk-uren. Dit onderscheid kan bij de geschetste werkwijze
van de grootste betekenis worden. De uitbreiding der leerstof zal voornamelijk in de „werk"-uren moeten geschieden, en voor verschillende
groepen van leerlingen tot verschillende hoogte. Daardoor zal de
behandeling der leerstof voor ieder der leerlingen al naar zijn aanleg en
belangstelling op elk ogenblik belangrijk en vooral begrijpbaar worden,
hetgeen nu niet altijd het geval is. De knappen zullen kunnen krijgen,
wat hun toekomt, en de niet-knappen zullen niets te veel krijgen; wat
nu wel het geval is. Zouden wij aldus niet kunnen komen tot grotere
constructieve selectie bij ons M.O.?
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Besluit
Hetzij wij in het algemeen het welslagen van enig werkelijk vernieuwingsplan van het onderwijs overwegen, hetzij wij in het bijzonder ons
verdiepen in het welslagen van de plannen van Minister Rutten, de
terugweg van al te grote gebondenheid naar de oorspronkelijke vrijheid
lijkt noodzakelijk.
Dat de herwinning van deze vrijheid ook de verantwoordelijkheid
van de rectoren en directeuren, en van de leraren zal bevorderen, vermeldden wij slechts in het voorbijgaan.
Ook lieten wij terzijde de meer technische vraag, of het door Minister
Rutten in uitzicht gestelde onderscheid tussen een algemeen en een
bijzonder leerplan niet een al te spaarzame verruiming van armslag zal
bieden.
Doordat het selectieprobleem in het verleden te eenzijdig werd bekeken, leek dat probleem een schijnprobleem. De oplossing van een wer
kelijk selectieprobleem zien wij intiem gebonden aan de te herwinnen
vrijheid.
Bovendien legt de ontleding van de selectieve functie, welke de school
voor M.O. in de samenleving vervult, in analytische en constructieve
selectie een zwakke plek bloot in de conventionele houding van ons
leraren tegenover leerling en leerstof.
Een hogere waardering van de constructieve selectie zal het inzicht
openen op de noodzaak van een beter verantwoorde keuze der leerstof,
en op een meer gesystematiseerde herhaling en uitbreiding der leerstof,
waartoe een twee-ronden-stelsel voor elk vak en voor elk leerjaar
mogelijkheden kan bieden.
-
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In een brede arendsvlucht worden vooraf vijf eeuwen van de woudgeschiedenis overschouwd. Ruusbroec heiligde het woud, 0. L. Vrouw
bloeide en geurde er, de Franse Revolutie schond het, een rijke edelman
van Halle, Caloen, koopt het en bouwt er een burcht. En aan de boskanters en holbewoners van het omliggende land bieden hij en zijn
opvolgers de kans om op hun goed in de welvaart van de beschaving te
delen, ten koste echter van hun wilde drang naar onafhankelijkheid. De
geldhonger van die primitieven haalt het op de onhandelbaarheid van
hun woudinstinct: Welriekende wordt een Brabantse parochie en haar
bewoners gefatsoeneerde, gedweeë dorpers die hun opstandigheid smoren in het stom fatalisme waarmee ze ook regen en wind over zich heen
laten gaan. Maar één geslacht zal de strijd aanbinden: de wilde Jeroens.
Mak heeft reeds bij de aanvang van de gebeurtenissen zijn bloed verraden, hij dient Gomeer III als houtvester. Zijn zoon Brozen echter,
wiens vrouw Veerle aan het sadisme van de burchtvrouw te gronde
gaat, doodt deze „mannin" op de jacht, niet zonder de hulp van Mak,
en sluit zich op bij de Trappisten („Brozen's Bedelaarsgebed” I, 161
252 ) Mak zelf wordt vermoord door een figuur die in de roman alleen
opduikt om deze moord te kunnen plegen. En daarmee is de ene tak van
de Jeroensstam afgeknakt. De andere is taaier. Klaus, de reus, biedt met
zijn stille vrouw Emke en zijn vier berenjongens langer weerstand.
Maar hier rijst voor het eerst de vraag: weerstand waartegen? Wel
weigert hij het langst zich op het goed van de burcht te vestigen, maar
wanneer hij dan toch, om onverklaarde motieven en al heel vroeg in
het verhaal, met zijn welpennest uit de holen van Rhode naar Welriekende is verhuisd, komt het nergens meer tot een directe strijd tussen
de slopende macht van de burcht en het primitieve, autonome geweld
van de Jeroens. Niet de burcht is het die Klaus de slagen toebrengt, het
is het duistere en onverhoedse noodlot, dat zich daartoe van de tomeloze
menselijke instincten bedient. En langzaam wordt het duidelijk hoe er
in de thematiek een verwarrende verschuiving plaats vindt. Klaus'
oudste zoon Achiel loopt het eerst over naar Welriekende, maar de
episode die zijn lot behandelt, en verhaalt hoe deze geweldenaar vecht
om de liefde van Ida die hem goed wil maken, trouwen moet met het
verkrachte Fientje en vermoord wordt door zijn vijftienjarige dochter
Zoë ( „Ida en Achiel"II, 1-99) , verloopt nagenoeg geheel buiten Klaus'
strijd met de Caloens. Klaus' drie andere jongens ( „De Drie Jeroens"
I, 65-160) moorden elkander uit: Bruin wordt doodgeslagen wanneer
hij door de beide anderen in het woud wordt betrapt met de mythologische meid Annelies, Balten verdrinkt zich wanneer hij door Emke wordt
betrapt bij het begraven van Bruin, Lieven wordt krankzinnig. En
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daarmee zijn ook deze drie opgeruimd. Waar groeit het geslacht der
Jeroens dan naar toe? Maar er zijn andere telgen gewekt: Zoë, het kind
van Achiel en Fientje, en Pia, het kind van een van de Jeroens en
Annelies. Beide worden, nadat Annelies even geheimzinnig is verdwenen als ze opgetreden was en na de dood van Fientje en Achiel, door
Gomeer Caloen binnen de burcht genomen ( „Pia en Zoë" II, 100-257) .
Pia zal trouwen met Rafaël, de decadente erfgenaam. Maar wanneer
op deze wijze de verovering van de burcht door de telgen der Jeroens
een zekerheid schijnt, wordt Pia door haar onverhoeds weer opduikende
moeder Annelies tot de vlucht gelokt, weg van de burcht die inderdaad
het beeld is van de tot in het vlees ontaarde beschaving, het woud in,
het oerleven weer in. Die richting gaat het dus uit, onweerstaanbaar.
En de korte, visionaire epiloog („De Bruidsvlucht” II, 258-260) , waaruit we moeten vermoeden dat Zoë triomfantelijk de rol van Pia en van
het hele Jeroensgeslacht zal overnemen, kan daar niets meer aan veranderen.
Die richting gaat het uit: niet eens naar de zege van een sterk en
waarachtig leven op een om zich heen grijpende ontaarding, maar
onweerstaanbaar terug naar het oerinstinct van een bloed-en-bodemvitalisme. Geen ander thema heeft dit boek, geen andere eenheid. En
dan stellen we, in onze grote verwachting teleurgesteld, met volle recht
de vraag: waarom draagt dit boek de titel Het Gevecht met de Engel?
De auteur heeft de stofomslag voor zijn uitgave zelf gekozen: een
reproductie van een Rubens-tafereel dat bij hem thuis hangt, „De Jacht
van Atalanta". Wellicht had het boek ook beter zo geheten. Want aan
deze mythe, waarvan de schrijver zich gedurende de tien jaren dat hij
aan zijn roman werkte, heeft laten doordringen, ontleent het werk zijn
eigenlijk thema, zijn atmosfeer en zijn eenheid. Uit deze symboliek
werden de figuren geboren van Pia en Zoë, de amazonen van het woud,
de figuur vooral van het instinctmeisje Annelies, die een groot deel van
het verhaal tot eenheid moet binden, en van de vele mannen van dit
epos met hun ontembare zinnelijke drift. Uit deze symboliek ontstond
vooral Teirlinck's atmosfeer van het woud van Zoniën waar, hoe
herhaaldelijk er ook het „Heilig, heilig" wordt over uitgezongen, geen
plaats meer is voor Ruusbroec, die het eens heiligde, maar dat de tempel
is geworden van een vitalistische God van bloed en moed en het onheilbergend jachtgebied voor de menselijke driften en instincten.
Deze tweeslachtigheid in de thematiek, waarin het ene thema, dat
vooropgesteld wordt en waar een greep naar wordt gedaan dat van
de strijd met de Engel
geleidelijk herleid wordt tot het andere, dat
het werkelijke blijkt te zijn
dat van de zege van het instinct —, tast
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de literaire eerlijkheid van deze roman tot in de kern aan. Want hier
schiet de zuivere epiek te kort, hier faalt de objectieve uitbeelding van
het leven, dat grandioos of smartelijk, zoekend of triomfantelijk zijn
eigen banen vindt, hier wordt het leven vertekend naar vooroordelen
van een verwarde levens- en Godsbeschouwing, die, omdat ze nergens
in een levenswerkelijkheid wortelt, ook nooit spontaan, met de spontaneïteit van de kunst, uit een levensvatbaar verhaal kan opbloeien.
Vanzelf voelt de auteur zich dan ook verplicht allerhande gewichtige
beschouwingen in de mond van zijn helden te leggen, die zeker duidelijk
maken waar het toch allemaal naar toe wil, die onomwonden uitspreken
wat we in de al te opzettelijk geleide gang van de intrigue hoe langer
hoe duidelijker vermoedden, die echter het verhaal verwarren, verwringen, verraden.
Iffratje, de pastoor, die gewoon is „het leven als een compromis te
beschouwen" (I, 154 en juist daarom met voorliefde uitweidt over de
levensmoed, preekt over het bijbels gevecht van Jacob met de Engel, en
stemt aldus het titelthema aan: „God wendt zich af van de zwakzinnigen en de lafhartigen. God tekent zijn uitverkorenen met het sieraad
der dapperheid, en hij beloont alleen de strijd der onversaagden, de
strijd van hen die naar lijf en ziel zich blootstellen in de strijd en tot het
uiterste offer volharden en strijden .... Kijk nu toch, beminde broeders
in Christus, hoe doorzichtig de Heilige Schrift hier is. De Almacht kon
Jacob niet verheffen tot de hoogwaardigheid van Israël, tenzij hij in een
kamp met God de dood had uitgedaagd en tegelijk zijn moed, 't vertrouwen in het leven, had herwonnen. Maar hier ware hij nooit toe
geraakt, als niet God zelf hem een wonde in het lijf had geslagen.
Want de prijs van alle deugd, de prijs van het heil onzer ziel, dat is de
smart" (I, 155) . Is er wel een grootser en waarachtiger thema dan dit
voor een epos van een geslacht in een woud? Is er voor een epos wel
een thema dat zo ruim en groot menselijk is, ja zo authentiek bijbels en
christelijk, als deze in de ruimten van heelal, natuur en ziel gestreden
strijd van de fiere en vrije mens die de opperste krachten van zijn
vorstelijke schepsellijkheid aanspreekt om de persoonlijk ingrijpende,
slaande en teisterende God aan te klampen en in de smartelijke nederlaag de uiteindelijke goddelijke zege en zegen te bevechten, en groot te
verrijzen, goddelijk én menselijk groot op te staan in de pijnlijk gewonnen deemoed? Maar alleen de grootst levenden, alleen de stoutst
schrijvenden kunnen dit thema aan, en hun kunst wordt de grootste
kunst.
Teirlinck stelt het nu voor alsof hij een greep deed naar dit opperste
thema. Maar Iffratje, die het aanstemt, is niets anders dan een „week)
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hartige mythomaan" (I, 154) , zijn woorden zijn alleen „wat waaiende
muziek" (II, 94) : hoe zouden zij vat hebben, op de werkelijke zin van
het verhaal? Zijn preek, die het hoofdthema van de roman moest duiden, blijft vreemd aan de hoofdintrigues en de grondrichting er van.
Aangestemd door If f ratj e's verzorgde welsprekendheid, wordt het
thema door Klaus' ruige stamvaderstem overgenomen en in een vitalistische en vaag deïstische woud-„mystiek” getransponeerd. „De God
van Klaus is een heerlijke werkelijkheid, een machtige geweldenaar
waarmede het goed is een verbond te sluiten. De God van Klaus verbergt zich niet in strikvragen en sekreten. Die God laat zich zien, en
horen, en ruiken, en smaken, en tasten .... Gij moogt hem in al zijn
wezen betasten, maar gij moogt niet week zijn, gij moet kunnen vechten
met hem, en uw man staan tegen hem, en kracht genoeg in de strijd
bewaren om hem nog heelhuids op het nippertje te ontvlien. De God
van Klaus is geen dromer, geen orgelblazer, geen labbekak. Hard is hij
als het leven. En rechtvaardig als het zwaard. Van zulke God is het
woud de tempel" (I, 106-107).
De God van de Openbaring, de Drieëne, de Mensgeworden God is
tegenover deze God van Klaus slechts „een dwaallicht". En tegen
dwaallichten vecht men niet. Sante de Mulder, die er een zeer diepzinnige cultuurphilosophie op nahoudt, zal ons dat nog eens verduide
lijken: „Zeker, zeker, lieve vriend, maar ik spreek niet van de God die
mens geworden is. In zijn geloof willen wij allen leven en sterven"
(II, 107) . Het is Teirlinck's te betreuren maar te eerbiedigen recht, de
God van ons geloof te verwerpen en te misprijzen. Maar ziet hij dan
niet dat hij hier grandioos naast zijn thema slaat? Slechts tegen een
God die Persoon is en die vanuit zijn Persoonlijkheid onze persoonlijkheid opvordert, slechts tegen een God die mens is geworden en die
vanuit zijn incarnatie in onze menselijkheid ingrijpt en zijn stormen
zaait, valt er te vechten. Niet de God van de Openbaring, maar de God
van Klaus is dwaallicht, schim. Daar vecht men niet tegen. En nergens
kan het verhaal ons dan ook antwoorden op de vraag: waar ontmoet
Klaus dan zijn God, waar klampt hij hem aan om met hem een gevecht
op leven en dood aan te gaan? De God van Klaus is ten hoogste nog
de projectie van het noodlot. En daartegenover past maar één houding:
die van een stom en afstompend fatalisme.
En zo staan we niet ver meer af van de definitieve ontaarding en
vertroebeling van het thema. De Engel van dit verhaal is niets anders
dan het oerinstinct. „De vorderingen die wij .... boeken, noemen wij
kultuurwinsten. Daartegenover staan de duistere gedragingen van de
goddelijke intelligentie, die wij, met een zekere afschuw, instincten
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heten" (II, 105) . Van deze goddelijke intelligentie is het woud de
tempel. Wie in dit woud thuis is of er zijn thuiskomst viert, bezit of
herovert de voorvaderlijke heerlijkheid van het goddelijk oerinstinct. En
het is de onweerstaanbare zege van deze primitieve zelfheerlijkheid van
het wilde bloed op alle menselijke conventie en wetmatigheid, waar de
reuzen van het woud de strijd om vechten tegen de beschaving van de
burcht, een strijd die onweerstaanbaar in het voordeel van het instinct
wordt beslecht: „Redelijker ware het bovendien wanneer wij dan met
ootmoedige overgave gingen berusten in de goddelijke intelligentie, die
ons noodlot heeft bepaald. Wij kunnen de boeien die ons aan haar
binden wel schudden maar niet slaken, en aan onze volmakingsmanieën
ontsnapt zij toch" (II, 107) .
De roman maakt zich bovendien van deze strijd tussen instinct en
beschaving op een ergerlijk gemakkelijke manier af: de beschaving
waarmee de reuzen van het woud kampen, is geen andere dan de voze
decadentie van de tot in het merg ontaarde Caloens, die van binnen
vermolmd' en uitgehold, een vanzelfsprekende prooi worden voor de
„vitaliteit" van de Jeroens; ja het geslacht der Jeroens kan zich permitteren de strijd met deze decadentie niet eens rechtstreeks aan te binden
en zo zijn tijd besteden aan de veel vitaler bezigheid van onderlinge
moord en verkrachting: toch bloeit er nog wel een telg op aan wie de
rotte suprematie van de Caloens als een verwerpelijke vrucht in de
schoot wordt gegooid, toch zegeviert Zoë en in haar het hele Jeroensgeslacht. Ook zonder gevecht met de Engel.
* * *

Na deze analyse van de troebele verschuiving der thema's, vragen
wij ons af: wat blijft er hier over van het vooropgezette hoofdthema?
En wat van het meesterwerk waarmee Teirlinck onze letterkunde zou
verrijken?
Het kan zijn dat deze jongste roman het hoogtepunt is van Teirlinck's
vijftigjarige arbeid. Aan wie dat zou willen bewijzen, geeft de auteur
zelf een controle-middel in de hand. Het ziet er inderdaad naar uit
alsof hij in deze symphonie vele in vroeger werk reeds aangestemde
thema's opnieuw laat klinken. Het is verrassend, in dit laatste werk van
een schrijver, wiens veelzijdige, haast onuitputtelijke fantasie men nooit
genoeg kan prijzen, zo weinig oorspronkelijke vernieuwing van thematiek en figuratie te vinden. Maar de thema's klinken hier samen, en dat
samenklinken alleen reeds kan ze allicht vernieuwen; hier evolueren ze
in een weer andere sfeer die er een rijker en voller timbre aan verleent,
hier liggen ze gevat in een grootsere conceptie.
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Het kan zijn dat dit het beste boek van Teirlinck is. Maar wat dan te
denken van het hele oeuvre van Teirlinck? Welke waarde vertegenwoordigt het in de Europese literatuur? „Van Nu en Straks" wilde de
Zuidnederlandse roman toch tot dit peil verheffen? We noemden in 't
voorbijgaan enkele grote namen waaraan Het Gevecht met de Engel
ons even deed denken. Gulbranssen? Maar Het Geslacht B jórndal
verhaalt ons de moeizame maar heerlijke opgang uit de donkerten. van
de Baltische wouden en van het instinct naar het licht van de goedheid.
Het Gevecht met de Engel trekt bewust de tegenovergestelde lijn: „het
enige dat belang heeft" is de terugkeer „tot de reine oermens" (II,
200) . Sigrid Undset? Maar haar werk is één diepmenselijk epos van de
grote echtelijke liefde. Voor de meeste helden van Teirlinck is de liefde
niets anders dan „een bloedige onderneming van genoten die elk voor
zich de volledige inzet van het genot opeisen" (I, 217) . Wiechert? Bij
hem ook ongeloof en agnosticisme en onkerkelijkheid, een zelfde wildheid en verheerlijking van het oergeweld, maar hij groeide langzaam
en nooit volledig —, maar hij groeide naar een waarachtige waardering
van de werkelijke waarden van naastenliefde, goedheid en uitgezuiverde
eenvoud. Bijna niets van al deze waarden, die het leven groot maken,
vinden we in Het Gevecht met de Engel.
Vermeylens oproep tot „more brains" blijft dringend. Meer intellect
om de waarachtige levenswaarden zo door te denken dat het levende
waarden worden, die vanzelf in een in het leven wortelende kunst tot
bloeiende uitbeelding groeien. Teirlinck kan hier niet de meester zijn.
Hij mist het levensnabije, scherp luisterende en diep vorsende intellect,
dat leven schept. Het kon wel eens van hem zelf gezegd worden wat hij
Brozen in de pen geeft: „Ik denk zonder voltooiing, zonder vollediging
van mijn gedachten. Ik geloof niet eens dat ik een gedachte schep.
Eigenlijk is het de gedachte die, als 't ware van buitenaf, zich van mij
meester maakt en haar gang met mij gaat. En 't wordt een tumult of
een gestoei van beelden die nooit tot bezadiging zijn volgedacht. Niets
is zo treurig, zo teleurstellend" (I, 234) .
En dringender noodzakelijk, ook voor het welzijn der literatuur, blijkt
nog een oproep tot groter intellectuele eerlijkheid, die open en zonder
kleinerende moedwilligheid, de grote vragen aankan en aandurft, welke
God en Satan, genade en zonde ons heden ten dage, ook in de Europese
literatuur, tragischer dan ooit opdringen. Wie in een half bijgelovig
eerste-communie-geloof is blijven steken, dat voor de Drieëne God geen
andere naam vindt dan „het Alziend Oog", moet zich daar niet aan
wagen. Hij heeft gelijk, ons te raden: „Doe (die God) zijn vlassen
baard gerust af en zet de bol die hij in zijn hand houdt een momentje
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op de grond", maar zolang hij nog moet vechten om boven die religieuze
onvolwassenheid uit te komen, moet hij zich niet inbeelden stouter en
gedurfder over onze God te spreken dan de heiligen en de mystici het
deden. Maar misschien zegt Teirlinck ook van zichzelf wat hij Brozen
laat getuigen: „Ik spreek omdat ik bang ben van de stilte. In de stilte
begint altijd het verwarde gevoel en de benauwdheid van mijn ziel. Ik
spreek om tijd te verliezen, om de afstand te korten die mij scheidt van
de uiterste oevers" (I, 234) .
Wij blijven uitzien met een verlangen, dat verscherpt is door de
ontgoocheling van dit boek, naar een werk van eigen bodem dat ook
door levensdiepte en levensgrootheid met de hedendaagse Europese
roman wil wedijveren. Dat kunnen we alleen verwachten van iemand
die de mens en het leven zo diep en eerlijk peilt, dat hij er de goddelijke
dimensie van ontdekt, de enige ruimte waar „Het Gevecht met de
Engel" zich levenswerkelijk kan afspelen.

Donzère - Mondragon
door W. TALLOEN S.J.

IJ zien met ontzag naar de grote werken der oudheid, waarvan
zelfs de ruïnen op ons nog zulk een indruk maken. Het zou
W
echter onjuist zijn te menen, dat onze tijd niets gelijkwaardigs aan te
bieden heeft. Men stapelt weliswaar geen rotsblokken meer tot pyramiden op, maar men brengt werken tot stand van even grote omvang
om de natuurkrachten te exploiteren ten bate van de menselijke gemeenschap. In de laatste tijd werden reuzewerken aangelegd om rivieren en
stromen dienstbaar te maken aan de economische welvaart. En het
blijkt daardoor, meer dan in vroegere tijden, dat rivieren en stromen
zijn, wat zij reeds oudtijds genoemd werden, „het bloed der aarde". Wie
zich daarvan wil overtuigen leze de laatst verschenen publicaties van
het Staatsdepartement der Verenigde Staten „Ten Rivers in America's
Future"; men neme ook kennis van de ontwerpen der Russen in
Turkestan en Siberië, van de werken en vinnige discussies van Nederlanders en Belgen in en over hun rivieren-delta, en niet het minst van
hetgeen de Fransen verwezenlijkten en van hun plannen voor de
toekomst.
Wellicht heeft menigeen reeds iets gehoord of gezien in filmjournaals
over de werken van Donzère-Mondragon. Terecht zal men hierover de
karakterisering beamen door een Fransman gegeven: „un véritable
cataclysme géologique dirigé". Strorien zijn de ziel van een streek,
levensaders die tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen. Wie
herinnert zich niet de betekenis van Nijl, Tigris en Euphraat in het
Midden-Oosten vroeger en thans. De „Tennesee Valley Authority"werken toverden een verarmde en verlaten streek om tot een wondervallei, brachten welstand en bevolking terug.
De T.V.A.! In de eerste na-oorlogse jaren was dit een onderwerp dat
door Amerikanen in economische kringen voortdurend werd naar voren
gebracht. Maar .... minder bekend is dat het plan van de T.V.A. meer
concrete vormen ging aannnemen in het brein van president Roosevelt
en Senator Norris nadat deze kennis hadden genomen van het Rhi5neplan van Léon Perrier.
Op het Gothardmassief in de buurt van de Furkapas liggen de bronnen van de Rhone. Deze stormt door Zwitserland, komt even tot rust in
het meer van Génève en stroomt daarna weer onstuimig langs Lyon,
Valence, Avignon, Arles naar zijn niveaubasis, de Middellandse Zee.
Van oudsher was de Rhóne de weg, „l'ornière du monde" ( Mistral) ,
waarlangs de Romeinen in Gallië binnendrongen, waar Noord en Oost
met elkander in contact kwamen, waar handel, nijverheid en kunsten
bloeiden. Het puin van Romeinse triomfbogen en theaters getuigt van
dat verleden. De faam van Lyon waar, van oudsher tot nu toe, ervaren
vaklui in de werkplaatsen van Croix-Rousse zijden stoffen weven,
uniek in tekening en kleur, is over heel de wereld verspreid. Mode-
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ontwerpers zullen met hun schaar enkele meters van deze luxe stof
herscheppen tot een avondtoilet dat koopsters in New-York, Stockholm, Rio, Buenos-Aires en Brussel met goud betalen. Er hangt in die
heerlijke Rhonevallei waar het Zuiden u tegemoet komt met zijn blauwe
lucht, met de geuren en kleuren van zijn karakteristieke plantengroei,
iets dat in hoge mate tot
denken en fantaseren opwekt. Rousseau, Lamartine,
Mistral, Daudet e.a. wandelden er rond en schreven er
in heldere taal hun mijmeringen neer, en de bewoners
van de streek zeggen met
een zekere luchthartigheid:
„on sait que le pays est beau
et cela suf f it". Maar de Rh&
ne, gevoed door het compenserend water van de zijrivieren, de Arve, Saóne, Isère,
Dri?me, Ardèche en Durance, die allen hun hoogwaterstand in verschillende perioden hebben, stroomt verloren in haar bedding.
Waarom schonk die hartader zo weinig leven aan dit
rijke land? Een groep ingenieurs en industriëlen dacht er
reeds vijftig jaar geleden
over, de krachten van deze
grote stroom te benutten
voor de economische ontwikkeling van de streek en van
heel Frankrijk.
Als het mogelijk zou zijn
hier waterkrachtcentrales op
te richten zou de verkoop
van drijfkracht alléén reeds heel wat kapitaal opbrengen voor andere
doeleinden, zoals de verbetering van de zo moeilijke scheepvaart stroomopwaarts en voor bevloeiingswerken in de vruchtbare maar droge
vlakten van Vaucluse en Orange.
Dank zij het initiatief van L. Perrier en E. Herriot krijgt deze gedachte een vastere vorm. Twaalf jaar lang wordt er onderhandeld met
de verschillende instanties die belang hebben bij de onderneming en in
1933 is de „Compagnie Nationale du Rhóne" ( C.N.R.) van staatswege
erkend.
De werkzaamheden werden begonnen bij Bellegarde in het Juragebergte, waar men reeds in 1870 pogingen had gedaan om de water-.
kracht te benutten. Het verval van de stroom is er 3 meter per kilo-
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4. Het 11 kilometer lange restitutiekanaal voert het water naar de
Rhone terug. Dit kanaal heeft slechts een breedte van 120 meter.
25 m3 water per seconde staan ter beschikking voor de bevloeiing
van de rijke landbouwgronden.
Voor de uitvoering van deze hele aanleg werden 3.000 ha grand
onteigend, 100 hoeven afgebroken, 50 millioen m 3 grond verplaatst 1 ) ,
800.000 m3 beton gegoten. Twaalf verschillende ondernemingen, Franse, Nederlandse en Belgische, namen tezamen het werk op zich. Speciaal materiaal werd uit de U.S.A. aangevoerd, alsmede baggermolens
uit Nederland die elk 10.000 m3 grond per dag verzetten.
1 ) Het Suez-kanaal is 166 km lang; men groef 75 millioen m 3 grond uit. Het werk
duurde 11 jaar.
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Er werden tien nieuwe bruggen gebouwd, waaronder drie spoorbruggen en vele nieuwe wegen werden aangelegd.
8.000 werklieden van alle nationaliteiten vonden hier werkgelegenheid. Voor hen bouwde men nooddorpen, waar vrijgezellen een onderkomen vonden, maar waar ook gehuwden met hunne familie een woning
konden betrekken. Een kerk, een school, een hospitaal en vele cantines,
stonden de arbeiders van „la cité de l'entrée", „la cité de l'Usine", „la
cité de la restitution" ten dienste. In de omgangstaal werden die plechtige namen vervangen door „New Mexico", „Chicago", „Petit Nice".
De werkzaamheden begonnen in 1949 en reeds in October 1952
bracht de president der Franse Republiek de hydroëlectrische centrale
A. Bollène in werking. De jaarlijkse productie dezer centrale bedraagt
2 milliard Kwh. Dit is het grootste werk dat in Europa na 1945 werd
uitgevoerd. Doch hiermede zijn de plannen der C.N.R. niet voltooid.
Er zullen nog 22 stuwen in de Rhóne worden gebouwd. De electrische
productie van de stroom zal alsdan 13 milliard Kwh, bedragen. De
binnenscheepvaart wordt tevens veel vergemakkelijkt en economisch
gunstiger. De afstand Port Said-Straatsburg bedraagt langs het Rhónekanaal slechts 3.380 km. Hetzelfde traject langs Gibraltar, Rotterdam
en Rijn is 6.792 km, dus dubbel zo lang. Een droom van Napoleon, een
Rijn-Middellandse Zee-verbinding, gaat stilaan in vervulling.
Voor Frankrijk betekende de succesvolle uitvoering van deze reuzewerken een riem onder het hart! Dit land, met zijn sluimerende en
lusteloze economie, heeft nu eens getoond nog vitaliteit en ondernemingslust te bezitten. In 1946 ontwierp Monnet een plan voor de
wederuitrusting van Frankrijk. Dit werk is er een schitterende realisatie
van. Frankrijk beschikt over te weinig steenkool. Ieder jaar moet het
25 millioen ton steenkool invoeren. Het is dus een dringende noodzakelijkheid het enorme hydroëlectrische potentieel van het land te exploiteren. Hierbij speelt de nooit tanende kracht van de Rhóne een grote rol
en ook de vitale C.N.R.
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en daartegenover die ontzagwekkende breuk midden in zijn leven, toen
hij van de onbetwiste leidersplaats in de Oxfordbeweging overstapte
naar een min of meer obscure en vergeten plaats in de Katholieke Kerk
in Engeland. Deze en meer dergelijke tegenstrijdigheden drongen de
naar--begrip-zoekende biograaf tot uitleg.
Bremond, die als een van de eersten — maar op een zeer ongelukkige
wijze: het boek werd een psychologische thriller deze poging ondernam, heeft dit direct al aangevoeld, en gaf als inleiding op zijn werk
een hoofdstuk: „Le Secret de Newman", het Newman-mysterie.
Er is echter meer. Iedere keer als men over Newman gaat denken of
schrijven, begint men onwillekeurig met zijn naam zacht voor zich uit te
zeggen: John Henry Newman; en het is merkwaardig dat zo veel boeken en artikelen juist met zijn naam beginnen, of zonder meer zijn naam
als titel dragen. Komt dit niet hier vandaan, dat, meer nog dan de feiten
en gebeurtenissen van zijn leven, die mens zelf, die grote en grandioze
en authentieke mens, ons interesseert, en ons persoonlijk aanspreekt?
In deze zin zijn ook de twee nieuwe biographische boeken op te
vatten die wij hier willen bespreken. Het een is van de Franse Oratoriaan Louis Bouyer: Newman Sa vie, Sa spiritualité, Paris, 1952;
het ander van Sean O'Faolain, een bekend Iers schrijver: Newman's
Way, London, 1952.
Ofschoon beide werken geheel in het bovengeschetste kader vallen,
kan men zich nauwelijks twee meer tegengestelde vormen van beschrijving voorstellen. Bouyer laat rustig het eigen licht van Newman schijnen, hij draagt als het ware voorzichtig en vol eerbied het brandende
licht in zijn handen om het op de kandelaar te plaatsen zodat allen het
kunnen zien en het aan allen van zijn licht kan. meedelen. De methode
van O'Faolain lijkt veel op de dansende beweging van een vlinder ron d
een lamp; hij draait met zwierige beweging om de grote persoonlijkhei d
heen, belicht allerhande bijkomstige trekken en figuren, waar we bij
andere biographen vergeefs naar zouden zoeken, en zo nu en dan schiet
hij recht op het felle licht af, vliegt er tegenaan, om zo voor een moment
er heel dicht bij te zijn. Hij weet hierdoor een spanning en levendigheid
aan zijn relaas te geven, dat niet anders dan onze bewondering kan
afdwingen. Het meest markante voorbeeld hiervan is dat de schrijver
kans ziet uit wat fragmenten van dagboeknotities en brieven een volledige dialoog tussen verschillende figuren te construeren. Het is knap
werk. Trouwens het gehele boek zit vol vondsten, die de kunstenaar
verraden. Newman's voorliefde voor de studie van de Kerkvaders kan
wel nauwelijks mooier getekend worden, dan in de passage waarin hij
beschrijft hoe Newman die folianten ontving: „The books came in
October. Huge fellows; and so cheap! 'One folio costs one shilling',
he gloated, `and all are in this extravagantly modest way'. He carried
them off to his room, the second floor in the far right-hand corner of
the Oriel quadrangle, and spreading their winglike pages wide he
launched himself on their leaves into the centuries".
Toch heeft deze methode en het moet uitdrukkelijk worden geconstateerd zijn ernstige nadelen. Het blijft te gemakkelijk, ook op
essentiële punten, aan de buitenkant steken, terwijl de artistieke vorm--
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geving soms een losheid of vaagheid van terminologie meebrengt, die
zeer nadelig kan werken op het juiste begrip van Newman's diep doordachte levenshouding. Zo vinden wij de uiteenzetting van Newman's
eerste bekering op vijftienjarige leeftijd zeer onduidelijk. De schrijver
wijt dat zelf aan het feit dat niet alles onder woorden kan worden
gebracht en dat de emotionele achtergrond vooral onverwoord moet
blijven. Maar hoe hij ertoe kan komen om te schrijven: „He knew next
to nothing about men and women", is mij een raadsel. Heeft hij dan
nooit Newman's beroemde preek gelezen over: „Het afscheid van
vrienden", de laatste die hij als anglicaan hield, en waarin hij juist een
beroep doet op vriendentrouw, omdat hij hen heeft geholpen zichzelf
beter te verstaan.
Ontelbare tijdgenoten hebben dat dan ook van hem getuigd. En
niet alleen dat Newman anderen niet kende, hij kende ook, volgens
deze schrijver, zichzelf niet; hij wist alleen een heel fijn intellectueel
schema van zichzelf op te zetten: „But what can we know of his heart?
We know only a very little; but I feel that we may, without imperti nence, think we know more than he did". Het zijn toch wel erg sterke
beweringen! Zijn geheimzinnige ziekte in Sicilië wordt afgehandeld in
enkele zinnen, maar zij zijn prachtig en zeer geladen. De uitleg die hij
ons geeft dat Newman de Froudes alleen liet terugkeren, omdat hij nog
eenmaal een tempelruïne bij Segesta wilde zien, blijft te veel aan de
oppervlakte.
De invloed van de „Remains" van H. Froude is wellicht wel wat
overschat, maar zijn beschrijving van de uiteindelijke overgang blijft
een meesterstuk, met prachtige visies, gehuld in een fijn gehanteerde,
krachtige en tegelijk subtiele taal. Ook hier echter blijft het gevaar voor
misverstand niet afwezig, doordat hij de objectieve redeneringen, die
Newman zelf zo uitvoerig heeft weergegeven, te veel los ziet van de
subjectieve gevoelens, die deze essentiële stappen van zijn ontwikkeling
begeleidden.
In feite lazen wij al weer bij een criticus, dat niet Newman's verstand
de overgang verantwoordde: „his heart had decided the issue".
Ik geloof niet dat O'Faolain dat heeft willen zeggen, maar het toont
wel aan met hoeveel aandacht dit boek gelezen dient te worden, om
geen verkeerde voorstellingen te wekken. Moeten wij dit boek dan als
een mislukking beschouwen? Heeft hier de romancier de geschiedschrijver zulke parten gespeeld, dat het boek voor het werkelijke kennen van
Newman als „waardeloos" moet worden aangemerkt? Zover willen wij
niet gaan. Het geeft ons namelijk een uitstekend inzicht in de familieverhoudingen en maatschappelijke sfeer waarin Newman leefde. Het
hoofdstuk „Vain flirtations" is een prachtig karakterstuk over de „ontmoeting der sexen" in het victoriaanse Engeland. De afkomst van
Newman is er pijnlijk nauwkeurig in onderzocht. Newman's eindeloos
geduld met zijn soms wat bizarre familieleden, temidden van andere
overstelpende werkzaamheden, is er prachtig en met gevoel voor humor
in geschilderd. Wij tekenden alleen onze bezwaren aan bij die passages
waarin de auteur dieper tracht in te gaan op Newman's zieleleven,
dieper dan Newman zelf, en op een wijze die meer eigen is aan een
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gevoelvol dichter dan aan een voorzichtig, theologisch goed onderlegde
geschiedschrijver.
Wij beschouwen dit boek als een werkelijke aanwinst in de Newman
literatuur, vooral omdat het ons de Newman-familie zo nauwkeurig
leert kennen, en ook omdat het ons dikwijls dwingt een aspect opnieuw
te overdenken, juist daar dit zo wordt belicht dat wij het er nauwelijks
zonder meer mee eens kunnen zijn.
Het is, meen ik, niet overdreven als wij zeggen dat het boek van
Bouyer belangrijker is dan Newman's way. Hoe eigenaardig dat ook
moge klinken, de eerste reden hiervan is dat het in het Frans door een
Franse schrijver werd geschreven. Voor de bewonderaars van Newman
draagt de Franse literatuur de verantwoordelijkheid het meest te hebben
bijgedragen tot de vorming van de modernistische Newman-mythe,
vooral door het zo geruchtmakende boek: Newman — Essai de biographie psychologique van Henri Bremond. Erich Przywara S.J. heeft
hemel en aarde bewogen, en met succes, om die mythe te ontmaskeren.
In Frankrijk zelf echter is er nadien nooit een volledig leven van Newman verschenen, dat de verschillende scheve voorstellingen van Bremond's werk heeft hersteld. Nu kan men dit werk van Bouyer zien als
een volledig eerherstel van de Franse letteren aan de nagedachtenis van
de grote Kardinaal. Het is zeer effectief gebeurd met een prachtige
helderheid en klaarheid van stijl. Julien Green verleende zijn medewerking, er is dus ook in dit opzicht geen moeite gespaard. Vooral de
vertalingen van sommige van de gedichten is zo zuiver, dat men bijna
aan een oorspronkelijk Frans gedicht moet denken. Maar de grote
verdienste van het werk is dat het rustig de figuur van Newman voor
ons laat leven, vooral zijn innerlijk leven krijgt de volle aandacht. De
uiteenzetting over zijn eerste bekering, waardoor hij de alles overheersende zekerheid kreeg over twee wezens: „myself and my Creator",
wordt op een zo nauwkeurige en fijnzinnige wijze ontleed, dat ik niet
geloof dat iemand daar tot nu toe beter in is geslaagd. Hij weet daar
zeer gelukkig de uiteenzetting over de tweede bekering in Sicilië aan
vast te knopen, en ook een visie te geven op de bittere zelfbeschuldigingen die Newman, als jongen al, in zijn dagboek neerschreef, doordat hij
laat zien dat Newman ze zag als een „relying on self", en die hij slechts
overwon toen hij recht uit zijn hart de oprechte bekentenis van! het
„Lead kindly Light" liet komen: „Keep Thou my feet . . . . one step
enough for me". Deze tekening van het echte geestelijke leven van
Newman maakt de eigenlijke rijkdom van dit boek uit, maar het geeft
veel meer. De auteur weet ook op een zeer gelukkige manier alle werken
van Newman in diens leven en ontwikkeling te plaatsen, zodat wij
ineens de zo verschillende toon van sommige van Newman's boeken,
vooral van zijn studie over de „Lyra Innocentium" van Keble, als ook
de „Discources to mixed Congregations" en „Certain Difficulties felt
by Anglicans in Catholic Teaching", gaan begrijpen. Al deze werken
vallen n.l. een beetje uit de toon, wat Bouyer terecht verklaart door de
invloed van Faber en zijn „giovanni". Verschillende onuitgegeven
documenten zijn opgenomen, waarvan ongetwijfeld de belangrijkste zijn
dei aanvullingen uit manuscripten van de Apologia, en de herhaalde,
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van het geweten in staat is in te zien, welke concrete waarheid in een
veelheid van gegevens verborgen ligt, en die tevens in staat is deze
waarheid in zichzelf als een levenswaarde op te nemen. Dat door deze
twee dingen het geheel van de beschrijving niet werkelijk wordt geschaad, toont eens te meer aan hoe Newman voor de schrijver meer een
ervaring dan een theoretische ontleding betekent. Hij is daardoor ee n
zeer goede gids.
Hetzelfde onderwerp wordt behandeld door R. Aubert in een verzamelcahier van „Lumen Vitae": Au Seuil du Christianisme: Platon
S. Augustin Pascal --- Newman — Blondel, Brussel, 1952. De
bekende auteur van het grote werk: Le problème de l'acte de foi gaat
veel technischer te werk dan v. d. Pol. Hij geeft ons een vlugge schets
van de opeenvolging van de verschillende Newmanverklaringen op dit
punt, om dan over te gaan tot een eigen uiteenzetting steunend op de
beste auteurs, die deze leer van Newman hebben bestudeerd. Het is een
rijke uiteenzetting, die wel de warmte van van de Pol mist, maar die
rijker is aan technische bijzonderheden en wetenschappelijke terminologie. Hij geeft aan dat Newman toch wel bedoeld heeft een werkelijk
godsbewijs te geven, maar de echte waarde ervan als bewijs laat hij in
het midden. Misschien is dit hierdoor te verklaren dat hij Newman te
veel als louter psycholoog ziet, en niet als philosoof. Hij schijnt de
eerste princiepen gelijk te stellen met de „antecedent probabilities", wat
niet helemaal juist is. Het is wellicht alleen maar te wijten aan, het
schetsmatige karakter eigen aan een dergelijke korte behandeling, dat
hij deze nuance niet verder heeft uitgewerkt. Aan het slot geeft Aubert
ook enkele kostbare aanwijzingen waarom Newman in deze tijd zo
actueel is. Overigens is het merkwaardig en verblijdend hoe beide
auteurs zonder de minste aarzeling Newman's gedachten over dit subtiele probleem als waardevol aanvaarden en uiteenzetten. Wij zijn
blijkbaar over de periode van de controverse en het misverstand heen.
2. Newman's leer over opvoeding en onderwijs
Een heel ander thema, maar misschien niet minder beroemd, is vervat
in Newman's uiteenzettingen over de universiteit. De geleerde president
van het University College te Dublin, Michael Tierney, heeft opnieuw
de charmante schetsen over de geschiedenis van universiteiten van
Newman uitgegeven onder de titel University Sketches, Dublin, 1952.
Deze titel is niet oorspronkelijk van Newman, maar komt voor het eerst
voor bij een heruitgave in 1902, die door George Sampson voor de
Scottlibrary werd verzorgd.
Tierney is een man van grote ervaring in het universiteitsleven, en
daarom geeft hij wellicht een van de mooiste waarderingen van dit
onpretentieuze werkje van Newman door te zeggen dat er geen betere
inleiding op het leven aan een universiteit denkbaar is. Hij heeft ze
daarom opnieuw uitgegeven en bewerkt, ook al als een bijdrage tot de
herdenking van de oprichting van de Universiteit in Ierland door Newman in 1853-1854. Oorspronkelijk werden ze geschreven voor de „Ca-tholic University Gazette", een weekblad waarvan Newman zelf enige
tijd de redactie voerde. In 1856 werden ze gebundeld onder de titel The

.
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Office and Work of Universities. Deze titel laat het belang zien, zoals
M. Tierney opmerkt, om dit boekje te lezen naast het grote werk van
Newman: The Idea of a University. Dit laatste is bijna platoons
abstract; het laat het absolute ideaal voor ons stralen, maar het doet ons
tegelijkertijd wat onwerkelijk aan. In de Sketches echter laat Newman
zien, hoe zo'n verheven ideaal er in de daadwerkelijke realiteit uit heeft
gezien en kan zien. Newman kon ook zeer practisch zijn!
De inleider vestigt er tevens, en ons inziens terecht, de aandacht op
dat het zogenaamde &bade van Newman's avontuur in Ierland hij
noemde het zelf „My Campaign" heel wat minder totaal is geweest
dan dikwijls wordt aangenomen zowel voor Ier land, waar Newman's
geest nog inspirerend werkt in universiteitskringen, als voor Newman
zelf, die er toe kwam om zijn gedachten over opvoeding, waar hij zijn
hele leven in geïnteresseerd was en over gedacht had, een uiteindelijke
vorm te geven. Newman zag kans om een philosophie van het hoger
onderwijs in een klassieke vorm aan ons mee te delen. De inleider
belicht even het zo moeilijke idee van „Liberal Education", een echt
Oxford-ideaal, dat men zou kunnen omschrijven als die opvoeding, die
er op uit is aan de jonge mens een algemene hogere geestesvorming mee
te geven, zonder er onmiddellijk een ander doel voor een bepaald beroep
of taak in te betrekken, omdat een dergelijke vorming voornaam genoeg
is een doel op zichzelf te zijn. Het is de vorming tot „gentleman". Maar
de grootste verdienste van Tierney's inleiding is ongetwijfeld dat hij zo
duidelijk heeft geformuleerd dat de talrijke historische onnauwkeurigheden over het ontstaan van universiteiten ten onrechte Newman's werk
bij sommige critici --- zoals bij de geschiedschrijver Rashdall, een
specialist op dit gebied --, naar beneden halen; Newman immers schreef
geen geschiedenis. Hij gebruikt historische gegevens om een grondvisie
over opvoeding te illustreren, een grondvisie die hij belichaamd ziet en
afleest in veel concrete situaties in de geschiedenis, en die wellicht het
eigenlijke belang van deze geschiedenis uitmaakt. Deze grondvisie is de
verhouding van persoonlijke invloed en discipline, voorwaar een grondslag voor het leven in ieder opvoedingscentrum. In feite ziet Newman
in de Universiteit de functie van de persoonlijke invloed als toebehorend
aan de professoren, terwijl het princiep van discipline zijn natuurlijke
uiting vindt in het georganiseerde geheel van een college. Het eerste
maakt het wezen van een universiteit uit, die dus geenszins mag bepaald
worden als „a collection of books", terwijl de tweede bedoeld is om de
universiteit integraal te laten werken. Kan immers de loutere persoonlijke invloed aanleiding zijn tot ijdelheid en bandeloosheid, het college
heeft daar een stabiliserende invloed op; aan de andere kant voorkomt
het inspirerende van een invloedrijk en persoonlijk denker dat de
college-routine verloopt in gezapigheid en intellectuele luiheid.
Wij geloven dat deze ideeën ook voor Nederland alleszins het overdenken waard zijn, en het is dan ook een gelukkige omstandigheid dat
wij naast dit meer practische boekje, ook een nuttige inleiding hebben
op de meer theoretische kant van hetzelfde probleem in het boekje van
Father Henry Tristram: The Idea of a Liberal Education, London 1952.
Niemand beter dan deze grootste Newman-kenner had ons in dit
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moeilijke begrip van „Liberal Education" de weg kunnen wijzen. Hij is
zozeer ingeleefd in de werken en de tijd van Newman dat hij, schijnbaar
zonder enige moeite, en zeker zonder enig vertoon of pretentie, feilloos
Newman's werk plaatst tussen de tijdgenoten en in het geheel van
Newman's leven.
Zo wordt het duidelijk waarom Newman zo heeft gestreden voor het
princiep van „Liberal Education". Hierin toch krijgt de werkelijke
menselijke persoonlijkheid een kans, zowel van de kant van de professor
als van de kant van de student, terwijl in de opvatting van de „Useful
Education" de mens gezien wordt als een rad in de machine van de
menselijke samenleving. Wie zou hier niet een fase van Newman's
strijd tegen zijn grote antagonist: het liberalisme in zien, en wie zou niet
beseffen dat in deze tijd van systematisering en vervlakking de gedachten van Newman over de vorming tot persoonlijkheid nog niets aan
waarde, kracht en actualiteit hebben ingeboet. Iedereen die zich over de
betekenis van onderwijs en opvoeding wil verdiepen mag deze dingen
niet zonder meer aan zich laten voorbijgaan. Er is overigens nog een
groter werk over deze questie, het standaardwerk van Fergal McGrath
S.J.: Newman's University-Idea and Reality, London, 1951. Dit is sterk
geconcentreerd op de geschiedenis van de schoolstrijd in Ierland — wij
mogen gerust eens beseffen dat er ergens anders ook voor gevochten
is maar dat toch niet minder kostbare gegevens bevat over Newman's ideeën op dit gebied.
***
Om te besluiten zouden wij er de aandacht op kunnen vestigen hoe
deze recente publicaties over Newman zich concentreren om drie punten, die alle drie onvervreemdbare elementen vormen van Newman's
boodschap aan de mensheid. Hij zegt ons immers iets door zijn eigen
leven, waarin hij ons op een prachtige wijze een moderne Katholieke
spiritualiteit voorleeft; door zijn leer over het naderen tot God van de
individuele mensenziel, en door zijn ideeën over de vorming van de
jonge mens tot volwaardige persoonlijkheid. In deze laatste punten
stijgt hij door zijn diepte ver uit boven een vervlakkende schematisering.
Wij ook moeten bereid zijn naar zijn boodschap te luisteren, wij kunnen
er alleen maar beter van worden.

GODSDIENSTIGE KRONIEK

Vernieuwing in de lekenvroomheid
door L. MONDEN S.J.

ET gebedsleven van de leek mag zich de laatste jaren in een opH
vallende belangstelling verheugen. Tal van congressen, enquêtes,
getuigenissen, theologische en psychologische studies werden aan dit
onderwerp gewijd. Verenigingen als het Maria-legioen en de St Paulus
standen ontstonden, die het bevorderen van het gebedsleven bij de leek
als uitsluitend of hoogst belangrijk doel nastreefden. En de religieuze
gebruiksliteratuur ging zich bijna bij voorkeur tot de „religieus ontwikkelde leek" wenden.
Al deze verschijnselen wijzen niet slechts op een verhoogde godsdienstige belangstelling vanwege de leek. Ook in de oriëntatie en het
gehalte van deze belangstelling valt de drang naar vernieuwing en
kentering waar te nemen, welke zo karakteristiek is voor een overgangstijdperk als het onze. Hetzelfde verschijnsel, dat zich in vele
domeinen van het geestesleven laat gelden, tekent zich ook op het
domein van het religieuze af. Naast toenemende vervlakking en onechtheid bij de grote massa, ontstaat bij een vrij brede élite een steeds
dringender behoefte aan terugkeer naar het beproefd echte en wezenlijke, naar de eenvoud van het authentieke en oorspronkelijke. Niet ten
onrechte heeft men hiervoor een neologisme van Péguy die bezetene
van de oprechtheid gebruikt, en gesproken van een „ressourcement"
een herbronning, als reactie tegenover de ontwaarding van het
religieuze in kitsch, goedkope sensatie, routine-practijk en voze romantiek. Zoals in de huidige literatuur, muziek en plastische kunsten een
duidelijk voelbaar heimwee leeft naar klassieke en blijvend-zuivere
waarden, ver van elk experiment en elke pose, zo zoekt ook de taal- en
vormenwereld van de religieuze mens zich van elke devotieuze weekheid, van elke overspannen opgeschroefdheid, van elke onwerkelijke
gecompliceerdheid, van alle verstarde formules en dode vormen te ontdoen, om in evangelische eenvoud, in pretentieloze oprechtheid en
deemoed, zo onmiddellijk en woordeloos mogelijk, met naakte ziel God
te ontmoeten. Als vanzelf zal dergelijke religieuze vernieuwing aansluiting zoeken bij de klassieke gebedstraditie van de Kerk, zoals die zich
vooral in haar liturgie openbaart, en bij de meest authentieke, goddelijke
bron van alle gebedsleven: de H. Schrift.
Twee pas verschenen werken, een gebedenboek voor de jeugd en een
reeks overwegingen over het eerste evangelie 1 ) illustreren zó treffend

-

1 ) Jesus de Heer.
Lannoo, Tielt, 1953, 446 pp., Fr. 100.
Richard Gutzwiller, Meditationen ober Mattháus 1-2.
Benziger- Verlag, Einsiedeln,
1951 6 1952, 254 6 256 pp., Zw. Fr. 8,90 elk.

VERNIEUWING IN DE LEKENVROOMHEID

59

deze drang naar vernieuwing en zijn tegelijk een zo waardevolle bijdrage ertoe, dat wij er de aandacht van alle katholieke intellectuelen op
zouden willen vestigen.
***
Jesus de Heer dient zich in ondertitel aan als een „Gebedenboek voor
katholieke jongeren, die Jesus Christus als de Heer in hun ganse leven
erkennen en belijden". In een zo openhartige stellingname voor een
christelijk maximum-programma ligt, ten overstaan van de mentaliteit
der hedendaagse jeugd, zoals zij vaak beschreven wordt, een bijna uitdagend optimisme. En inderdaad, in meer dan één opzicht wijkt dit
gebedenboek principieel zozeer van het gebruikelijke jeugdgebed af, dat
zijn verschijnen als een evenement in de religieuze jeugdpaedagogiek
mag beschouwd worden.
Op de eerste plaats — zoals de ondertitel reeds laat vermoeden —
doet Jesus de Heer steeds onmiddellijk beroep op de specifiek religieuze
belangstelling in de jongen. In jeugdboeken en meditaties van het laatste kwart-eeuw werd als uitgesproken principe vooropgezet, dat de
aandacht van een jongen te zeer in beslag genomen wordt door de
bonte film van zijn dagelijks leventje, de sport, de kameraden, de kleine
wederwaardigheden van het schoolbestaan en de romantische heldendromen, om zo maar onmiddellijk voor het religieuze beschikbaar te
staan. Men moest derhalve de jongen eerst in zijn profane belangstelling ontmoeten en treffen, hem onwillekeurig boeien, en de aldus gewonnen aandacht geleidelijk naar het religieuze overhevelen. Hele
reeksen t-- trouwens uitstekende — meditaties handelden b.v. over „de
spannende wedstrijd van het leven" of namen als vertrekpunt de klassieke uitdrukkingen van het jongensjargon: „Ze hebben een pik op
mij ...." of „Dan moeten ze maar ....". De gebedenboeken werden
zelfs vaak aantrekkelijk gemaakt met zonnige, louter profane foto's uit
het jongensleven, die langs een vage symboliek de speelse en verstrooide jongensverbeelding moesten oriënteren naar de diepten van de
geloofsmysteries. Nu zou men op eerste zicht geneigd zijn te menen, dat
deze onaandachtigheid voor het religieuze bij de na-oorlogsjeugd zozeer
is toegenomen, dat zij zonder meer als een profane, ja, onder vele
opzichten als een letterlijk ge-profaneerde jeugd kan getypeerd worden.
En toch hebben de samenstellers van dit nieuw gebedenboek, die allen
als opvoeder in contact waren met deze na-oorlogsjeugd, gemeend een
geheel tegenovergestelde richting te moeten inslaan. Zij vertrouwen er
blijkbaar op dat, in de élite althans van deze jeugd, een diep en levendig
verlangen wacht op een bevrijdende, zuiver goddelijke boodschap, die
alle oppervlakkige behoeften in hen zou terzijde schuiven en zich onmiddellijk, heilbrengend en verlossend zou richten tot de kern zelf van hun
ziel en van hun jong, naar absoluutheid hunkerend bestaan. Het gebed,
dat zij de jongen voorstellen, negeert de kleine toevalligheden van zijn
studentenbestaan niet, maar laat ze als onooglijke stofjes stralen in een
veel dieper licht, dat tot de bodem van de ziel doordringt, de stralende
glans van Jesus de Heer, het ware Licht dat elk mens verlicht in deze
wereld, in wiens straling alles eerst zijn ware gedaante openbaart en
zijn echte waarde blootlegt.
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wat onbaatzuchtig liturgische zin bij de uitgever, die daardoor aan het
met dergelijk liturgisch surrogaat verbonden commercieel voordeel verzaakt.
Belangrijker is echter het positief afgestemd-zijn van gebedsinhoud
en gebedstrant op het liturgisch bidden. Zoals in vele andere gebedenboeken wordt ook hier nauw voeling gehouden met het kerkelijk jaar.
Meer dan in andere worden gedachten, beelden en toespelingen ontleend aan de liturgische bronnen, en vooral aan de bron bij uitstek: de
H. Schrift. Maar bovenal — en dit is weer het specifiek nieuwe in dit
gebedenboek tracht de hele gebedstrant, hoezeer ook op persoonlijke
overweging en individueel gebed afgestemd, de eigen stijl van het
liturgisch gebed zoveel mogelijk te benaderen.
Nooit wordt de stijl opgeschroefd of zelfs hartstochtelijk bewogen,
nooit zalvend of sentimenteel; steeds bewaart hij in de uitdrukking iets
van de klassieke beheersing en de hiëratische eenvoud van het liturgisch
gebed. Steeds ook krijgt de gedachte in haar vormgeving iets van het
bovenpersoonlijke, objectieve, boven elke gevoeligheid van het ogenblik
verhevene van de liturgische gebeden, zodat men ook deze gebeden bij
elke omstandigheid, in elke stemming bidden kan, zonder dat ze nochtans ooit abstract of onpersoonlijk aandoen. Maar ze leggen' steeds
zozeer het accent op de religieuze grondwaarden, ze wekken zozeer de
kern van de religieuze bewogenheid, dat alle randgebeurtenissen van
het zieleleven steeds van uit die diepste kern belicht blijven. Daardoor
wordt dit gebed ook nooit opdringerig of al te expliciet in détails tredend; steeds bewaart het iets van de algemeen-geldendheid van het
Gebed des Heren, het Onze Vader, dat door Augustinus terecht „forma
totius nostri desiderii", verwoording van ons totale verlangen, genoemd
werd.
Zelfs de moeilijkst te bewaren karakteristiek van het liturgisch bidden, datgene wat Guardini het „primaat van de logos boven de ethos"
noemde, de voorrang van het godverbondene zijn boven het eigen
morele worden, komt, bij alle beklemtoning van de ascetische inspanning, in dit boek volledig tot zijn recht. Wie de nood aan karaktervorming en zedelijke oriëntatie bij de huidige jeugd ervaren heeft, en weet
dat Jesus de Heer door opvoeders werd geschreven, kan aan dit kenmerk weer eens de onverbiddelijke bovennatuurlijkheid meten, waarmee
de nieuwe, zuiver religieuze en liturgische opvatting van het jeugdgebed
door de schrijvers werd doorgevoerd. Zelfs de sierlijke, uiterst keurige,
maar sobere en strenge typografische verzorging van het boekje bete
kent voor de jongen een voortdurende opvoeding in liturgische geest.
Verheugend is daarenboven dat heel deze gebedsrijkdom ons geboden wordt in een authentiek Nederlandse gebedstaal. Te vaak waren
wij de laatste tijd op vertalingen aangewezen, die toch altijd enigszins
vreemd blijven aan het eigen accent van onze vroomheid. En ook onze
eiren gebedenboeken waren in de laatste decennia steeds meer af ge
weken van de klassieke Nederlandse gebedsstijl. In het Zuiden bezond.,gde men z.:ch vaak aan aesthetiserende literatuur of bandeloze rheto
riek. En in het Noorden neigde de gemoedelijke praattoon al te vaak
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naar een familiariteit, waarin de „lieve Jesus" het zozeer won op „Jesus
de Heer", dat van de huiver en schroom om de majesteit van het heilige
nog slechts bitter weinig dreigde over te blijven. Ook hierin knoopt
Jesus de Heer in toon en uitdrukking weer aan bij de beste, klassieke
gebedstraditie van ons Nederlands geestelijk erf.
Is de „coup d'essai" van dit gebedenboek dan meteen een „coup de
manre" geworden? Dat zouden we niet zonder meer durven beweren.
Niet alle bladzijden zijn van gelijke waarde; niet alles is volmaakt in de
toon gehouden die het geheel kenmerkt. Bij regelmatig gebruik zullen
vermoedelijk de fouten, tekorten en eenzijdigheden naar voren komen,
welke de onvermijdelijke losprijs zijn van elke vernieuwingspoging. Op
één opvallende leemte willen hij hier' reeds wijzen: de Mariadevotie
vindt o.i. in dit gebedenboek niet de plaats die haar toekomt. Niet
zozeer omdat haar geen speciale sectie in het boek gewijd werd, ; al
missen we ongaarne een reeks overwegingen over de geheimen van de
rozenkrans. Maar vooral omdat Maria te zeer gezien wordt als „de
eerste van de heiligen" en haar plaats in het verlossingsplan, haar heel
speciale betrokkenheid op Jesus de Heer als Zijn Moeder, als nieuwe
Eva, oorbeeld van de kerk, medeverlosseres en middelares van alle
genaden, niet voldoende tot haar recht komt. In zijn geheel echter blijft
Jesus de Heer een baanbrekende en o.i. zeer geslaagde vernieuwingspaging, die diepgaande invloed kan uitoefenen op de gebedspaedagogiek van de komende jaren.
De Meditationen liber Mattháus van Richard Gutzwiller zijn minder
opvallend nieuw. Voor volwassenen bedoeld, schakelen ze zich in bij
een reeds indrukwekkende reeks gelijkaardige werken. In die reeks
echter betekenen ze onmiskenbaar een hoogtepunt.
Exegeet van beroep is Gutzwiller eigenlijk niet. Van zijn studiejaren
af heeft hij zich met voorliefde toegelegd op de wetenschap der H.
Schrift, echter met de bedoeling zich op de zielzorg bij intellectuelen
voor te bereiden, en in de overtuiging dat een onmiddellijk contact met
het woord Gods alleen in staat was de zo noodzakelijke „herbronning"
van het godsdienstige in de ziel van de moderne mens te bewerken.
Wellicht dankt zijn bijbeltheologie aan die omstandigheid de directheid
en religieuze geladenheid welke haar kenmerkt, en welke we zo ongaarne, maar helaas zo vaak missen in de geschriften van menige
katholieke beroepsexegeet. Op het ogenblik is Gutzwiller misschien wel
de meest gevierde kanselredenaar van Zwitserland; zijn „Bibel-Exerzitien" --- retraites voor priesters op Schriftthema's --- kennen een ongewoon succes; niet slechts in eigen land, maar ook in Duitsland en
Oostenrijk houdt hij zeer gewaardeerde en druk bezochte lezingen over
de H. Schrift; en ook zijn colleges van pastoraal-theologie aan de universiteit van Innsbruck handelen over zijn geliefkoosd thema: het terugbrengen van de moderne mens naar authentieke godsdienstigheid langs
de H. Schrift.
Het Mattheusevangelie staat sedert enkele jaren in het middelpunt
van G.'s belangstelling en studie. Nog onlangs verscheen van zijn hand
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morele of ascetische conclusie als vanzelf zal trekken. Zo is de garantie
aanwezig, dat deze „toepassingen" in een authentieke gebedshouding
ingeschakeld worden. Want door de tekst zelf wordt de aandacht uitsluitend op de drieëne God, op Christus, zijn Rijk en zijn genade in ons
gevestigd; daar ligt het enig belangstellingscentrum van ons biddend
zoeken.
Van ons zoeken: want de schrijver formuleert zijn meditaties niet in
gebedsvorm. Hij is te bescheiden, heeft te veel schroom voor de diepst
persoonlijke wijding en zelfstandigheid van ons ontmoeten met God,
dan dat hij in onze plaats zou willen bidden, of ons zijn woorden en zijn
gevoelens zou opdringen. Elke zin is bij hemzelf voelbaar uit stilte en
gebed gegroeid, maar zijn schaarse woorden, waarin de zwijgzame
zakelijkheid van de bergbewoner leeft, laten in hun mannelijke stoerheid
nauwelijks iets van zijn persoonlijke religieuze bewogenheid doortrillen.
De overwegingen zijn bovendien steeds kort, maar van een densiteit
aan innerlijkheid en een religieuze geladenheid, die ook de meest
bekommerde en door zorgen in beslag genomen geest onweerstaanbaar
tot ingetogenheid en bezinning nopen, en waarvan wij, ook in de beste
ons bekende moderne werken, vergeefs de weerga zoeken.

***
De biddende leek, jongere of volwassene, die ook nu nog „in de
wereld wil zijn, maar niet van de wereld", zal door deze beide werken
ongetwijfeld geholpen worden, om Gods bevrijdend en heilvol aanspreken in de taal van zijn tijd, en toch in de onverschaalde zuiverheid van
Zijn tijdeloze en onveranderlijke aantrekking te ervaren.

Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

N zijn eerste officiële rede voor het Congres heeft president Eisenhower aangekondigd, dat hij zou overgaan tot een krachtiger buitenlands beleid, waarbij aan de
aanvaller niet langer de keuze wordt gelaten van plaats, tijd en middelen om „ons
een zo groot mogelijke schade te berokkenen tegen de laagst mogelijke kosten voor
hem zelf". Een eerste bewijs van dit krachtiger optreden was de opdracht aan de
zevende vloot om de neutralisering van Formosa op te heffen. Om uitbreiding van
het Koreaanse conflict tot een wereldoorlog te voorkomen had Truman het nationalistisch leger van Tsjian-Kai-Sjek door deze afsluiting verhinderd zich in de strijd te
mengen. Het communistisch China van Mao nam echter wel deel aan de Koreaanse
burgeroorlog, met het gevolg, dat deze volksrepubliek in haar flank door de Amerikaanse vloot beveiligd werd. Aldus in staat gesteld ongestraft Amerikaanse en met
hen verbonden soldaten in Korea te doden. Volgens Taft bestaat er reeds een, zij het
latente, oorlog met China, waarvan de druk in Korea verminderd kan worden door
bespoedigde strategische hulpverlening aan Formosa en aan de Fransen in Indo-China.
Dezelfde Taft achtte een marine-blokkade van de Chinese kustlijn zeer wenselijk,
indien deze zonder te veel internationale complicaties uitgevoerd zou kunnen worden.
Zelfs ten opzichte van een economische blokkade is dit niet het geval. Want de
Britse regering zou met „bezorgdheid vervuld zijn", wanneer aan Engeland's wettige
handel op China en Hongkong beletselen in de weg werden gelegd. En indien
Russische schepen zouden worden aangehouden, zou dit feit als een oorlogsdaad, met
alle gevolgen van dien, kunnen worden opgevat. Vandaar dat zowel Dulles als
Bradley de president tot een voorzichtige koers hebben geadviseerd.
Voor later kondigde de president een besluit aan, dat de huidige regering zich niet
gebonden voelt door geheime afspraken uit het verleden, waardoor volken in slavernij
zijn gebracht. Hij doelde hierbij op de afspraken tussen Stalin en Roosevelt te Yalta,
waarvan o.a. Polen het slachtoffer is geworden.
Om poolshoogte te nemen over de trage vorderingen van de E.D.G. ondernamen
de minister van buitenlandse zaken Dulles, en Harold Stassen, hoofd van de „Wederzijdse Beveiliging" een tiendaagse reis naar des zes aangesloten landen van WestEuropa. Bij zijn terugkeer in Amerika verklaarde Dulles bemoedigd te zijn door de
verklaringen der leidende persoonlijkheden en te zullen aandringen op een energieke
voortzetting van de Amerikaanse hulp. Men moet wel een onverbeterlijke optimist zijn
om „bemoedigend" een niet te groot woord te noemen. In West-Duitsland, waar niet
alleen de socialisten afkerig van deze E.D.G. zijn, is de verbittering nog gegroeid
sinds de nieuwe Franse minister van buitenlandse zaken, Bidault, ook om het eigen
binnenlands verzet tegen de ratificatie te verbreken, met een negental protocollen naar
voren is gekomen, die zelfs door de goedwillende Adenauer een „ernstige dreiging"
voor de Duitse ratificatie zijn genoemd. De kern dezer protocollen is, dat Frankrijk in
bet Europese leger de volle zeggingschap over zijn eenheden wil behouden en voor
zijn in West-Duitsland gestationeerde troepen bizondere rechten blijft opeisen, met het
gevolg, dat de Bondsrepubliek niet als volwaardige partner zou worden aangezien.
Om nog sterker tegen een potentieel machtig Duitsland te staan heeft de Franse
regering bij Londen aangedrongen op een zo nauw mogelijke samenwerking. Maar
wat Churchill in 1940, toen hij in de strijd tegen Hitler alleen stond, Frankrijk had
aangeboden, is hij niet van zins te aanvaarden, nu hij ruimer kan ademhalen. Voorlopig kwamen de besprekingen tot de povere uitspraak, dat een voortdurende en
volledige steun van Groot-Brittannië aan de E.D.G. van essentieel belang is voor deze
organisatie. Middelerwijl zag Bidault zich in het binnenland geplaatst tegenover een
meer dan honderd leden tellende groep van parlementsleden, die van mening zijn, dat
5

66

POLITIEK OVERZICHT

aan de goedkeuring van het verdrag een grondwetswijziging moet voorafgaan. In
België is de Raad van State van dezelfde opinie. Nederland is het land, waar het
E.D.G.-verdrag het eerst bij de Tweede Kamer is ingediend. De regering deelde
daarbij mee, dat troepen bestemd voor overzee, troepen voor de V.N., de lijfwacht
van het staatshoofd, de koninklijke marechaussée buiten de E.D.G. worden gehouden.
Een poging van Bidault om op de bijeenkomst der zes ministers van „Klein Europa"
te Rome (24 Februari) de protocollen aanvaard te krijgen mislukte. Na een gesprek
onder vier ogen met Adenauer en bemiddeling van de Gasperi wijzigde Bidault zijn
formulieren zodanig, dat het „Europese leger" gered scheen.
Het hoofddoel der conferentie lag echter op economisch terrein. De stelling der
Nederlandse regering, meermalen te Straatsburg verkondigd en sinds 10 Februari, de
dag, waarop de Kolen- en Staalgemeenschap in werking trad, actueel geworden, nl.
dat de economische integratie van Europa niet in verschillende fasen dient te worden
doorgevoerd en dat zij slechts kan slagen door tegelijkertijd politieke integratie na te
streven, vormde de hoofdschotel. Minister Beyen, met groot vertoon te Rome ontvangen, had voor deze gedachte de Italiaanse regering reeds gewonnen en diende op
de conferentie een memorandum in, waarbij binnen vijf jaar een Europese tolunie zou
worden ingesteld. In beginsel aanvaardde de ministers-bijeenkomst dit voorstel, dat
ter nadere uitwerking naar een speciale commissie werd verwezen.
Ook in Zuid-Amerika is de gedachte aan een tolunie verlevendigd door het bezoek,
dat president Juan Péron van Argentinië aan de president van Chili, Ibanez heeft
gebracht. Zij hopen een economische kern te vormen, waaromheen de grenslanden
Bolivia, Brazilië en zo mogelijk de overigen zich zouden kunnen groeperen. Onbedoeld
heeft de Britse regering dit streven in de hand gewerkt door van het eiland Decepcion,
dat wordt beschouwd als tot de Falkland-eilanden te behoren, Argentijnen te verdrijven en een Chileens gebouw af te breken, alhoewel beide betreffende regeringen
op dat eilandje aanspraak maken.
De verkiezingen in Oostenrijk hadden tot uitslag dat de uiterste partijen ( de zg.
Onafhankelijken en de Communisten) enigszins zijn ingetoomd, maar dat de christelijke Volkspartij 3 zetels heeft verloren. De stand is 74 christelijken tegen 73 socialisten. De coalitie zal worden voortgezet en de socialisten zullen zonder twijfel ten
nadele van de christelijke politiek hun eisen hoger stellen.
Terwijl Groot-Brittannië in Midden-Afrika poogt zijn territorien Noord- en ZuidRhodesia en Nyassaland in één federatie onder blank bestuur bijeen te houden, is het
in het Nijlgebied volledig op de terugtocht. Eden heeft aan generaal Naguib moeten
toestaan, dat de Soedan, na een overgangsperiode van drie jaar, vrijelijk zal beslissen
of de bevolking lid van de Britse gemeenschap zal zijn, dan wel of zij de voorkeur
geeft aan aansluiting bij Egypte. Gedurende dit „Interim" blijft weliswaar de Britse
gouverneur-generaal het bestuur uitoefenen, doch hij staat onder toezicht van drie
commissies, onder wier waakzaamheid valt of de gouverneur zonder voldoende motief
zijn macht gebruikt, of de Soedanisering voldoende voortgang vindt en of de verkiezingen voor een wetgevende vergadering regelmatig verlopen. Met dit succes is
Naguib --- die door een aanvulling in de Grondwet een „Raad van Revolutie",
bestaande uit militairen en ministers, voor drie jaar heeft opgericht, waarna een
„volledig democratisch bewind" zal worden gevormd onder handhaving van het

koningschap niet tevreden. Nauwelijks was het accoord te Cairo getekend, of de
generaal stelde de ontruiming van de Suez-zone aan de orde. Eden wenst echter
zekerheid, dat in oorlogstijd het Kanaal afdoend beschermd wordt. Om dit te bereiken,
zou een aansluiting van Egypte bij het Middellandse-Zee-verdrag wenselijk zijn,
desnoods in geval van oorlog de tijdelijke terugkeer der Britse troepen naar de
Kanaal-zone. Over de modaliteiten van een dergelijk accoord worden thans de onderhandelingen voortgezet.
In de aanslag op de Russische legatie te Tel-Aviv heeft Moskou, plotseling antisemitisch geworden, aanleiding gevonden een felle nota tot de regering; van de staat
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Met ingang van 1 Februari is tot staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen benoemd mej. dr A. de Waal, lid van de K.V.P. Kamer-fractie en
van de Utrechtse gemeenteraad. Na langdurig uitstel is tot gouverneur van NieuwGuinea benoemd de anti-revolutionnair dr J. van Baal.
1-3-1953

K. J. D.
BELGIË

Het Belgische grondgebied werd door de waterramp minder erg geteisterd dan
Nederland. De springvloed bracht er echter niet enkel ontreddering aan kust en
Scheldeoevers, maar ook in de Wetstraat en de omgeving van het Paleis .... Men
kan wel zeggen dat de regering-Van Houtte zelden zulk een pijnlijke en lastige maand
heeft doorgesparteld. De tragi-comedie rond de griep van de Koning, zijn vertrek naar
de Azuren Kust op een tijdstip dat men hem normaal in de noodgebieden verwachtte,
zijn terugkeer, hernieuwd vertrek en herhaalde plotse afreis uit Antibes is voldoende
bekend. Communiqués, doktersadviezen, verklaringen en logenstraffingen in cascade,
binnen- en buitenlandse persberichten van vaak bedenkelijk allooi, tot een interpellatie
in de Kamer toe, stoffeerden het stuk en brachten heel wat spanning en sensatie
teweeg, vooraleer de Eerste-Minister op 26 Februari het incident categoriek gesloten
verklaarde en daarop de zegen van zijn groep ontving. Het werkelijke belang van de
zaak ligt natuurlijk niet in de uiterlijkheden die de publieke opinie beroerden. Wij zien
vooreerst twee reële problemen: dat van de betrekkingen van de Kroon met de buitenwereld, en dat van de omgeving van de Koning. Men kan wel nauwelijks loochenen
dat de jongste gebeurtenissen het gebrek aan contact tussen de Kroon en haar omgeving eensdeels en de regering, de bevolking, de openbare mening anderdeels in een
scherp licht hebben gesteld. Hoezeer de woordvoerders van de oppositie ook beklemtonen dat de incidenten de Koning niet in het gedrang brengen, hoezeer de regering
zich ook verantwoordelijk stelt, de feiten hebben een ook voor de Kroon pijnlijk
klimaat geschapen. Een klimaat dat, met het nodige contact, nooit ontstaan zou zijn.
Men moge de constitutionele monarchie als een vormkwestie, als een instelling, als
een traditie beschouwen. Het regime is in de grond alleen maar gezond wanneer
tussen vorst en volk een oprechte verhouding van bekommernis en toewijding van de
ene, eerbied en liefde van de andere kant bestaat. De jongste gebeurtenissen en de
commentaren er om heen hebben die verhouding bepaald geschaad. Wanneer men het
koningschap in België ernstig opvat, moet men zorgen voor een feilloos contact tussen
de Kroon en de buitenwereld. En hier rijst zonder twijfel het vraagstuk der omgeving.
Bemoedigend is reeds, dat een persattaché zal worden aangesteld. Van de andere kant
is het gewenst, dat door een klare stellingname ten opzichte van de status van de
Prinses van Réthy een pijnlijke en --- ergerlijk misbruikte ^-- gelegenheid om de Kroon
aan te tasten zal worden uitgeschakeld.
Voor de oppositie waren deze incidenten een gelegenheid om de regering het leven
lastig te maken. Ze gebruikte hierbij een spectaculaire tactiek die echter niet zo
gevaarlijk was. Heel wat ernstiger waren de moeilijkheden voor de regering toen een
fractie van haar eigen meerderheid zich verzette tegen de financiële ontwerpen tot
herstel van de waterschade. Tegen deze koppige weerstand moest ze haar voornemen
tot belastingverhoging laten varen. Het compromis waartoe werd besloten, op 24
Februari, redde haar van een dreigende val en de meerderheid van een voortijdig
einde het gefluister over coalitiepogingen dient immers als fantastisch van de hand
gewezen. De regering heeft in deze zaak de ene psychologische fout na de andere
begaan; maar gevaarlijker leek ons het verschijnsel, dat zij van de Scylla der linkse,
socialistische oppositie in de Charybdis van haar eigen rechtse aanhangers geraakte.
Het scheelde niet veel, of zij was gevallen op het punt waarop de socialisten sinds
lang haar val voorspellen: het financieel beleid. En dan vraagt men zich plots af, of
de bedoeling van de oppositie niet steeds geweest is, met gewelddreigingen de regering
zoveel mogelijk te dwingen op hun eisen in te gaan en haar aldus er toe te brengen
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haar eigen aanhangers ontevreden te maken, zodat ten slotte de basis) van haar
meerderheid ineenstort. Is 20 October 1951 niet als zulk een poging te interpreteren,
komt dat ook niet tot uiting in de eisenreeks betreffende de ouderdomspensioenen:
eerst op 25.000 fr., kort daarna op 26.000, de uitbetaling vanaf 1.1-'53 en nu 26.000
fr. aan het indexcijfer 400? Staan we, op een ander gebied, niet voor een parallel
geval, wanneer de repressie- en epuratieproblemen nog steeds hun oplossing niet
hebben gevonden? O.i. begaat de regering hier een ernstige fout, niet een klare
stelling in te nemen en zich er dan ook aan te houden. Na de gemeenteverkiezingen
werd van haar een dergelijk ondubbelzinnig, concreet en verwezenlijkbaar programma.
gevraagd. Aan de hand daarvan had ze de socialistische demagogie kunnen afwijzen,
terwijl de splijtzwam geen gelegenheid zou hebben gehad, zich in de eigen gelederen
te ontwikkelen. In die besliste, daadkrachtige houding ligt het heil van de ploeg van
dhr. Van Houtte en van de haar steunende partij Niemand kan loochenen, dat het
werk en de verdiensten van de regering, eerbied afdwingen: wat zij tot stand bracht
inzake onderwijs wordt nog steeds niet naar waarde geschat. Maar voor de nuchtere
blik van onze landgenoten blijft het een tekort dat b.v. de werkloosheid niet beter kon
ingedamd, dat de toekomst niet beter kon warden verzekerd door een meer consequente gezinspolitiek (want zoals de pensioensector zich ontwikkelt, raken de komende
generaties al zwaarder gehypothekeerd) , ja dat onze bevolking verwend is geworden
en haar zin voor de vitale inspanning bedenkelijk verzwakt schijnt. In geweten mag
men deze verschijnselen niet over het hoofd zien en moet erop aangedrongen worden,
dat de tijd zal worden benut!
De kwesties rondom de reizen van de Koning en de belastingontwerpen van de
regering hebben de aandacht nogal afgeleid van belangrijke debatten zoals die aangaande de begroting van Buitenlandse Zaken. De nadruk viel daarbij wel op het
voorzichtig en logisch beleid van dhr. Van Zeeland: Atlantisch ex Europees voor
zover de omstandigheden het vereisen, maar behoedzaam t.o.v. Amerika's drukkende
economische invloed en een al te grif verzaken van de nationale souvereiniteit bij de
bouw van Europa. De interpellanten van de oppositie konden noch die wijsheid, noch
die consequentie, noch hun eenheid daartegenover stellen. Dhr Spaak met zijn vurig
federalisme, dhr. Larock met zijn Bevanistisch wantrouwen tegenover Amerika en zijn
neiging om met het communisme te coquetteren, deze twee exponenten van de B.S.P.
kwamen enkel overeen in hun stellingname tegen de regering. En dit is slechts één
enkel aspect van de soms diepe doctrinale verdeeldheid die de grootste oppositiepartij
zo weinig tot regeringspartij voorbestemt.
Intussen is de Europese Kolen- en Staalgemeenschap op 10 Februari van wal
gestoken, en gaat Europa aan 't groeien. Naar men hoopt met minder wrijving,
vertragingen en crisissen dan Benelux, waar de laatste van een reeks practisch
vruchteloze besprekingen eindelijk enig licht laat schijnen. Vast staat, dat de pogingen
op die weg toch voortgezet moeten worden, want --- zoals dhr. Eyskens het in het
Tijdschrift voor Politiek opmerkte r de problemen waarvoor wij in Benelux staan,
rijzen niet minder op in het raam der Europese integratie. De economische politiek
van België dient dan ook steeds aangepast aan nieuwe noodwendigheden. Waarbij de
voorzitter van de C.V.P.-Kamergroep vooropstelt: bevordering der investeringen en
verhoging der productiviteit, maar ook maatregelen in de distributiesector.
L. Deraedt

Brief uit Rome
Het aanplakbiljet

D

E doorsnee Nederlander uit zijn gemoed bij voorkeur binnenskamers onder vier

of althans niet te veel ogen. De doorsnee Italiaan voelt zich pas goed opgelucht,
als zijn mening op straat voor iedereen duidelijk aan de man is gebracht. Het ideaal is
wel: op een aanplakbiljet. De rol, die dit gedachteverkeersmiddel in dat openbare leven
speelt, is hier veel belangrijker dan elders. Reclamezuilen zijn er niet; er zijn door heel
de stad en in vrijwel alle straten grote stukken muur voor bestemd, meters hoog en
tientallen meters lang. Vanzelf verschijnen daarop de aankondigingen van concerten,
de opera's, de toneel-, revue-, variétévoorstellingen, bioscopen, die dagelijks met
nieuwe enorme plakkaten uitkomen, want er zijn geen week-, maar dagprogramma's.
De reclameschilders hier zijn meesters in het vak, en de drukkers lanceerden een paar
weken geleden een nieuw procédé: een soort phosphoriserende, lichtgevende letters, in
hevig schelle kleuren. Maar ook de man die een uitverkoop houdt of een zaak opent
of liquideert deelt dat per plakkaat mee; de fabrikanten adverteren hier meer dan in
de kranten; toen Charles Chaplin Rome bezocht, werd hij door de bonden van
bioscoophouders, van filmartisten, van filmondernemingen enz. per plakkaat welkom
geheten; toen de mannen van de Katholieke Actie uit heel Italië voor een grootse
optocht naar het Vaticaan samenstroomden, konden ze door heel de stad in alle
kleuren en op allerlei platen lezen, dat ze welkom waren aan hei hoofdbestuur van de
Democrazia Cristiana, aan het hoofdbestuur van de Katholieke Actie, en aan nog veel
meer. De liberalen verkondigden hun rouwbeklag voor de wijsgeer Benedetto Croce
met een affiche, en de communisten wijdden er een aan de nagedachtenis van Francesco Saverio Nitti, die in zijn vierentachtigste jaar nog poogde, met de rode steun
sindaco ofwel burgemeester van Rome te worden, tot grote schrik der clerezij! De
laatste weken hebben de tram- en busconducteurs al driemaal gestaakt, eenmaal een
half uur, eenmaal een Zondagmorgen, eenmaall twee uur; tweemaal zetten ze de
Romeinse burgerij op aanplakbiljetten uiteen, waaróm ze staakten. De Senaat brengt
langs deze weg zijn besluiten aan het Romeinse volk ter kennis. Toen; Kardinaal
Micara, die namens de Paus het bisdom Rome bestuurt, een collecte voor de slachtoffers van de watersnood in Nederland, België en Engeland voorschreef, gaf hij niet
aan de pastoors bevel, daarover te preken; hij stelde zelf een
met name ook voor
de Nederlanders zeer hartelijke
toespraak tot de gelovigen op, liet die op enorme
papieren drukken en aan alle kerkmuren aanplakken.
We staan nu juist vóór een nieuwe climax in de plakkatenactie. In bepaalde
perioden voldoen de meters lange muren niet meer aan de behoefte. Dan wijst het
stadsbestuur aan, waar men niet mag plakken; de rest is beschikbaar. Dat zijn de
perioden vóór de verkiezingen. Vorig jaar, tijdens de actie voor de gemeenteraadsverkiezingen, is er een enorme papieren strijd uitgevochten, waarin de Democrazia
Cristiana alle andere partijen met glans versloeg. (Dat juist in die dagen me „De
Tijd" in handen moest komen, met het bericht, dat het bestuur der Katholieke VolksPartij opdracht had gegeven, „een tweetal affiches" te vervaardigen, voor de héle
verkiezingsactie!) . De voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen, die in het
begin van de zomer zullen plaats hebben, zijn al begonnen. Het kan spannend worden.
Die verkiezingen vallen onder een nieuwe wet, nog aanhangig in de Senaat,
de
Italiaanse Eerste Kamer —, in het Parlement r de Tweede Kamer
ondanks
maandenlange obstructie van communisten, socialisten, koningsgezinden en fascisten
al aangenomen. Als de dingen hun normale loop hebben, zal over enkele weken de
wet er zijn; daar is met wettige middelen niets meer tegen te doen. Die wet bepaalt,
dat de partij of de groep van verenigde partijen, die een absolute meerderheid van
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stemmen behaalt, minstens zes en zestig procent van de Kamerzetels krijgt toegewezen.
De regering van De Gasperi heeft aan den lijve ondervonden, dat besturen onmogelijk
is bij een voornamelijk rode oppositie, die niet veel kleiner is dan de regerende
partijen. Het motief van de wet was dan ook practisch dit: de meerderheid, door het
volk aangewezen om te besturen, moet ook kunnen besturen, wat feitelijk alleen maar
kan, als ze twee derde minstens van de zetels heeft.
Intussen ziet het er naar uit, dat de sterke rode organisaties zich tot het uiterste
zullen verzetten. De uitvoering van deze wet zou een brede bres slaan in hun
geduchte veste. Het is practisch zeker, dat het blok, dat zich met de Democrazia
Cristiana heeft aaneengesloten, de absolute meerderheid haalt. Tot nu toe evenwel is
het gevecht, afgezien van de obstructie in de Kamer, een relletje op straat en een half
uur verkeersstaking, nog op papier gevoerd. Een voorspel van de eigenlijke verkiezingsstrijd was de actie, door professor Gedda, de voorzitter der Katholieke Actie en
zijn mannen, gevoerd voor de „Chiesa del Silenzio", „De Zwijgende Kerk", d.w.z. de
Kerk in de door Moskou gecontroleerde landen: op Rome's muren verschenen de
bewijzen voor het feit, dat Moskou en kerkvervolging identiek zijn. Dit is allesbehalve
overbodig. Pater Lombardi verklaarde nog dezer dagen, dat naar zijn mening het
overgrote deel van de „communisten" in Italië dat niet weet. Genzano, een dorp op
een dertig kilometer afstand van hier, is een klein rood bolwerk; de overgrote meerderheid kan niet de sacramenten ontvangen en gaat niet meer naar de Kerk; maar
wanneer iemand die mannen zou durven zeggen, dat ze geen Katholieken zijn, kan hij
onaangename dingen beleven. Dit is maar een voorbeeld, wat ik uit ondervinding ken.
Maar van links is nu een suggestieve plaat verschenen: een zakkenrollershand, met
het embleem van de Democrazia Cristiana, die uit een broekzak van een brede werkmansrug het stembiljet steelt. „Wees op uw hoede", staat er onder. Zondagmorgen
was over het stembiljet een lidmaatschapskaart van de Communistische partij geplakt,
en over het onderschrift: „Om Italië te redden"!
Dit is maar een begin. Over een paar weken zullen weer alle muren van Rome met
kleuren en leuzen overdekt staan. Of het daarbij zal blijven?
Dr Jean Lully

Forum
Een zeer belangrijke roman
Niemand die in de Nederlandse literatuur belang stelt, kan verder onverschillig
blijven voor Valeer Van Kerkhove. Met
zijn tweede roman Dies Irae 1 ) behoort
hij reeds tot de beste Nederlandse schrijvers, en zal hij zeer waarschijnlijk een
plaats gaan innemen naast de grote buitenlandse romanciers. Wij moeten hierop
wel de aandacht vestigen omdat hij binnen een klein taalgebied optreedt en wij
zelf nog wat onwennig staan voor zulk
een grootheid uit eigen bodem en wellicht
niet rijp zijn om voldoende afstand van
het werk te nemen; kwam het uit het

buitenland, het zou zich onbetwist als een
nieuwe „Confrontatie" met het van alle
kanten gestelde probleem van ons bedreigd mensenbestaan aan onze aandacht
opdringen.
De Weerlozen, zijn bekroond debuut,
was twee jaar geleden een haast onbegrijpelijke verrassing. De afstand tussen
deze tweede roman en de eersteling is bij
wijze van spreken nog groter dan de
afstand tussen debuut en literaire onbekendheid. Welke hoogten gaat deze carrière nog tegemoet? Hier is een schrijver
uit ons midden opgestaan die wellicht tot

1) Lannoo, Tielt, 1953, 280 pp., ing. Fr. 98, geb. Fr. 124.
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gen aan het leven van de naar hem luis terende gemeenschap. Dan groeit in die

Nederlandse gemeenschap, binnen afzienbare tijd, een zeer groot romancier.
Paul van Meer

C. S. Lewis
Het welbekende Screwtape Letters
(vert. Brieven uit de Hel) werd onlangs
voor de twee en twintigste maal in Engeland herdrukt, terwijl de Amerikaanse
uitgave aan haar vijftiende herdruk toe is.
The Problem of Pain zag tot nu toe negentien herdrukken; The Pilgrim's Regress werd zeven maal herdrukt; Miracles
vier maal. En zo juist verschijnt Mere
Christianity, hetgeen een bundeling is van
Christian Behaviour (vert. Christelijke
Levenshouding) , Broadcast Talks (vert.
De sleutel tot het geheim) en Beyond
Personality (vert. De Beeldhouwer en
zijn Beeld), die allen reeds acht maal
werden herdrukt. Dit zijn imponerende
getallen, vooral indien men hierbij bedenkt dat met uitzondering van The Pilgrim's Regress al deze boeken na 1940
werden gepubliceerd. Dit alles wijst, om
een versleten cliché te gebruiken, op een
behoefte, en evenzeer op een gelukte poging om in een bestaande behoefte te
voorzien. De behoefte is uiteindelijk de
behoefte aan leiding, aan licht in duisternis, aan bemoediging en lering in narigheid, en dit alles geeft C. S. Lewis. Wat
ons intrigeert is waarom het juist deze
werkjes zijn, die blijkbaar zo zeer gaven
wat het Engelse volk verlangde, niet
alleen tijdens maar ook na de oorlog. Dit
brengt ons er toe eerst onze aandacht te
schenken aan de auteur zelf.
C. S. Lewis is reeds meer dan een
kwart eeuw verbonden aan de Universiteit van Oxford. Als professor in de
Engelse Literatuur publiceerde hij o.m.
critische beschouwingen over Shakespere's Hamlet, over Milton's Paradise Lost
en over Spenser (The Allegory of Love) .
Toch is het moeilijk vol te houden, te
oordelen naar hetgeen hij gepubliceerd
heeft, dat zijn voornaamste werk van
wetenschappelijke aard is. Zo juist noem-

den we enige werkjes op van godsdienstige aard, en het gegeven lijstje is niet
compleet; daarnaast doen enkele phantastische verhalen (Perelandra, That Hideous Strength, en Out of the silent Planet) ons Lewis zien als een soort moderne

Jules Verne, met dit verschil dat het
allegorische, en daarmede lerende, element in de meest wonderlijke omzwervingen door het heelal nooit afwezig is. Een
weer geheel ander genre boeken zijn The
Lion, the Witch and the Wardrobe, Prince Caspian en ten slotte The V o yage of
the Dawn Trader. Deze kinderboeken,

die de laatste drie jaar verschenen zijn,
doen als vanzelf denken aan een andere
geleerde, de auteur van Alice in Wonderland, en Through the Looking Glass. Het
zijn boeken voor kinderen geschreven,
maar eerst door volwassenen juist gewaardeerd. En het komt ons alleszins
gerechtvaardigd voor Lewis hier te plaatsen in het gezelschap van Lewis Carroll.
In deze sprookjesboeken komen feeën
voor en nobele dieren, goede en ondeugende kinderen; en alle avonturen worden
verteld met een zuiverheid van stijl en
een eenvoud zoals die bij het sprookje
passen. En ook is daar de wereld waar
het goede uiteindelijk overwint en gelukkig maakt en het kwade nooit zegen
brengt. Voegen we er nu nog aan toe dat
Lewis ook gedichten heeft gepubliceerd
alsook geschreven heeft over opvoedingsproblemen (The Abolition of Man), dan
zal niemand aan de veelzijdigheid van
deze schrijver twijfelen.
Men heeft deze veelzijdigheid als een
verraad jegens de wetenschap beschouwd;
maar een goede boom kent men aan zijn
vruchten, en hier zijn de vruchten een
weldaad voor alle mensen van goede wil.
Ons beperkend tot de meer godsdienstige
geschriften stellen we ons dan opnieuw
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de vraag waar de kracht van Lewis ligt,
waar de bron van zijn invloed. Het antwoord op deze vraag is gegeven met te
verwijzen naar Lewis' schrijftrant, en zoals te verwachten valt, is deze ten nauwste verbonden met zijn persoon.
Er steekt een zekere waarheid in de
mening dat eerst een zondaar Gods liefde
ter dege kan begrijpen. Parallel hiermede
mogen we zeggen dat eerst hij die de
duisternis heeft gekend, het licht ten volle
zal waarderen en beminnen. Lewis werd
op het einde van de vorige eeuw te Belfast geboren en werd opgevoed als kind
van de Ierse Kerk (in gemeenschap met
de Established Church) ; reeds als opgroeiende jongen was hij echter vol-bloed
atheïst. Over zijn bekering schrijft hij
kort in zijn inleiding op een anthologie
uit de geschriften van een Schotse dominee, George Macdonald (1824-1905) . Als
bij toeval kocht hij als jonge man Macdonald's Phantastes, en „een paar uur
naderhand wist ik dat ik een grens was
overgetrokken", een nieuw land binnen.
Hij bekent dat hij nog geen idee had wat
dit nieuwe land was en wat het brengen
zou. Voorlopig beïnvloedde dit boek noch
zijn verstand noch zijn geweten; maar de
romanticus die snel aan het afglijden was
van; de liefde voor het ongewone naar
een voorkeur voor het excentrieke en
voorts voor het perverse, bemerkte hoe
zich een verandering voltrok in zijn verbeelding: deze werd als het ware gedoopt.
De onschuld die oplichtte uit Phantastes
was het eerste, nog niet vermoede, schemeren van het Licht. Vele andere boeken
werden gelezen voor de dag begon te
breken; de bekering zelf en het proces
dat daartoe leidde, was nuchter verstandelijk, weinig emotioneel, zakelijk bijna
als een wiskundige stelling. Lewis werd
christen, niet katholiek. Hij beschrijft
zichzelf als „a very ordinary layman of
the Church of England, not especially

"high", nor especially "low", nor espedally anything else". We merken hierbij
op dat Lewis wat betreft de leer toch
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zeker wel „high" moet worden genoemd;
in hoeverre hij zich wat betreft de uiterlijke eredienst aansluit bij de ritualistische
stroming van de high-church is uit zijn
boeken niet op te maken.
Voor iemand die uit het donker langzaam en moeizaam het licht binnentreedt,
is alles nieuw, en alles bron van verwondering en bewondering. Quotidiana vilescunt r en dit geldt ook van het heiligste
waarmede de mens en de christen in aanraking komt. De verwondering en bewondering zijn in Lewis niet afgesleten door
de omgang met heilige geheimen iedere
dag. De frisheid van visie is steeds dezelfde gebleven. Mogelijk dat dit mede
veroorzaakt werd door een vrij geprononceerde afschuw van „science" en de instelling van koele observatie en berekening die door deze wordt voorgestaan.
We menen dit te mogen opmaken uit zijn
boeken, en met name uit zijn phantastische verhalen waarin de schurk van het
verhaal steeds een scientist is. Hiermede
is ook de verklaring gegeven hoe hij met
groot gemak zich schijnt te bewegen in de
wereld door zijn verbeelding geschapen,
in het sprookje en de allegorie. Dezelfde
wonderlijke frisse kijk op een nieuw ontdekte wereld geeft Lewis ook een ongebonden-zijn ten opzichte van het stof felijke; en doordat hij zich hiervan zo gemakkelijk distancieert, ziet hij dit stof felijke veel scherper. Wanneer hij dan over
deze nieuwe ontdekkingen komt te spreken, zal alles tintelen van realiteit of, wat
op hetzelfde neerkomt, zal ieder woord
staan voor een belevenis, nooit voor een
notie. En hiermede zijn we gekomen,
naar we menen, bij de reden en bron van
Lewis' succes.
De Anglikaanse kerkleiding heeft meerdere malen geklaagd over de gebrekkige
wijze waarop de christelijke leer wordt,
of beter, niet wordt overgedragen. Er
schijnt een kloof te bestaan tussen de
waarheid en, zo te zeggen, het ontvangapparaat dat op deze waarheid allerminst
is ingesteld. Men realiseert zich dat er
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flink uitgegeven boek in handen kregen.
De typographische verzorging was uitstekend. De prachtige platen, van een voortreffelijk commentaar voorzien door Prof.
De Waele, verhoogden nog de eerste
gunstige indruk. Maar deze gunstige indruk veranderde reeds in een zeker wantrouwen, toen wij de inhoudsopgave nazagen. Wij vonden de verdeling van de
hoofdstukken te weinig logisch opgebouwd. Na het inleidend hoofdstuk krijgen wij een hoofdstuk over: Uitingen,
vormen en voorwerpen van Griekse
godsdienstzin. Dat hadden we, zeer be-

knopt, kunnen verwachten in de Inleiding
om de lezer enigszins vertrouwd te maken
met zekere voor het verstaan van de
Griekse godsdienst belangrijke begrippen.
Nu echter groeit dit hoofdstuk uit tot
meer dan 90 bladzijden met het noodlottige gevolg dat allerlei gegevens, die historisch duidelijk moesten onderscheiden
worden, op hetzelfde plan behandeld en
vaak door elkaar worden gehaald.
Dan krijgen we twee hoofdstukken, die
op een historische tijdsindeling wijzen: de
kreto-mykeense en homerische godsdienst;
de godsdienst van de archaische tijd. Te-

leurstellend was vooral het eerste van
deze twee hoofdstukken. Wie niets anders
over de kreto-mykeense godsdienst leest,
zal niets vermoeden van de interessante
problemen, die hier liggen; problemen, die
vooral van betekenis zijn om onze kijk op
de wording van de Griekse cultuur en
van de Griekse godsdienst te verdiepen.
Wij begrijpen niets van de steeds blijvende tweespalt in de Griekse godsdienst, als
men ons niet laat zien, hoe de binnengedrongen Helleense stammen, niettegenstaande hun grote ontvankelijkheid voor
de Kretensische cultuur, hun zelfstandigheid op godsdienstig gebied wisten te
bewaren, zeer in het bijzonder in hun
verering van de hemelgod Zeus en in de
omvorming van de duistere chtonische
machten in stralende hemelgoden. Daar
ligt dan ook de reden waarom de auteur
zó weinig gevoel voor het Homerisch
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probleem laat zien. In het hoofdstuk over
de godsdienst van de archaïsche tijd behandelt de auteur achtereenvolgens de
verschillende ons bekende dichters vanaf
Hesiodos tot en met Aischulos. Dat hij
sommige dezer dichters zeer oppervlakkig
behandelt, kan verklaard worden door het
fragmentarisch karakter van hun overgeleverde dichtwerken. Dat geldt echter
niet voor Hesiodos, Pindaros en Aischulos. Ook daar lijkt ons de auteur niet diep
in hun godsdienstig denken en voelen te
zijn doorgedrongen. Maar zelfs bij een
Archilochos kon men toch meer leren dan
de auteur gedaan heeft. Wij begrijpen
overigens niet, dat men, na een e rnstige
bestudering van Archilochos, nog „bij
hem zou kunnen vinden de nauwe band
tussen persoonlijk beleven en godenverering ". Op mij had Archilochos in ieder
geval de indruk gemaakt, dat hij zijn
godenverering zo ver mogelijk wilde
scheiden van zijn persoonlijk leven.
Met meer instemming hebben wij het
hoofdstuk gelezen over de Olympische
goden. De goden zijn over het algemeen
goed getypeerd, al hadden wij hier ook
graag gezien, dat de band, die door Zeus
tussen de Olympische goden wordt gelegd, scherper benadrukt werd. In het
hoofdstuk over religieuze philosophie vinden wij Herakleitos gekwalificeerd als
een der vroomste geesten van de Oudheid. Wij geloven niet dat velen het met
de schrijfster eens zullen zijn.
Het volgende hoofdstuk behandelt de
klassieke tijd. Dat is o.i. het beste hoofdstuk van geheel het boek, al slaagt de
auteur er ook hier niet in ons de religieuze atmospheer te laten voelen. Wij zullen
ons niet ergeren aan de bewering dat
Plato een voorloper is van de christelijke
theologen, omdat wij weten dat het goed
bedoeld is, zoals wij ons trouwens niet
willen ergeren aan de andere vergelijkingen met christelijke feiten en begrippen,
die de auteur met een zekere voorliefde
inlast.
Wat Hoofdstuk VIII Architectuur en
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beeldende kunsten in de dienst van de
godsdienst op die plaats komt doen, heb-

ben wij niet begrepen. Ware het in de
Inleiding geplaatst als methodisch middel
om het godsdienstig leven der Grieken te
begrijpen en ware dan verder in de verschillende hoofdstukken er op gewezen hoe
deze kunsten de godsdienstzin der Grieken in bepaalde tijden gevormd en gevoed hebben, dan ware ons dat begrijpelijker geweest. Wat ten slotte het hoofdstuk De vita Apollonii: een typische bestrijding van het Christendom als besluit
van de twee hoofdstukken gewijd aan de

Hellenistische godsdienst komt doen, hebben we nog veel minder begrepen.
Wil dat nu zeggen dat dit boek niet
veel waardevols bevat? Zeker niet. De
auteur heeft een enorme hoeveelheid stof
verwerkt. De lezer vindt dan ook in het
boek vele belangwekkende en voor de
kennis van de Griekse godsdienst nuttige
gegevens. Wat hij echter niet zal vinden,
dat is een dieper inzicht in het godsdienstig leven der Grieken en wel om de
eenvoudige reden dat ook de auteur niet
tot dat diepere inzicht is doorgedrongen.
K. L Bellon
.

Boekbespreking
GODSDIENST
Mgr GUERRY, Dans le Christ total. --- bijna muzikaal verweven van beide moDesclée De Brouwer, Brugge, 1952, derne devoties, tot het H. Hart van Jesus
450 pp., Fr. 90, geb. Fr. 120.
en tot het Onbevlekt Hart van Maria,
A. Poncelet
Bezinning op de volheid van het Chris- wordt verwezenlijkt.
tus-mysterie, als ons heilsmysterie en dus
als christen-kerkelijke vorm van ons le- Columba MARMION, De H. Drieéenheld in ons geestelijk leven. Nederl.
ven. Bedoeld als aanloop op persoonlijk
van J. Boosman. — Desclée de Brouoverwegen, voor al diegenen die hun lewer, Brugge, 1952, XII-332 pp., ing.
ven inzetten voor dat heilsgebeuren.
Fr. 75, geb. Fr. 115.
Gaaf en solied van leer, mist het origiZelden werd een geestelijk boek za
naliteit van zegging en beeld. Aan een
haast volledige omraming van facetten in voortreffelijk vertaald. Het werk is opgevat als een commentaar op de „Akte van
de breedte, valt de innerlijke diepte van
toewijding aan de H. Drieëenheid", waarhet mysterie ten offer. Te veel uiteenzetting, te weinig ontdekking. C. Coppens in Dom Columba Marmion op Kerstmis
1908 de leidende gedachte van zijn mysEm. JANSSEN, S.J., God grijpt ons aan. tiek-gerichte leven neerschreef. Het merkwaardige echter van dat commentaar beEssay over de Heilig Hart-devotie.
Lannoo, Tielt, 1952, 136 pp., ing. staat hierin dat het samengesteld werd
uit de heerlijkste bladzijden, die in de verFr. 38, geb. Fr. 62.
schillende schriften, brieven en nota's van
Deze warm-subjectieve en artistieke
voorstelling van de H. Hart-devotie in de de grote Benedictijn te vinden zijn. Aldus
vorm van een „essay" voor onze tijd, wordt ons hier een geconcentreerde, diepbeleefde en rijk-voedende synthese aanheeft wel kans om a.h.w. bij verrassing
geboden van de hoogste christelijke werhet gepantserde hart van de moderne
mens op de zwakke plek te treffen. kelijkheid. A. Poncelet
Merkwaardig mag de wijze heten waarop
de H. Hart-devotie van uit de algemene M. V. BERNADOT, Van de H. Eucharistie tot de H. Drieëenheid. Vertheologische betekenis van Christus' Godtaald door Dom P. Verberne.
menselijke persoonlijkheid progressief
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1952,
wordt ingeleid als de bijzondere wijze
Achtste druk, 182 pp., f 2.75.
waarop de Heer wordt gekruisigd en verDe achtste druk. Dit zegt genoeg. Erg
eerd in déze tijd. Niet minder suggestief is
de synthese Jesus-en-Maria, welke door laten we hopen dat er nog vele nakomen.
Dit werkje met haar wonderlijke uitwerhet vijfde hoofdstuk in een diepzinnig en
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verbeelding en realisme
realisme .-- de
de
katholieke
leer over „de
..de opstanding
opstanding van
van
katholieke leer
onze
onze lichamen,
lichamen, voor ons
ons de
de scherpe
scherpe toetstoets~
steen
steen van
van onze
onze rechtgelovigheid".
rechtgelovigheid". AllesAlle~
zins
zins origineel,
origineel, soms
soms zelfs
zelfsverrassend,
verrassend,
neemt
neemt het wel
wel eens
eenseen
eenminder
mindergelukkig
gelukkig
philosophisch
philosophisch aanloopje.
aanloopje. Toch blijft
blijft het
het
de
de neerslag
neerslag van
vaneen
eenkinderlijk-sterk
kinderlijk~sterk gege~
loof,
loof, dat
dat met
met naïeve
naïevezekerheid,
zekerheid, zelfs
zelfs een
een
minder
minder vitale
vitale philosophie
philosophievaloriseert,
valoriseert,
dank
zij een
een levendige
levendige verbeelding
verbeelding en
eneen
een
dank zij
diep
De waarde
waarde van
vanhet
hetboek
boek
diep aanvoelen.
aanvoelen. De
zit
De keukeu~
zit hem
hem dan
dan ook in
in de
de suggestie.
suggestie. De
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rige
uitgave met
met haar
haar rustig
rustig lettertype
lettertype
rige uitgave
bevordert
begrip.
bevordert opvallend
opvallend lectuur
lectuur en begrip.
C.
Coppens
C. Coppens
B.
G. SANDHURST,
her.
B. G.
SANDHURST,We
We saw
saw her.
With
With an
an introduction
introductionbij
bijC.
C. C.
C. Mar~
Martindale,
tindale, S.J.
S.J. - Longmans,
Longmans, Green
Green and
and
Co.,
Co., London,
London, 1953,
1953, 226
226 pp.,
pp., 12s.
12s. 6d.
In
getuigenissen
In dit
dit boek
boek vindt men de getuigenissen
van
indirect bij
bij de verschijningen
verschijningen
van direct of indirect
te
Lourdes betrokken
betrokken personen geordend
geordend
te Lourdes
bij: en
en
en vertaald. We
We voegen
voegen er
er bij:
en waar
nodig
verantwoord comcom~
nodig is,
is, van sober en verantwoord
mentaar
resultaat is
een
mentaarvoorzien.
voorzien.Het
Het resultaat
is een
als
strikt
strikt zakelijke
zakelijkeweergave
weergavevan
van wat
wat als
historisch
worden bebe~
historisch vaststaand
vaststaand moet
moet worden
schouwd.
Dat herhalingen
herhalingenonvermijdelijk
onvermijdelijk
schouwd. Dat
van dit
dit
zijn
gegeven met
de opzet
opzet van
zijn is
is gegeven
met de
boek;
getuigenissen aangaande
aangaande dezelfde
dezelfde
boek; getuigenissen
gebeurtenissen
elkander steeds
steeds
gebeurtenissen dekken
dekken elkander
wat betreft de kern
kern der feiten. Mede
Mede door
door
dit
de
vele topografische
topografische gegevens
de vele
gegevens zal
zal dit
boek
de Lourdespelgrim
Lourdespelgrim bizonder
bizonder aanaan~
boek de
spreken.
W. P.

Het Romeins
Romeins Martelaarsboek.
Martelaarsboek. - L.
J.
L. J.
Geeri~Roxs,
1952, 3de
3de
Geeris-Roxs, Helmond,
Helmond, 1952,
uitgave,
pp.
uitgave, 415 pp.
het Romeins MarMar~
Deze derde
derde druk van het
telaarsboek,
Benedictus XV
XV
telaarsboek, door
door Paus
Paus Benedictus
goedgekeurd en
aangevuld met
met nieuwe
nieuwe
en aangevuld
H. Congregatie
Congregatie der
der
vermeldingen van
vermeldingen
van de H.
Riten, bewijst
deze vertaling
vertaling in
in
Riten,
bewijst wel
wel dat deze
voorziet. De uitgave
uitgave isiskeukeu~
een behoefte voorziet.
rig verzorgd.
X.
rig
verzorgd. X.
UNDSET, Catharina
Catharina van
van Siëna.
SiëruÎ.
Sigrid UNDSET,
J. Theeuwes,
Theeuwes, Pr.
Pro --- De
De
Vert. door
door J.
Vert.
Fontein, Utrecht,
Fontein,
Utrecht, 1953,
1953, 311
311 pp.,
pp., ff
8.90.
Catharina van Siëna,
Siëna, de
devoldersdochvoldersdoch~
Catharina
ter, de
de wonderlijke
wonderlijke door
door God
God geroepene
geroepene
ter,
had
en begunstigde,
begunstigde, die
die zulk
zulk een invloed
invloed had
de laatste
laatste paus
paus van
van Avignon
Avignon voor
vóór het
het
op de
!Schisma, heeft
heeft een
eenbijzondere
bijzondere beko
beko~
grote schisma,
voorschrijvers-bekeerlingen.
schriJvers~bekeerlingen. Joh.
Joh.
ring voor
Jörgensen schreef haar leven een twintigJorgenschfalventwig
jaar geleden
geleden en
en thans
thans komt
komt er
er een
een vertaverta~
jaar
ling van
van Sigrid
Sigrid Undsets
Undsets biografie
biografie van
van
ling
Catharina van
van de
de pers.
pers. Jórgensens
Jörgensens boek
boek is
is
dichterlijker, fantasievoller,
fantasievolIer, rijker
rijker aan
aan
dichterlijker,
kleur en
en sprekend
sprekend détail.
détail. Sigrid
Sigrid Undset
Undset
kleur
aan de
deoudste
oudste
heeft zich
zich meer
meer gehouden
gehouden aan
heeft
Capua en
en andere
andere
biografen, Raimond
Raimond van Capua
biografen,
haar gevolg
gevolg verver..Catharinati" , die
,,Catharinati",
die in
in haar
keerden. Zij
Zij heeft
heeftdruk
drukgebruik
gebruikgemaakt
gemaakt
keerden.
van Catharina's
Catharina'S brieven
brievenen
enbeschrijft
beschrijft vrij
vri~
van
uitvoerig en
en nauwkeurig
nauwkeurig de
dehistorische
historische
uitvoerig
Ca~
situatie, waarin
waarin de
de Heilige
Heiligeoptrad.
optrad. Casituatie,
tharina is een
een van
vande
dewonderbaarste
wonderbaarste HeiHeitharina
ligen in
in Gods
Gods Kerk,
Kerk, een
een vrouw
vrouw van
van ongeongeligen
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wone wilskracht
wilskracht en
en begaving,
begaving.daarbij
daarbij van
van
wone
jongs af overstelpt,
overstelpt. om
om zo
zo tetezeggen,
zeggen.
jongs
mystieke begenadiging.
begenadiging.Alles
Allesininhaar
haar
door mystieke
vanongewone,
ongewone.heldhaftige
heldhaftigeafmeting,
afmeting.
is van
ootmoed. haar
haar lijdenszin,
lijdenszin. haar
haar liefde,
liefde.
haar ootmoed,
toewijding aan Paus en
en Kerk.
Kerk. Zij isis
haar toewijding

geheel
wil, geheel
geheel wil.
geheel vuur
vuur en
en vlam
vlam voor
voor
Christus en voor
voor Christus'
Christus' bruid.
bruid. Hoewel
Hoewel
Christus
bijna
bijna zes eeuwen
eeuwen ons
ons van
vanhaar
haarscheiden,
scheiden.
voelen
hart
voelen wij
wij dit
ditgrote,
grote.vlammende
vlammende hart
kloppen
kloppen en
en branden
branden in Sigrid
Sigrid Undsets
Undsets
prachtige
boek. J. van
Heugten
J. van
Heugten
prachtige boek.

THEOLOGm
LOGIE
THEO
Albert HARTMANN,
HARTMANN. S.J.
S.J.Bindung
Bindung und
und deze essentiële
essentiële christelijke
christelijke waarheid
waarheid hebheb~
Albert
ben de leken
leken een
een onvervangbare
onvervangbare grootse
grootse
Freiheit des
des katholischen
katholischen Denkens.
Denkens. ben
Freiheit
ontvangen: verspreid
w~
opdracht ontvangen:
verspreid in de
de weKnecht. Frankfurt
Frankfurt a/M.,
alM .• opdracht
- Verlag
Verlag J. Knecht,
reld
1952. 254
pp .• geb.
geb. D.M.
D.M. 10.80.
10.80.
reld te leven,
leven. en
en toch
toch niet
niet meer
meer van
van deze
deze
1952,
254 pp.,
wereld,
het Licht
van Christus
Christus rond
rond te
te
wereld. het
Licht van
Protes~
verklaarde een
een bekend
bekend ProtesOnlangs verklaarde
dragen
vanuit dat nieuw
nieuw opgekomen
opgekomen bebedragen vanuit
tants geleerde:
geleerde: ..„Het
Het is een
een illusie
illusie te
te meme~
tants
sef van
van een
een totale
totale solidariteit
solidariteit van
van elke
elke
nen dat
dat een
een katholiek
katholiek geleerde
geleerde een
een momo~
nen
mens met alle
alle anderen.
anderen. Hieruit
Hieruit ontstaan
ontstaan
dern of een
een vrij
vrij man
man kan
kan zijn".
zijn". Om
Om deze
deze mens
dern
de Kerk
Kerk en
en
spanningen tussen
tussen trouw aan de
uitspraak te weerleggen,
weerleggen. hebben
hebben enkele
enkele spanningen
uitspraak
aan het
het mensdom,
mensdom. tussen
tussen wetenschap
wetenschap en
en
Theologische HogeHoge~
professoren aan
professoren
aan de Theologische
begrij~
geloof. tussen
tussen zin
zin voor
voor de
de Kerk
Kerk en
en begrijschool
Frankfurt a. Main
Main deze
deze acht
acht geloof,
school van Frankfurt
pen van de
de mensen.
mensen. Het
Het isis een
eenzware
zware
de encycliek
encycliek „Humani
"Humani pen
bijdragen over
bijdragen
over de
opdracht,
maar de
de moeite waard
opdracht. maar
waard geleefd
geleefd
philoso~
Generis" geschreven.
op philosoGeneris"
geschreven. Zowel op
Urs von
vonBalthasar
Balthasar
deze tijd.
tijd. Urs
phisch. als op
op exegetisch
exegetisch en
en theologisch
theologisch te worden in deze
phisch,
ge~
profeet. Zijn
Zijn taal
taal isis zwaar,
zwaar. zijn
zijn gegebied. verschijnt
verschijnt de ware
ware vrijheid
vrijheid als
als de
de is een profeet.
gebied,
dachte duister
een ziener.
ziener. Om
Om
dachte
duister als
als van een
uitsluitende gebondenheid
gebondenheid door de
de innerinner~
uitsluitende
te kunnen
kunnen schatten
schatten
wet van
vande
deGoddelijke
Goddelijkeen
enmenselijke
menselijke hem juist naar waarde te
lijke wet
moet de
moet
de lezer
lezer zich
zichvoorzeker
voorzekerinspannen,
inspannen.
waarheid (18).
(18).
waarheid
en trouwens
van
en
trouwens een
een voldoende
voldoende graad
graad van
uiteen~
belangwekkend zijn
zijn de
de uiteenUiterst belangwekkend
en philosophische
philosophische ontwikkeling
ontwikkeling
'Zettingen
overde
dechristelijke
christelijkewijsbegeerte,
wijsbegeerte. religieuze en
zettingen over
Dan zal
zal echter
echterzijn
zijnmoeite
moeiteruimruim~
.over
hetexistentialisme
existentialisme (Kierkegaard,
(Kierkegaard. bezitten. Dan
óver het
schootsworden
wordenbeloond.
beloond. P.P.Fransen
Fransen
Jaspers. Heidegger.
Sartre en
en Marcel),
Marcel) • schoots
Jaspers,
Heidegger, Sartre
oen
over dedewetenschappelijke
wetenschappelijke evolutieevolutie~
en over
Dr J.
J. RIDDERBOS,
RIDDERBOS. De
DeProfeet
ProfeetJesaja.
Jesaja.
leer.
De behandeling
behandeling van
van het
het polygenis
polygenis~
leer. De
Eerste deel:
1~39 in
in de
de serie:
serie:
Eerste
deel: hfdst.
hfdst. 1-39
me doet enigszins
enigszins verward
verward aan:
aan: de
de lezer
lezer
me
Korte Verklaring
Verklaring der
Korte
der H. Schrift.
Schrift. -r
weet b.v.
b.v. niet
niet hoe
hoehet
hetmonogenisme
monogenisme zich
zich
J. H. Kok,
J.
Kok. Kampen,
Kampen. 1952,
1952. 4de
4de druk,
druk.
"erhoudt
geloofsschat (211)
(211).. De
De
verhoudt tot
tot de geloofsschat
300 pp.,
pp.• f 6.95.
verklaring
de Schriftteksten
Schriftteksten over
over het
het
verklaring van de
mens lijken
lijken wat te
te star.
star.
ontstaan
ontstaan van de mens
In een
In
een korte
korte inleiding
inleiding behandelt
behandelt prof.
prof.
De
uiteenzettingen over de
de „vollere
"vollere zin"
zin" Ridderbos
De uiteenzettingen
Ridderbos de
de figuur
figuur van Isaias,
Isaias. zijn
zijn werkvan de
de Bijbelteksten
Bijbelteksten komen aan de
de recenrecen~
zaamheid tegen
tegen de achtergrond
van zijn
zijn
zaamheid
achtergrond van
'sent
bijna contradictorisch
contradictorisch voor.
sent als bijna
tijd en
en de aard
aard en
en inhoud
inhoud van
van het
het Boek
Boek
tijd
J. De Prairie
J.
Fraine Isaias.
Isaias. Op de
de kwestie
kwestie van
van de
de eenheid
eenheid van
van
hijuitvoeriger
uitvoeriger terug
terug te kokoauteur belooft
belooft''hij
Hans
von BALTHASAR,
BALTHASAR.Schleifung
Schleifung men
Hans Urs von
men in
in de inleiding
inleiding op het
het tweede
tweede deel.
deel.
der Bastionen
Bastionen von der
der Kirche
Kirche in diedie~
Hoewel hij
hij principieel
principieel de
demogelijkheid
mogelijkheid
Hoewel
ser Ut
(Christ Heute,
Heute. Neuhe
Neuhe Reihe
Reihe van meerdere
Zeit (Christ
meerdere geïnspireerde
geïnspireerde auteurs
auteurs niet
niet
n.
9).. Johannes--Verlag,
- Johannes~Verlag. EinsieEinsie~
n. 9)
ontkent, geeft
geeft hij
hij toch te
-te kennen
kennen dat
dat hij
hij
ontkent.
deIn.
1952. 84 pp.
deln, 1952,
dit Bijbelboek
als geheel
geheel aan
aan Isaias toedit
Bijbelboek als
toe~
klei~
schrijft met
met uitzondering
uitzondering van
van enkele kleiDe ene
ene vestinggordel
vesting gordel na
na de
deandere
andere schrijft
'Wordt
in deze
deze overgangstijd
overgangstijd rond
rond de
de Kerk
Kerk nere, passage's.
wordt in
De vertaling
vertaling is waardig,
waardig. vaak
vaak wat
wat te
te
Kerk van Augustinus,
Augustinus. ThoTh~
gesloopt.
gesloopt. De Kerk
plechtstatig zelfs naar ons voorkomt. Wij
mas.
Kerk van
de Barok
Barok voelde
voelde zich
zich plechtstatig
mas, de
de Kerk
van de
zouden graag
graag wat
wat meer
zouden
meer de directe
directe en
en
nog
uitwendig en inwendig
inwendig in zenog steeds uitwendig
de Profeet
Profeet horen
horen doordoor~
bezielde taal
taal van de
van de
dewereld
wereldvan
van. heidenen,
.heidenen. bezielde
Kere
kere mate van
De klinken.
muzelmannen
gescheiden. De
muzelmannenen
en ketters
ketters gescheiden.
De vrij
vrij uitgebreide
Uitgebreide commentaar
commentaar verver~
moderne
echmoderne omwentelingen hebben haar echharmonische wijze de
de noodzake
noodzake~
bindt op harmonische
ter
de totale
.totaleEvangelische
Evangelische werkewerke- bindt
ter voor de
uit~
lijke wetenschappelijke
wetenschappelijke gegevens
gegevens met uitZIJ. als
als Christus,
Christus. lijke
lijkheid
lijkheid geplaatst.
geplaatst, dat
dat Zij,
religieuse zin van
van de
de tekst.
tekst.
haar
Bruidegom. midden
wereld leg omtrent de religieuze
haar Bruidegom,
midden in
in deze wereld
zeer talrijke
talrijke verwijzingen
verwijzingen
leeft.
vernederd. zwak,
zwak. en
en daarom
daarom juist
juist Kostbaar zijn de zeer
leeft, vernederd,
Schriftplaatsen welke
licht
naar. andere
andere Schriftplaatsen
welke licht
BIJ dit dieper beseffen van
van naar.
\90ddelijk
sterk. Bij
agoddelijk sterk.
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werpen op Isaias' Profetieën. Zo is deze
gereformeerde serie weer een welverzorgd
deeltje rijker.
H. Suasso
Mgr L. J. SUENENS, Theologie van het
apostolaat van het Maria legioen.
Sheed & Ward, Antwerpen, 1952,
224 pp., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
In dit boek de Nederlandse vertaling
van Theologie de l'apostolat, dat reeds in
1951 verscheen -- leidt schrijver ons in
op de eigen spiritualiteit van het MariaLegioen, en biedt hij ons een religieuze
bezinning op de betekenis en de gevolgen
van de Belofte, waardoor ieder lid van
het Legioen zich aan Zijn Moeder toewijdt. Het geeft tevens de principes van
alle apostolische actie, die het werk is
van Gods Geest. Daardoor beantwoordt
dit boek aan het verlangen van elk levenskrachtig Christendom, dat de juiste
verhouding kent tussen geestelijk leven en
veroverende daad. Zo wordt Maria die
door de kracht van de Heilige Geest
Christus mocht „ontvangen" om Hem als
Verlosser aan de wereld te „geven", het
type van elke apostel, wiens leven een
„aanvaarden" is van Gods werking en
tevens een „uitleven" van die genade.
Allen die bezield zijn met ware apostolaatsijver zullen in dit mooie boek met
zijn degelijke inhoud een rijke bron vinden voor overweging en tevens het getuigenis van een vurig priesterhart.
J. Beyer
-

Ds G. TOORNVLIET en Dr H. J.
WESTERINK, Gereformeerden wat
nu? Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen, 1952, 167 pp., f 5.90.
Dit boek is een reactie op twee onlangs
verschenen boeken: Gereformeerden,
waarheen? door Mr A. Bouman en Thijs
Booy, en Gereformeerden, waarom? door
prof. Zuidema c.s. De problemen in
„Waarheen" aan de orde gesteld, acht
men door het forse antwoord van „Waarom" niet opgelost. Het welzijn van de
kerken en bovenal de eer van God dwingen hen te getuigen. En door dit getuigenis wil men de weg banen voor onderling
overleg. Met handhaving van het gereformeerd beginsel wil men zich bezinnen op
de koers van het gereformeerde leven.
Na een historisch overzicht en een
analyse van „Waarheen" en „Waarom"
wordt het gereformeerd standpunt positief
uiteengezet. Dit opbouwend gedeelte is
wel het beste van het gehele werk. Het is
een vurig pleidooi voor een zaak, die de
schrijvers niet weinig ter harte gaat.

81

Toch voelt zich de lezer, die dit helder
betoog doorneemt, soms in zijn vaart geremd of gestuit bij de spontaan opkomende gedachte, dat genoemd geschil -- ook
tussen de Gereformeerden alleen niet
bevredigend is op te lossen zonder een
bevoegd gezag, dat overigens in elke
vereniging van mensen natuurnoodzakelijk is. En heeft Christus zelf, Wie ook de
Gereformeerden een zo grote eerbied toedragen, daarvoor dan niet tijdig gezorgd?
Hoe komt het toch, vraagt men zich af,
dat zij, die de Schrift zo hoog waarderen,
teksten als: Joh. 1, 42; Mt. 16, 13-20; Joh.
21, 15-17; Lc. 22, 32 en Joh. 17, 6-19; 20,
21-23; Mt. 28, 18-20 voorbijzien of onnatuurlijk interpreteren? Speelt hun hier
de gewoonte als tweede natuur enigszins
parten?
Eventueel zal de katholieke lezer met
een glimlach een tiental zetjes aan „rooms
adres" incasseren en aan de Gereformeerden vrede en juister inzicht toewensen.
P. Ploumen
In de reeks ,,Ecclesia Docens, pauselijke
documenten voor onze tijd" verscheen: Christus Dominus. Apostolische Constitutie van Paus Pius XII
van 6 Jan. 1953 over het nuchterblijven vóór de Eucharistie; met de
daarbij behorende instructie van het
H. Officie. — Gooi & Sticht, Hilver
sum, 1953, 31 pp.
Dit document verdient gelezen te worden, niet alleen om een overzicht te krijgen van de nieuwe bepalingen, maar ook
en vooral om de twee motieven die de
paus tot deze nieuwe . wetgeving hebben
gebracht, nl. enerzijds de eerbied voor de
H. Eucharistie en anderzijds de zorg dat
zoveel mogelijk gelovigen tot dit sacrament mogen naderen. Wij hopen dat bij
het spreken en schrijven over dit onderwerp steeds deze achtergronden zichtbaar
worden gemaakt. P. Sch.
Q. S. Flor. TERTLILLIANLIS, Opera,
pars 1: Opera Catholica. Adversus
Marcionei (Corpus Christianorum,
Series Latina, I, 1) . Brepols,
Turnhout, 1953, XXVI-75 pp., 5 tabellen, Fr. 80.
De schone belofte van de Clavis Patrum Latinorum (Cfr. Streven, December
1951) treedt met deze eerste aflevering
van het Corpus Christianorum in vervulling en words er niet door beschaamd.
Het bevat, van de hand van Dom E.
Dekkers, de mooie parenese Ad Martyras
nu voor het eerst critisch uitgegeven, en
van de hand van Prof. Dr J. G. Ph. Bor-

'
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leffs de twee boeken
boeken van de
de apologie
apologie Ad
Nationes, reeds
reeds door
door hem
Nationes.
hem uitgegeven
uitgegeven in
1929 maar
maar nu opnieuw
1929
opnieuw critisch
critisch bewerkt
bewerkt
na
onderzoek van het enig bebe~
na een
een nieuw onderzoek
staande handschrift
handschrift door
door middel
middel van
van ulstaande
ul~
tra-violette stralen.
stralen. Vooraf
Vooraf gaat een
tra~violette
een bonbon~
dig gehouden algemene inleiding
inleiding op TerTer~
tullianus vooral
vooral met
met het
het oog
oog op de
tullianus
de teksttekst~
overlevering;
daarna volgt een
eenwerkelijk
werkelijk
overlevering; daarna
„uitgelezen" bibliographie;
bibliographie; op
op de
"uitgelezen"
de derde
derde
van
plaats komen overzichtelijke tabellen van
de getuigenissen
de
getuigenissen over Tertullianus'
Tertullianus' gege~
schriften bij
schriften
bij de andere
andere patristische
patristische schrijschrij~
vers als ook van de
vers
de codices
codices en de
de voorvoor~
naamste uitgaven.
uitgaven, tenslotte de beide
naamste
beide tektek~

sten
met uitvoerig
uitvoerig en
en verzorgd
verzorgd kritisch
kritisch
sten met
apparaat.
de nauwkeurige
nauwkeurige notatie's
notatie's
apparaat. Door de
bij Ad Nationes kunnen
kunnenwe
we ons
ons ook
ook een
paginering en indeindeidee
vormen van
idee vormen
van de paginering
het enig
enig handschrift.
handschrift.
ling
ling van het
We hebben
hebben hier
hier niet alleen
alleen een goede
goede
van twee
tweeTertullianusteksten,
Tertullianusteksten.
uitgave
uitgave van
hand van
ge~
maar
maar een
een nieuwe.
nieuwe, van
van de
de hand
van gequalificeerde
hopen va
van
qualificeerdescholars.
scholars.Wij
Wij hopen
n
harte
collectie. die ook
ook
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Stefan ANDRES, Der Reporter Gottes.
Verlag J. Knecht, Frankfurt a/M.,
1952, 228 pp., geb. D.M. 7.80.
Onder de verschillende werken van
Stefan Andres neemt Reporter Gottes wel
een bijzondere plaats in, omdat dit boek
ons uit de sombere atmosfeer van zijn
gewone themata leidt tot een meer positief, opbouwend levensinzicht. Onder de
vorm van een reportage confronteert Andres Christus' zending en leer met de wereld: de materialistische, de onverschillige, de christelijke wereld, de wereld van
iedere mens. De reporter spreekt de mensen aan, laat de mensen spreken, dwingt
hen te spreken over Christus als de beminde ofwel ongekende Gezant van de
Vader. In aansluiting met de andere werken van Stefan Andres ontdekken we hier
weer de zoekende mens, die botst met de
werkelijkheid, haar wil ontstijgen om de
Mysterievolle Persoon van Christus te
ontmoeten. Behalve door de begeesterende stijl treft het boek ook door de sterke
bouw en de suggestieve voorstelling en
de gespannen eenheid.
J. Snijders

Het Letterkundig werk van Alfons Walschap.
De Sikkel, Antwerpen,
1952, 140 pp.
Prof. V. Celen, die het nagelaten werk
van A. W. uitgeeft en inleidt, verdient
dank. Het werk van Pater W. een
gedicht, fragmenten van een negerroman,
Congolese rouwklachten is wel te gering van omvang om er een verantwoord
oordeel over uit te spreken, maar oorspronkelijk genoeg van kwaliteit om te
doen begrijpen welk verlies ook onze literatuur trof toen deze missionaris op 35jarige leeftijd overleed. Verwant aan dat
van zijn broer Gerard, getuigt het talent
van Alfons W. van een zelfde „trage,
diepe, warme kracht" en zakelijke directheid, met die onmiskenbare ondertoon van
goede menselijkheid. Gerard W. wijdt
hier trouwens een prachtig memento aan
zijn broer, waarvoor ook hij onze dank
verdient.
Paul van Meer

83

Dickens is een man naar Chestertons hart,
een auteur, die opkomt voor de gevoelens
en denkwijze van de man in the street, die
de gezonde en zuivere volkszin voorstaat
en verdedigt, die een hoge en gezonde
moraal predikt en zijn lezers op boeiende
wijze bezig houdt. Dickens moge in vele
opzichten niet voldoen aan de eisen, die
hedendaagse litteratoren en aesthetici aan
een schrijver stellen, voor Chesterton is
hij een schrijver bij Gods genade. Chestertons boek is geen biografie, meer een
essay, een geestige en flitsende beschouwing over Dickens, vol verrassingen en
paradoxen zoals men die bij Chesterton
verwacht. Wie zich zet aan de lezing van
Dickens' werken, zal met vrucht dit boekje lezen, dat getuigt van grote kennis der
Engelse literatuur niet alleen, maar van
bijzondere vertrouwdheid mét en diep inzicht in Dickens' innerlijke en uiterlijke
wereld. J. van Heugten
.

D. SNIJDERS, O.S.C., Herman Linnebank 1875-1927, zijn werk als criticus en Vlamingenvriend (K.V.H.U.,
Verh. 425) .
Standaard-Boekhan
del, Antwerpen, 1952, 80 pp., Fr. 25.
Vooral om wille van zijn warme
vriendschap voor de Vlamingen heeft de
Hollandse Kruisheer P. Linnebank (18751927) het ruim verdiend, dat de K.V.H.
U. hem met deze brochure herdenkt. Zijn
literaire beschouwingen hebben hem zelf
niet overleefd; zijn invloed ging van zijn
persoon zelf uit. Hij was een graag gezien
conferencier, de man die de tachtigers
kon waarderen toen de katholieken daar
nog amper aan toe waren, de man die
Gezelle vurig bewonderde, toen Nederland hem nog niet ontdekt had ....
D. Snijders heeft zich uitstekend van
zijn taak gekweten.
J. Noë

Adriaan De ROOVER, Victor Roelens,
de Vlaamse Lavigerie. --- „Nieuw
Afrika", Antwerpen, 1952, 288 pp.,
ing. Fr. 60.
Met vreugde merken we op dat de oudredacteur van Golfslag, de vrij bekende
dichter en essayist, nu ook de biographie
Prisma-boeken: G. K. CHESTERTON, heeft
voltooid van een onzer allergrootste
Charles Dickens. Vert. door P. J. M. missionarissen.
Monseigneur RoeBoezeman- Droog.
Het Spectrum, lens namelijk, dieVan
in 1947 overleed; nadat
Utrecht, Antwerpen, 1952, 232 pp., hij meer dan vijftig
jaar in Belgisch Konf 1.25.
go had gearbeid, en gedurende bijna vijfIn verband met de nieuwe vertaling tig jaar, als Apostolisch Vicaris, de meest
van Dickens' werken, die Het Spectrum bloeiende en vooruitstrevende missie van
voor een zeer, zeer matige prijs lanceert,
dat uitgestreke gebied had bestuurd. Het
gaf dezelfde uitgeverij de vertaling uit ' bewogen leven van de pionier, het sterk
van Chestertons essay over die schrijver. en strijdend bestaan van de stichter, het
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wijze werk van de bestuurder: het was
een buitengewoon leven; maar een complete, goed gefundeerde en zorgvuldig
afgewogen biographie betekent dan ook
een reusachtige onderneming.
Te uitsluitend heeft Adriaan de Roover
op de brieven gewerkt, op het dagboek,
op de missielectuur van 1890 tot 1910.
Naast elkaar zette hij kleurrijke schetsen,
altijd treffend; maar toen hij de vijftig
jaar van Monseigneur bereikte, was zijn
handschrift reeds te omvangrijk en moest
hij het overige kort samenvatten. Zo mist
zijn werk, als geheel gezien, evenwicht en
structuur, soberheid en diepte.
Doch laat het de aanloop geweest zijn
van een ware Roelens-biographie, na een
veelvuldige grondige voorstudie volgens
plan opgezet en met zelfbeheersing voltooid. Dan zal het eerste boek het tweede
altijd illustreren; en altijd zal het tweede
de diepe achtergrond bloot leggen waarop veel bonte dingen geschieden.
Intussen warm aanbevolen.
Em. Janssen
.penijs PEETERS, Frans Van Immerseel,
grafieken. Artistenfonds, Antwerpen, 1952, 73 pp. waarvan 56 platen,
Fr. 100.
Een objectieve, interessante inleiding
op het werk van F. V. I., die ons groei,
inspiratie, techniek en evolutie van zijn
kunst beter leert kennen. Kon de veelzijddigheid van deze kunstenaar verontrusten, vreesde men in het veelvuldig variteren van zijn technieken een gevaar voor
t e grote gemakkelijkheid, in zijn voortdurend experimenteren een gebrek aan diepte te zien binnensluipen, of een te veel
aan historische geleerdheid onder invloed
van zijn studies, de overvloedige illustratie, die ons hier zijn evolutie laat volgen,
toont ons dat dit alles geen gevaar betekende voor zijn artistieke persoonlijkheid,
doch een uitdrukking was van rijke innerlijke ontwikkeling: de schoonheid,
kracht en rijpheid van zijn werken der
laatste jaren bewijzen het. A. D.
F. van der MEER, Geschiedenis ener
kathedraal. --- Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1952, 3de
druk, 88 pp., 122 afb., f 8.90.
Een aantal jaren geleden heeft Professor v. d. Meer ons aangenaam verrast
met zijn boeiend, sprankelend werk: Geschiedenis ener kathedraal. De originele
evocatie van het verleden, zijn levendige
stijl en groot meesterschap over het
woord openden nieuwe mogelijkheden

voor de Nederlandse kunstbeschrijving,
die onder invloed van de Germaanse wetenschap niet alleen de Duitse degelijkheid bezat, maar vaak ook dorheid en
duisterheid. Sterk geïnspireerd door de
Franse cultuur heeft Professor v. d. Meer
bewezen dat hij ook de Franse kunst
verstond om een degelijk onderwerp interessant en boeiend te behandelen. Dit
boek getuigde trouwens in vele opzichten
voor de bewondering van de schrijver
voor de Franse kunst.
Onlangs is een nieuwe uitgave van dit
werk verschenen, en ook deze is weer een
schone verrassing. De schrijver heeft er
namelijk een rijke verzameling afbeeldingen aan toegevoegd, zodat nu de tekst
overvloediger belicht wordt. Dit boek is
aldus nog meer toegankelijk geworden
voor de niet-vakman, die zijn liefde voor
de kunst ruimschoots kan bevredigen met
dit boeiende en prachtig-uitgegeven boek.
C. de Groot
C. DOELMAN, Kleine geschie denis van
de Europese kunst. Uitgeverij
Born, Assen, 1952, 76 pp., 31 afb.,
f 2.90.
De schrijver trekt in dit boekje de grote
lijnen van de kunstgeschiedenis. Bij zo'n
doelstelling kan men niet op details ingaan; uit de aard der zaak zullen de formuleringen vaak ook wat algemeen blijven. De auteur heeft blijkbaar vooral bedoeld de belangstellende leek een eerste
kennismaking te bezorgen met de kunst.
Hij is hierin goed geslaagd, waardoor dit
werkje aan zijn doel beantwoordt.
C. de Groot
Dr A. van der BOOM, Acht Vlaamse en
Nederlandse houtgraveurs. -- Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam
Antwerpen, 1952, 36 pp., 104 ill.
Met liefde heeft Dr v. d. Boom zich al
vele jaren verdiept in de studie van de
Nederlandse prentkunst,' en van tijd tot
tijd verschijnen er boeken van zijn hand,
die zijn kennis van dit onderdeel uit de
beeldende kunst overtuigend bewijzen. In
dit boek stelt de schrijver ons acht uitstekende houtgraveurs voor: drie Vlaamse en vijf Nederlandse kunstenaars. Het
zijn voor ingewijden zeer bekende namen:
Nelly Degouy, Désiré Acket, Luc de
jaegher vertegenwoordigen België, uit
Nederland treden voor ons aan P. G.
Rueter, Thijs Mauve, Dirk van Gelder,
Nico Bulder en S. L. Hartz.
Dit boek van Dr v. d. Boom bewijst
dat de Nederlandse en Vlaamse houtgra-

BOEKBESPREKING
veurs niet behoeven onder te doen voor
hun Engelse en Franse collega's. Hun
kunst bezit de distinctie die de Engelse
houtgravure kenmerkt en de vlotheid en
edele gedurfdheid die zo vaak aangenaam
verrast in de Franse meesterwerkjes. Wij
hopen dat Dr v. d. Boom ons nog dikwijls
verblijdt met zijn interessante publicaties
over de prentkunst, en dat hij steeds,
evenals nu in de Wereldbibliotheek, een
toegewijde uitgever moge vinden.
C. de Groot

Over het Exlibris.

WereldbibliotheekVereniging, Amsterdam-Antwerpen,
1953, 108 pp., vele illustr.
De Exlibris-kring van de W. B.-Vereniging heeft een alleraardigst boekje uitgegeven Over het Exlibris, dat op de
eerste plaats bedoeld is voor haar leden.
Vele afbeeldingen van Franse exlibris
uit de laatste eeuwen sieren dit werkje op
aantrekkelijke wijze. C. de Groot
Richard Williamson ELLIS, Book Illustration. A Survey of its History
and Development. — Kingsport
Press, Kingsport, 1952, (18) -76 pp.,
76 ill.
De grote belangstelling van de Amerikanen voor het schone geïllustreerde boek
spreekt zeer treffend uit dit prachtig uitgegeven werk, dat een overzicht wil bieden van de historie van de boek-illustratie. Meer dan zeventig kunstenaars uit
verschillende landen en diverse tijdperken
worden op een charmante wijze aan ons
voorgesteld. Wij krijgen een beknopt
overzicht van hun leven en werk en
iedere biographische schets wordt vervolledigd door een boekillustratie van de
kunstenaar, die doorgaans zeer typerend
is voor de geest en het werk van de artist.
Ofschoon de keuze zeer ruim is, mist
men toch wel de een of ander, die om de
kwaliteiten van zijn kunst zeker recht had
om opgenomen te worden. Zo wordt er
b.v. geen enkele Nederlandse boekillustrator genoemd, terwijl wij toch ongetwijfeld enige belangrijke boekillustrators
bezitten. Men kan toch moeilijk de Hollandse Amerikaan Hendrik Willem van
Loon, die wel optreedt, de vertegenwoor-
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diger van Nederland noemen. 't Is overigens een buitengewoon interessant werk,
waarvoor wij de vrijgevige en kunstzinnige uitgever van harte dankbaar zijn.
C. de Groot
Ottilie MOSSHAMER, Werkbuch der

katholischen Mádchenbildung. Dl 2:
Wege der Frau. — Herder-Verlag,
Freiburg i/Br., 1952, XII-380 pp.,
ing. D.M. 12.80, geb. D.M. 15.60.
Nog meer dan het eerste deel van dit
werk, dat wij verleden jaar (Jan. blz.
369) bespraken, zouden wij dit tweede
deel aan alle priesters, opvoeders en leidsters van vrouwelijk jeugdwerk willen
aanbevelen, als wellicht het allerbeste wat
hun op het ogenblik bij de geestelijke opleiding van de rijpende vrouwelijke jeugd
ter beschikking staat. Wege der Frau
heet het, en het behandelt alles wat het
meisje helpen kan bij het ontdekken en
volgen van haar eigen taak en roeping.
In de eerste hoofdstukken worden de
grondslagen van elke levenstaak beschouwd. Het beschikbare materiaal vooreerst: erfelijke aanleg, krachten van de
ziel en gaven der genade. En daarin de
factor van persoonlijke medewerking:
persoonlijkheidscultuur, ideaalbestreving
en luisterende ontvankelijkheid. De volgende hoofdstukken schetsen de eigen
roeping van de vrouw, de ontdekking
ervan door het jonge meisje en de drie
grote vormen welke deze roeping aannemen kan: „der Schleier, der Kranz, der
Ring". Tot slot wordt dit alles geprojecteerd op het beeld van de eeuwige
Vrouw, de Lieve Vrouwe en Moedermaagd.
Al deze levensvragen worden met ruime blik, met fijnzinnige tact, rustige oprectheid en diep religieuze schroom behandeld. En telkens weer is de uiteenzetting ingebouwd in een context van schriftpericopen, gedichten, verhalen, liederen
en spreuken, zodat het nooit bij een dorre
dissertatie blijft, maar alle harmonieken
van de meisjesziel mee aan het trillen
worden gebracht. Een ware goudmijn
wordt ons hier door een uitzonderlijk begaafde en fijnbesnaarde opvoedster ter
beschikking gesteld. Laten velen er overvloedig uit putten. L. Monden

GESCØDENIS
Prof. Dr L. J. ROGIER, Eenheid en
scheiding (Geschiedenis der Nederlanden onder red. van Prof. Dr L.
G. J. Verberne, Dl 2). De Koe-

pel, Nijmegen, 1952, VIII-296 pp.,
47 afb.
Na het Ie deel voor Dr P. C. Boeren
en het IIIe door Prof. Dr Verberne, ver-
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schijnt nu ook het Iie Deel van de „Geschiedenis der Nederlanden". Prof. Dr
Rogier had wel een dankbare opdracht de
meest interessante periode van onze nationale geschiedenis, van 1477 tot aan de
Franse Revolutie, te behandelen. Niet
alleen weet hij ons in gedrongen hoofdstukken drie eeuwen complexe politieke
geschiedenis duidelijk te maken, maar hij
heeft interessante hoofdstukken over het
cultuurleven en de economische ontwikkeling, over de sociale wantoestanden en
het godsdienstig leven. Niet dat de auteur
vele nieuwe feiten aanbrengt, maar voortdurend probeert hij een nieuw inzicht te
schenken: zijn uiteenzetting van het „verraad" van Rennenberg b.v. is overtuigend, en zijn poging tot rehabilitatie van
de rederijkers en de „Patriotten" gefundeerd.
De auteur heeft zijn opvatting over de
eerste regeringsjaren van Filips II, vooral
over diens godsdienstige politiek, gelukkig
enigszins gewijzigd. Op verscheidene
punten kunnen wij echter volstrekt niet
accoord gaan. Granvelle is een „model
Machiavellist" (p. 70) , „Alva had met
zijn koninklijke meester de principiële
gewetenloosheid gemeen" (p. 88) ; het
gaat over „wilde practijken" der pauselijke en bisschoppelijke inquisitie (p.
60) , enz. Tot onze verbazing houdt de
auteur nog steeds staande dat de Spaanse
Koning zich bij het aanduiden der nieuwe
bisschoppen hoofdzakelijk door politieke
motieven liet leiden. Als bewijs citeert hij
enkel „de sluwe cynicus Granvelle, de
vadsige egoïst Schenck van Toutenburg
en de dronkaard Nicolaas van Niewland"
(p. 83) en rept met geen woord van de
talrijke goede en verschillende uitstekende bisschoppen in die tijd.
Niettegenstaande een uitgesproken
sympathie voor de Zuidelijke Nederlanden lees b.v. op blz. 194 en 205 het
aandeel der Zuid-Nederlanders in de economische en culturele bloei van het Noorden in de zeventiende eeuw blijkt even
duidelijk Rogier's tekort aan kennis van
de geschiedenis van het Zuiden. Tot ons
genoegen wordt een Vierde Deel aangekondigd: „Het Zuiden sinds 1648" door
Drs J. Scheerder. Deze Zuidnederlandse
historicus zou er echter goed aan doen
minstens in 1585 te beginnen. Dat Prof.
Rogier naast een Rubens en Van Dyck,
niet ook Teniers, Jordaens en anderen
noemt, is onvergeeflijk, zoals het doodzwijgen van de eerste-rangs activiteiten
der Bollandisten.
Deze enkele opmerkingen nemen niet
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weg dat Prof. Rogier, dank zij een veelzijdige belezenheid, een plastisch uitbeeldingsvermogen en een snedige taalvaardigheid, ons een boeiend en degelijk boek
heeft geschonken. M. Dierickx
Jan ROMEIN, Machten van deze Tijd.
Vierde Druk vermeerderd met Gegist
Bestek. Ingeleid en bezorgd door Dr
J. Presser. — Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1950, 703
pp., 48 afbeeldingen.
Dit boek bestaat uit vier delen: 1.
Machten van deze tijd. 1919-1932 (pp.
15-288) , een herdruk van een in 1932
verschenen en in 1933 bijgewerkt boek;
2. Eerste vervolgdeel op dit boek. 19331935 (pp. 289-387) , verschenen in October 1935; 3. Tweede vervolgdeel. 1936-1937 (pp. 389-496 ) verschenen in Januari
1938; 4. Gegist Bestek, een groep van 27
politieke maandoverzichten van elk ongeveer zes bladzijden, verschenen in Groot
Nederland tussen Mei 1936 en Augustus
1939. Achteraan komen nog een boekenlijst, een jaartallenlijst 1918-1939 en een
bladwijzer, terwijl Dr Presser voor een
„Ten Geleide" en een naschrift zorgde.
In het eerste gedeelte behandelt Prof.
Romein in systematische orde de toestand
van de voornaamste grootmachten in de
veertien jaren na de eerste wereldoorlog,
en hij biedt heel wat interessants te lezen.
In de twee supplementen reikt zijn gezichtseinder niet verder dan twee jaar,
maar ook hier gaat hij meestal systematisch en niet chronologisch te werk, terwijl hij in de politieke maandoverzichten
een journalistieke beschouwing over de
afgelopen maand biedt. Dat men het eerste deel herdrukt, heeft zin; voor de vervolgdelen lijkt een herdruk niet voldoende
gemotiveerd, gezien het tekort aan tijdsafstand in onze snel evoluerende tijd; en
in elk geval is een nieuwe uitgave van
die journalistieke artikelen totaal overbodig.
Romein vermijdt alle bewuste of onbewuste subjectiviteit, maar erkent volmondig, de feiten te zien en te beschrijven
van uit zijn eigen standpunt (Aldus in
zijn Woord Vooraf, pp. 11-14). Hij is erg
tegen het imperialisme en het kapitalisme:
de crisis van 1929 is „dé crisis, nl. van
het kapitalistisch stelsel zelf" (p. 65 en
298) . Nog een diepere grondtoon beluisteren wij, wanneer de auteur uitvaart
tegen het fascisme. Positief echter is de
marxistische grondslag van Romein's levensopvatting, wat dan veel sympathie
voor Rusland meebrengt. „Rusland is
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geen probleem, Rusland is een oplossing"
{p. 211) , ofschoon de beruchte processen
van Moskou in 1937 hem een pijnlijk „wij
begrijpen niet" ontlokken (pp. S23-528).
In de Kerk ziet Romein enkel een machtsinstituut, dat reactionnair is en samengaat
met het fascisme in zijn strijd tegen het
bolsjewisme (pp. 450-460 en passim) .
M. Dierickx
Chester WILMOT, De strijd om Europa.
Geautoriseerde bewerking en vertaling door John Kooy. --- Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1952, 750 pp.,
rijk geïll.
Dit degelijk en boeiend geschreven
boek over de tweede Wereldoorlog vangt
aan op het ogenblik dat Duitsland meester is van het Westen, en Engeland zich
begint voor te bereiden om „de weg terug" aan te vangen. Doorheen de politieke en militaire gebeurtenissen tussen
Duinkerken en de slag van Normandië,
toont de schrijver ons zowel de groeiende
kracht van de Gealliëerden als de sterkte
en tenslotte de overmoed van het Duitse
opperbevel in de persoon van Hitler.
Daarna volgt hij van dag tot dag de
voorbereiding van „Overlord", de landing
zelf en, de zegevierende tocht door Normandië, om tenslotte, na de operaties rond
Arnhem en de tegenaanval in de Belgische Ardennen, de zegevierende „weg
naar Berlijn" op te gaan.
Interessanter dan de militaire gebeurtenissen lijkt ons het politieke spel dat de
auteur van dichtbij volgt. Op dit plan is
Stalin de grote overwinnaar van deze
Wereldoorlog, omdat hij in Teheran verkreeg dat de Anglo-Amerikaanse strijd
tot het Westen beperkt zou blijven, terwijl het Oosten vrij bleef voor Rusland's
politieke ambities. Het Duitse offensief in
de Ardennen bedoelde uiteindelijk de
Westelijke Geallieerden tot een compromisvrede te brengen, en Rusland buiten
Duitsland te houden. En de Duitse weerstand tot het bittere einde schrijft de
auteur terecht toe aan Roosevelt's eis tot
onvoorwaardelijke overgave.
De reden waarom Wilmot's boek in
Engeland zo'n opluchting verwekte, ligt
hierin, dat hij, naast alle sympathie voor
de Amerikaanse diplomatie en militaire
prestaties, tracht aan te tonen, en wellicht
werkelijk aantoont, dat het Engels beleid
zowel militair als diplomatiek sterker en
meer vooruitziend was, en dat de Amerikanen te veel overlieten aan improvisatie

en geestdrift.
Voegen wij hier nog aan toe dat Wil-
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mot zijn documentatie putte uit zijn eigen
ervaringen als oorlogscorrespondent voor
de B.B.C., uit de dagboeken van verscheidene generaals, en tevens uit het
Neurembergse proces en uit tal van verslagen zo van geallieerde als van Duitse
zijde.
R. Loyens
Walter DURANTY, Stalin en Co: Het
Politburo. De mannen, die Rusland
regeren. Nederl. vertaling (uit het
Engels) van Jan van Dijk..-- U.M.
,,West-Friesland", Hoorn, 1951, 294
pp., f 5.90.
Duranty, de nestor van de buitenlandse
correspondenten in Rusland, is correspondent van de „New York Times". Men
kan bij de vele boeken die handelen over
de moderne geschiedenis van Rusland,
met name waar zij de strategische opmars
van het programmatisch Russisch Communisme beschrijven, verschillende vormen van geschiedbeschrijving toetsen. Er
zijn schrijvers die te weinig aandacht besteden aan het individu en vooral de
nadruk leggen op de totaliteit van de
ontwikkeling der communistische wereld-.
en levensbeschouwing en er zijn ook publicisten die te veel aandacht besteden
aan het individu. Wat in dit boek van
Duranty zeer boeit is de methode van
biografische geschiedschrijving. Op zeer
concrete en objectieve wijze neemt de
schrijver als het ware bezit van de historische werkelijkheid door de individualiteit te reconstrueren. Deze methode zoekt
die werkelijkheid niet in schema's en catalogen; zij is natuurlijk allerminst onkundig van classificaties maar weet, in plaats
van skeletten, personen te scheppen. En
zo hebben wij dan in bovengenoemd boek
een boeiend relaas van de dertien leiders
die het Politburo vormen van de Russische Communistische Partij .... en dit
Politburo is Rusland en het Communisme
is Rusland. Zonder', een moreel oordeel
over de leiders uit te spreken wil het
trachten door te dringen in de Bolshevis
tische geest en ons, Westerlingen, begrip
bijbrengen van de achtergrond van de
politiek der U.S.S.R. De hoofdstukken
over „Stalin de man" (IV) , „Stalin het
symbool" (V) en „Stalinisme" (VII)
horen o.i. tot de best geschrevene. Hoewel het boek in 1949 verscheen en er in
de dertien leiders een kleine wijziging is
gekomen, is de opmars beslist dezelfde
gebleven al brengt de dynamiek mee dat
bij tijd en wijle die opmars ogenschijnlijk

zijpaden opgaat. Maar dat is een bekend
devies: de zig-zag lijn is volgens Lenin de
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1911 en 1912) . Ook vernam de lezer
graag wat over het aandeel van het christelijk Lat. bij de uitgroei der Lat. omgangstaal: een aandeel dat na de studies
van Chr. Mohrmann e.a. niet zo onbelangrijk blijkt te zijn.
Een boek alles samen waaruit ook leraren van het M.O. een leerzame documentatie zullen vinden bij het opfrissen van
het wel eens verdorrende taalonderricht
dei z.g. dode talen. Vergelijkingen met
parallelle taalverschijnselen uit het Duits
en het Frans maken de lectuur van dit
nochtans technische werk levendig en
boeiend.
J. V. B.
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geleidelijk de evolutie-roes te boven komen en de nuchterheid terugkeert.
Indien de auteur deze evolutie geheel
had meegemaakt, zou hij veel meer ruimte
gelaten hebben tussen de bindende gegevens der openbaring en de verantwoorde
conclusies der wetenschap.
H. van Waesberghe

Dr M. BRUNA, De evolutie-theorie.
G. G. Genootschap, nr 669, Den
Bosch, 1952, 63 pp.
Dezelfde moed, die een theoloog moet
hebben om een catechismus te ontwerpen,
heeft de bioloog die een korte samenvatting van het evolutievraagstuk schrijft.
Dr Bruna zij met deze moed g elukg e
wenst. Natuurlijk stelt hij zich daardoor
aan critiek bloot. De critische houding in
dit vraagstuk neemt sterk toe, sinds wij

Dr W. A. PANNENBORG, Satirische
schrijvers, Karakter en Temperament. r Van Gorcum & Comp,
Assen, 1953, 86 pp., f 3.90.
Naast een studie van de psychologie
der humoristen (Dr C. Hazewinkel, 1922)
ontbrak tot nu toe een typologie van de
satirische schrijvers. Dr Pannenborg
voorzag in deze leemte. Hij bewerkte
een grote hoeveelheid biografische gegevens van 27 satireschrijvers (o.a. Byron,
Erasmus, Gogol, Heine, Ibsen, Montesquieu, Rabelais, Voltaire) en vulde deze
aan, resp. vergeleek deze met gegevens
uit de herediteits-enquete van Heymans
en Wiersma. Hij vond op deze wijze
twee typen: het schizothyme en het sanguinische, en kwam tot de conclusie, dat
dit resultaat Kretschmer's uitspraak in
twijfel trekt, waar deze zegt dat satirici
en ironici typische vertegenwoordigers
zijn der schizothymen. Hoewel deze publicatie zeer droog en zakelijk is uitgevallen, zal zij niet nalaten belangstelling
te wekken bij psychologen en litteratoren.
en bewijst zij de bruikbaarheid van de
empirische psychologische typologie, zoals deze werd gefundeerd door de Groningse school. J. J. C. M., arts

ECONOMIE EN
Economische wetenschap en economische
politiek. Een bundel opstellen aangeboden door de Tilburgse Academir
sche Economische Kring aan de Aca
demische Senaat ter gelegenheid van
het vijfentwintigjarig bestaan van de
Katholieke Economische Hogeschool.
— H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1952, 443 pp., gen. f 11.50, geb.
f 14.
Een niet ongebruikelijk, maar daarom
niet minder passend geschenk van de afgestudeerden aan hun vroegere leermeesters. Een blijk van vreugde en dankbaar
heid tevens. Binnen het bestek van deze
recensie is het niet mogelijk de negentien
bijdragen afzonderlijk te bespreken. Wij
zijn gedwongen genoegen te nemen met
een kort overzicht.
Inzake de theorie van de economische

SOCIOLOGIE
politiek, schreef Groeneveld over de samenhang tussen orde, wettelijkheid en
politiek, behandelde Schouten enkele
planhuishoudkundige aspecten, en gaf
Ponsioen een eerste aanzet tot een sociologie van het economisch-politieke denken. Smulders en Mulder namen loon- en
prijspolitiek en collectieve loonvorming
onder de loupe, terwijl Veldkamp zich in
de sociale politiek verdiepte. Van Berkum
trok een principiële vergelijking tussen
Katholicisme en Socialisme.
Schings en Mutsaers oriënteerden zich
op het buitenlands economisch beleid met
artikelen over betalingsbalanspolitiek en
monetair evenwicht, en op ditzelfde stuk
zette Schmelzer' het venster op de toekomst open. Problemen in en rond de
onderneming hadden de aandacht van
Verster met „De ondernemer in de bran-

Qua Die? Omrekening van de romeinse
kalender. Ill. door N. Degouy. r
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1952, 30 pp., Fr. 15.
Een handige omzetting van de Romeinse kalender in onze huidige tijdsrekening, verlucht met sierlijke houtsneden
van N. Degouy. Alle latinisten zullen dit
boekje met nut hanteren. J. D. B.
—

.
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ding", van Van Keep met „Ondernemingsfinanciering", van Schrijvers met
„Enige notities over het klein- en middenbedrijf". Braun schreef over de Nederlandse middenstandspolitiek.
De betrekkingen naspeurend tussen industrie en handel, leidde Geertman naar
de opstellen van Van Casteren en Walter, die handelden over de coördinatie
van het binnenlandse goederenverkeer en
de transito-verkeerspolitiek. De landbouwpolitiek vond een scribent in Kriellaars, en tenslotte werden door De Mast,
schrijvend over financieel centralisme, de
gemeentefinanciën niet vergeten.
In deze bundel werd de strakke samenhang geofferd aan de diversiteit der onderwerpen. Ook is het niet wel mogelijk
achter de verschillende opstellen dezelfde
wetenschappelijke bron, de Tilburgse
Alma Mater, te ontdekken. Maar de
vraag mag gesteld, of dit niet eerder een
voordeel is. Te vaak immers werd in het
verleden aan deze hogeschool ten onrechte een strak doctrinisme verweten: het
voor ons liggende werk der afgestudeerden bewijst de onredelijkheid van dit verwijt.
Door de actualiteit van de onderwerpen en de deskundige behandeling, is deze
bundel van groot belang. Lezing zal
vruchtbaar zijn voor allen die zich ex
professo met het economisch-sociale leven
bezig houden, of zich daarop voorbereiden. A. Kuylaars
Mr Dr Th. KEULEMANS, O. Carm.,
De mens in het maatschappe lijk verkeer. Uitg. Urbi et Orbi, Amsterdam, z.j., XIV-322 pp., geb. f 8.50.
In Pauselijke encyclieken, brieven en
toespraken bezitten wij kostbare richtlijnen voor de ordening van het maatschappelijk leven. Door uit deze schat een 180
uitvoerige citaten te lichten, systematisch
te rangschikken en te voorzien van een
verbindende tekst, heeft Pater Keulemans
een maatschappijleer samengesteld. In
hoofdstuk I, „De opbouw der samenleving", wordt achtereenvolgens behandeld:
.de sociale natuur van de mens, de deelgroepen, de verhouding individu-groep,
de staat en de internationale samenleving.
Hoofdstuk II handelt- wel zeer uitvoerig
over „De juridische organisatie onzer
nationale samenleving"; vanzelfsprekend
konden hier Pauselijke teksten alleen in
de meer algemene paragrafen gebruikt
worden. Hoofdstuk III geeft aan „Hoe
het doel der samenleving bereikt wordt",
waarbij de auteur zich hoofdzakelijk tot

het economische beperkt, en spreekt over:
eigendom, productie, omloop (ruil en ruilmiddel) , verdeling en verbruik.
Voldoet dit boek aan de eisen die wij
thans aan een maatschappijleer mogen
stellen? In het voorwoord wordt gezegd:
„Wie niet bevreesd is de leiding dezer
(Pauselijke) uitspraken te aanvaarden,
heeft de zekerheid, dat hij er uit komt",
uit de doolhof n1. „waarin onze maatschappij tastend en zoekend ronddwaalt".
Die „zekerheid" is echter maar een zeer
betrekkelijke, want als de Paus algemene
richtlijnen geeft, en suggesties voor oplossingen, zijn wij er nog geenszins van
ontslagen deze richtlijnen verder door te
denken, te beargumenteren en voor onze
maatschappij tot concrete oplossingen te
verbijzonderen. In dit opzicht stelt Pater
Keulemans o.i. de lezer teleur. Zijn wijsgerige sociologie komt niet verder dan de
„hulpbehoevendheid" en de tweeslachtige
individu gemeenschapsverhouding van
Angelinus; noodzakelijke en vrije groepsvormen worden onderscheiden als afzonderlijke realiteiten, en niet gezien als verschillend gedoseerde aspecten van iedere
duurzame menselijke groep; als het wezen
van de P.B.O. wordt gesteld het overbruggen van de sociale tegenstellingen
i.p.v. de ordening van het economische
leven, wat primair is; volgens de sociale
aanleg van de mens zou één wereldstaat
mogelijk zijn; enz. Waar het aankomt op
concretisering, laat de auteur weliswaar
zo goed als geen kwestie onaangeroerd,
maar veelal missen wij toch een diepere
en houvast gevende behandeling. Zo t.a.
v. het recht op arbeid, de medezeggenschap in de onderneming, belastingbetaling en -ontduiking, het sociale karakter
van de eigendom, de verdeling als economisch probleem, de techniek als maatschappelijk vraagstuk; enz. Als wij in de
maatschappij van vandaag „tastend en
zoekend" ronddwalen en wie zal dat
tot op zekere hoogte willen ontkennen?
--- dan mogen wij het toch betwijfelen of
dit boek, juist dáár waar wij de weg kwijt
zijn, ons een veilige gids kan zijn. "
A. Kuylaars
C. Van GESTEL, O.P., Sociale leer van
de Kerk. 'T Groeit, Antwerpen;
Nelissen, Bilthoven, 1952, 340 pp.,
ing Fr. 140, geb. Fr. 170.
Deze geheel nieuwe bewerking van het
bekende handboek dat E. P. Rutten O.P.
ons destijds bezorgde, is waarlijk te begroeten: de sociale vormen hebben zich
sinds 1932 sterk ontwikkeld zodat nieuwe
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punten in de sociale leer van de Kerk
moesten opgenomen worden.
Na een inleidend principieel hoofdstuk
over de sociale leer van de Kerk in het
algemeen wordt de ontwikkeling van die
leer in de verschillende landen beknopt en
toch niet te schematisch, overzichtelijk en
toch niet te houterig geschetst. In het
kernstuk van het boek worden de centrale
gedachten van de katholieke sociale leer
behandeld: rechtvaardigheid en liefde, als
haar grondpijlers; eigendomsrecht en
eigendomsplicht; arbeid en kapitaal;
stands- en bedrijfsorganisatie; staat en
maatschappelijke ordening. Deze hoofdstukken munten uit door klare begripsbepaling, genuanceerd oordeel, paedagogische vaardigheid en typografische schikking. Kort, misschien wel te kort, worden
liberalisme, marxisme en communisme tegenover de katholieke sociale leer gesteld.
Het boek eindigt met een meer apostolisch hoofdstuk: de nieuwe kruistocht.
Dit boek beantwoordt volledig aan het
gestelde doel: leken en priesters een degelijke, betrouwbare kennis van de katholieke sociale leer aan de hand te doen.
Wie wetenschappelijke specialisatie zoekt
vindt na ieder hoofdstuk een korte bibliographie tot verdere studie. Warm aanbevolen!
J. De Mey
Progrès économique et progrès social
(Cycle d'études patronales. 4e session
Bruxelles févr. 1952 — Uniapac) .
r
Société Epee, Parijs; Fed. der
Kath. Werkgevers van België, Brussel, 1952, 172 pp., Fr. 85.
Met het onderwerp „de economische en
sociale vooruitgang" heeft de Uniapac
haar studiecyclus afgesloten. De referaten
in dit verslagboek opgenomen, worden,
evenals de voorgaande, gekenmerkt door
degelijkheid en apostolische ijver. Het
peil van de eerste studieweek in Tilburg
„over de private onderneming" werd echter niet meer bereikt, noch in Parijs, noch
in Oxford, noch in Brussel.
Als inleiding komt een zakelijke schets
over sporen van het kapitalisme in onze
samenleving (Sassen) . Speciaal kunnen
we aanbevelen de oorspronkelijke analyse
van het proletariaat (Zamanski) en de
referaten over de techniek, theoretisch
door Prever en H6ffner, meer practisch
door Henry. Een interessant licht op het
hoofdthema wordt geworpen door de studie over de verdeling van het nationaal
inkomen in Engeland tussen 1938-1950
(Lever) . Mochten ten slotte alle ondernemers de treffende woorden van L. Be-
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kaert over „christelijke geest en economische humanisme" waarachtig ter harte
nemen!
Twee belangrijke aanspraken van Paus
Pius XII (3-6-'50 en 31-1-'52) vormen
een passend besluit voor dit verslagboek.
J. De Mey
Robert TOUBEAU, Responsabilités actuelles des chefs d'entreprise. -- Ed.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1951,
114 pp., Fr. 42.
Door velerlei factoren: syndicaat, wetgeving en publieke opinie, hebben de
ondernemers aan invloed ingeboet. Om
daaraan te verhelpen wil dit vlotte, pretentieloze maar toch zeer openhartige
boekje de ondernemers tonen hoe ze door
constructieve sociale politiek en handelwijze in de onderneming zelf hun arbeiders en employés voor hun taak kunnen
interesseren. Is het vooral practisch voor
eigenaars en leidend personeel van middelmatige ondernemingen, ook syndicale
afgevaardigden en leden van de ondernemingsraad zullen deze rake, nuchtere en
uit de praktijk gegroeide bladzijden met
veel nut lezen.
J. De Mey
Dr Frans Van MECHELEN, De studie

der Publieke Opinie (K.V.H.U.,
Verh. 424) . Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952, 70 pp., Fr. 25.
Het publieke opinie-onderzoek is een
belangrijk maar geen gemakkelijk werk.
Zowel het ene als het ander zal wel blijken uit deze korte verhandeling. Het zou
een onderzoek op zich zelf waard zijn om
te weten hoe de doorsnee-lezer van de
verhandelingen der K.V.H.U. op de onderhavige studie reageert. Misschien wel
met hoofdschuddend niet goed begrijpen.
Wij raden de lezing ervan ten zeerste
aan voor al degenen die, zonder in deze
problemen thuis te zijn, menen dat al dat
gedoe van onderzoeken en interviews
maar liefhebberij en moed is.
Positief is het werkje in zijn beknoptheid van grote waarde door zijn klaarheid en volledigheid, gemeten natuurlijk
aan het aantal bladzijden waarover de
auteur mocht beschikken. J. Cleijmans
W. B. D. BROWN en W. RAPHAËL,
Modern Personeelsbeleid. Vert. Drs
G. Bos. — De Koepel, Nijmegen,

Sheed and Ward, Antwerpen, 1952,
224 pp.
Het is een goede gedachte geweest van
de uitgeversmaatschappij „De Koepel"
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onontwarbaar verstrengeld evenwicht van
berouwvolle terugkeer en bevrijdende
ontdekking.
Een groot roman kunnen we nochtans
dit boek niet noemen. Daarvoor ontbreekt
nog te zeer de artistieke vormkracht; de
fictie van het dagboekgenre wordt niet
steeds consequent genoeg volgehouden,
de bouw van het verhaal verraadt nog
soms een gebrek aan métier en de stilistische verwoording kan vaak geen gelijke
tred houden met het psychologisch begrijpen. Maar een belangrijk boek is De
bevrijdende sprong zeker, dat de aandacht verdient van ieder die met roepingsproblemen te maken heeft, en zelfs
van ieder die eenvoudig met heel zijn
zoekende tijd mee wil peilen naar de zuiverheid van het religieus beleven.
L. Monden

Bamboe-Reeks: F. GARROLD, Paddy;
F. DALLE, Jonge Hendrik, kapitein;
T. LINDEKRUIS, Renne; Jos. Van
LAER, De match gaat verder. —
N.V. Vanmelle, Gent, 1952, 144.108
150 en 177 pp., ing. Fr. 100, geb. Fr.
150 (afzond. Fr. 30 en 45) .
Een reeks van vier jeugdboeken voor
dertien- tot vijftienjarigen. Naast een
welkome herdruk van Garrold's sympathieke Paddy staan drie oorspronkelijke
Vlaamse verhalen, alle drie van geroutineerde jeugdschrijvers. We vinden er de
virtuose psychologie in terug en de gespannen bewogenheid van Van Laer, het
milde, warm begrijpende priesterhart van
Lindekruis, en de suggestieve, nog wat
jonge maar aristocratisch-schroomvolle
verhaaltrant van Dalle. Weldoende en
opvoedende jeugdlectuur van meer dan
gewone waarde, keurig uitgegeven en
zeer goedkoop: de Bamboereeks zal haar
weg wel vinden naar geest en hart van
de jeugd. L. M.

Hans BERGHUIS, Pleidooi voor een
zondaar. — A. W. Sijthoff, Leiden,
1952, 192 pp., f 5.90.
Pleidooi voor een Zondaar is een typische eersteling van een jong schrijver,
die ongetwijfeld talent, zelfs een groot
talent bezit. Maar de grote fout, die heel
de roman, zo niet bederft, dan toch ernstig schade doet, is de geforceerdheid.
Alles is te geforceerd, zodat leven en

natuur er uit geweken zijn. De haat jegens God van de hoofdfiguur, de gebeurtenissen en lotgevallen, zelfs de liefde
van de held jegens zijn bruid, alles is van
een onwaarschijnlijke gejaagdheid en op-
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gedrevenheid, waardoor het interesse van
de lezer in het gedrang komt. Vooral de
gebeurtenissen in Madrid zijn te onwezenlijk om serieus genomen te worden.
De schrijver weet nog geen maat te houden, noch in het religieuze, noch in het
erotische. In het laatste is hij zo openhartig dat het boek voor jonge mensen
ongeschikt is. Hij schrijft brillant en vernuftig, bijna te vernuftig, iets te cerebraal
om sterk te ontroeren. Weet hij zich te
matigen en zich een natuurlijker verhaaltrant aan te leggen, dan is hij ongetwijfeld tot goede dingen in staat. J. v. H.

J. M.
Raymond BRULEZ, De Haven.
Meulenhoff, Amsterdam, 1952, 185
pp.
Dit is het derde deel van Brulez' vierledige geromanceerde mémoires. Werkelijkheid en fictie vernuftig combinerend,
vertelt Schr. met een„behoedzame pen tot
calligraphische tucht” gedwongen, over
zijn verloving en huwelijk, over zijn aanvankelijke werkzaamheden als reiziger
voor een kolenzaak, later secretaris bij
een bekende uitgeverij te Brugge, over
het weervinden van de Triumviren van
het Pakt (aan de onderneming van een
van hen ontneemt het boek zijn titel) ,
over de avonturen van de vele merkwaardige figuren die ons bekend zijn uit de
vorige delen of waarmee Schr. nu in contact komt, over zijn romandebuut, over
het leven vooral van Claven, zijn nieuwe
woonplaats, tussen de twee oorlogen.
Wanneer het vierde deel zal verschenen zijn, kunnen we op het werk van
Brulez wellicht uitvoeriger ingaan. Het
lokt daartoe. Door zijn verfijnd en fraai
intellect, door zijn speelse fantasie, door
zijn aristocratische badinage heeft het
ongetwijfeld zijn heel eigen plaats in de
Vlaamse en Nederlandse letteren. Maar
verfijning van intellect, speelsheid van
fantasie en aristocratie van een salonbabbelkunst houden gevaren in. En daar
aan ontkomt Brulez niet. En daarom
kunnen wij in Mijn Woningen geen meesterwerk zien.
Brulez weet te goed dat hij fraai
schrijft. Aan de voldoening die hij heeft,
dat hij zijn ervaringen „op een haast bevredigende wijze" weet te formuleren,
offert hij het gevoel op, de diepte, de toewijding, het leven naar de Waarheid.
Van het leven heeft hij „blijkbaar vooral
het vergankelijke bestanddeel bemind".

En tot dit vergankelijk bestanddeel hoort
helaas ook zijn geloof: „Ik ben gelukkig
dat ik, als kind, heb geloofd, en niet
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rampzalig dat ik dat geloof heb verloren", en hij wenst niet uit te maken
„welke van beide: religie of rationalisme
de sterkste lichtbron uitmaakte of mij de
subtielste ontroeringen bezorgde". En in
een luchtig maar voos scepticisme, dat
toch maar vooral geen dupe wil zijn en
misschien alleen een kleine belachelijkheidsvrees is, zoekt hij heul voor een
wellicht diepere kwetsbaarheid.
Brulez doet er goed aan, slechts om het
jaar een deel van zijn „tetralogie" te
laten verschijnen. We vrezen dat bij een
continuë lezing van de vier boeken het
precieuze narcissisme van de auteur wel
wat zou afdoen van de bekoring die ontegensprekelijk uitgaat van de afzonderlijke delen. Fr. Van Bladel
Yvonne PAUWELS, De Barmhartige
(Triomfreeks) .
Jan van Tuyl,
Antwerpen-Zaltbommel, 1952, 220
pp., Fr. 125.
Simon Heylen kent de krachten der
kruiden, en heeft de roeping die aan te
wenden om de lichamelijke nood te lenigen van al de mensen die, aangetrokken
door de groeiende faam van de Wonderdoktor, naar hem toekomen. Zijn vrouw,
die in deze practijk alleen een bron van
verrijking en weelde zag, is dood. Zijn
gehuwde kinderen, die in deze practijk
alleen een compromitterende hebbelijkheid
zien, zijn geëmancipeerd en van hem
weggegroeid. Het gerecht, dat in deze
practijk alleen een strafbare kwakzalverij
ziet, grijpt in. Alleen Grete, de jonge hulp
in huis, door haar intuïtief geloof in de
barmhartige mensenliefde van Simon en
door haar zuiver gevoelige genegenheid
voor de alleen strijdende Samaritaan geleid, groeit langzaam naar hem toe, weet
hem niet alleen door alle moeilijkheden
heen te helpen, maar laat ook haar meisjesgenegenheid openbloeien tot een schone
vrouwenliefde, die het hart van deze eenzaam-goede troosten en warmen en zoenen zal in de avond van zijn leven.
Het is een mooi verhaal geworden.
Goed opgezet, boeiend en warm. Warm
vooral. Yvonne Pauwels schrijft vanuit
haar gevoel. Het is waar dat zij niet
altijd het gevaar ontloopt van de lichtelijk tranerige gevoelerigheid. Het is waar
dat haar vertel- en beschrijvingsstijl niet
schittert van oorspronkelijkheid. Het is
vooral waar dat zij, schrijvend vanuit
haar gevoel, er niet heel goed in slaagt
(hier toch al beter dan in haar vorige
roman) het verleden in het heden te laten
doorleven. Maar het waarachtig mense-

lijk en zuiver vrouwelijk gevoel, waaruit
ze vooral de figuur van Grete heeft geschapen, is schoon genoeg om er de
tekortkomingen bij te vergeten.
Fr. Van Bladel
Maurice D'HAESE, De heilige gramschap. De Sikkel, Antwerpen,
1952, 207 pp., ing. Fr. 80, geb. Fr.
96.
„Niets had een doel .... alles kwam
altijd te laat" (76) . Stijl, sfeer en verhaal
van deze verzetsroman willen ons een
uitzichtloos nihilisme opdringen. Woorden- en gedachtenherhalingen suggereren
de nutteloze herhaalbaarheid van alle
menselijk doen en denken, momentsvervloeiingen en gevoelsanalysen betrekken
het half-animale en onderbewuste mee in
de bewuste gedragingen, en in een sfeer
van vale existentialistische nausée vertelt
het verhaal traag en ten slotte vrij pover
het doelloos en vergeefs en bijna stom
verzet van Peter en zijn vrienden tegen
de vijand en de levensontwijding. Het
slot luidt: „Er was niets".
Het beste van dit boek zijn stijl en
sfeer, zeker opmerkelijk en merkwaardig
volgehouden. Maar daarmee alleen schrijft
men nog geen aanvaardbare roman.
Paul van Meer
Jan BOSCHMANS, De vinger in de
champagne. Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1952, 233 pp., geb.
Fr. 135 (leden Fr. 80).
Na De zeven flessen van de Kanunnik
offreert B. ons dit nieuw ontspanningsverhaal, als champagne fonkelend, spiritueel en amusant. Alles is hier van betrekkelijke maar voortreffelijke kwaliteit:
de taal, wel eens wat gekunsteld maar
prettig en keurig; het verhaal, boeiend en

verrassend; de humor in de verbeelding,
de dialogen, de situaties, de bonte figuratie. B. moet ons nog maar eens vergasten
op „een goed glas". We zullen er graag
bij zijn. Paul van Meer

Cor Ria LEEMAN, Er werd een kind
gedood (Reinaert-Reeks, 23) . •-- Arbeiderspers, Brussel, 1952, 253 pp.r
Fr. 30.
Nordi wordt in de oorlog blind geslagen. Het laatste wat hij zag was de dood
van een vrouw die 'n kindje moest baren:
„de wereld werd in haar tabernakel geschonden", hijzelf in zijn levensgeloof.
Van zijn opstand tegen het ontheiligde
leven en tegen God zullen de dood van
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zijn zoontje en het offer van zijn vrouw
hem genezen.
De ik-vorm betrekt de lezer zelf in het
angstige, achterdochtige, vaak onbewuste
en op associaties rondtollende getob van
de vertellende Nordi. Maar aangrijpend
door zijn tragiek, wordt het verhaal door
pijnlijk nauwkeurige gevoels- en gedachtenanalyses wel eens wat overspannen.
Iemand met Leeman's taal en stijl en levensinzicht zal, na versobering en verdieping, nog wel tot iets beters in staat zijn.
Paul van Meer
John D. SHERIDAN, De Kerel. Uit het
Engels vertaald door Frans van 01denburg-Ermke. --- Thijmfonds, den
Haag, 1953, 270 pp., f 5.75.
Sheridans roman speelt in Ierland,
hoofdzakelijk in Dublin. De „kerel" is een
zeer dubieuze „held", die in eigen ogen
een „kerel" is én zolang hij rondjes geeft
ook in de ogen der vrienden, doch die
voor zijn gezin een waar kruis is.
Ondanks de bluf en de eeuwige dorst
van deze miserabele „kerel", schuilt ér
toch iets in hem dat een zekere sympathie
kan verwekken.
Een door-en-door Iers gezin; katholiek
in merg en been, optimistisch en tegelijk
nuchter en gevoelig.
Een boek dat zich aangenaam laat lezen, niet het minste om de echte humor
Ierse, wel te verstaan
waaraan het
boek zeer rijk is.
Joh. Heesterbeek
Dignate ROBBERTZ, Geertrui, de heks

van Veere (Boekenclub Felix Timmermans) . --- P. Vink, Antwerpen;

Winants, Heerlen, 1951, 450 pp. geill., geb. Fr. 400 (reeksprijs) .
Een rustig verhaal uit oude tijden. Geen
grote literatuur maar een vlot geschreven
verhaal, waarvan het tempo misschien
iets te traag; is. Blijkbaar ontleende de
schr. haar pseudoniem aan een tijd- en
lotgenote van haar heldin. In 1565 werd
te Veere als heks onthoofd en verbrand
Digna Robert en in hetzelfde jaar Geertruid Willems, die door foltering tot bekentenis was gebracht. Deze Geertruid is
de hoofdpersoon van onze roman.
Op een historische onjuistheid dient
gewezen. In de roman komt, naast de
nobele kanunnik Anselmus, de figuur voor
van de ketterjager Del Rio. Dit is een
historische figuur, een Jezuïet (al wordt
hij in het boek niet met die naam aangeduid) , die een belangrijke rol speelde met
betrekking tot de heksenprocessen. Hij
leefde van 1551 tot 1608 en kan dus niet
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in 1564 de heks van Veere op de brandstapel gebracht hebben. Niet zo erg. Maar
zijn karakter is mistekend. Hij werd hier
een type als Van Lenneps monnik Eugenio. De schr. laat hem zeggen: „Beter is
het dat honderd onschuldigen sterven, dan
dat één tovenaar blijft leven tot schade
van Gods volk" (blz. 433) . In zijn boek
Disquisitiones Magicae lezen we echter:
„Praestare centum sagas nocentes absolvi,
quam ut per talem probationem (de waterproef) innocens una muller condemnetur et periclitetur". („Het is beter dat
honderd schuldige heksen worden vrijgesproken dan dat door een dergelijke proef
één onschuldige vrouw wordt veroordeeld
en in levensgevaar komt". Edit. 1612, p.
654) .
Dit is dus precies het tegenovergestelde.
van wat de schr. hem in de mond legt.
Deze onjuistheid diende rechtgezet teworden. Overigens heeft de schr. er met.
zorg voor gewaakt iets te zeggen, dat
enigszins kwetsend zou kunnen zijn voor
katholieken, hetgeen in deze materie niet
gemakkelijk is. De figuur van Del Rio is9
de enige caricatuur in het verhaal en valt
uit de toon. Ze is een artistieke vergissing. Ook zonder hem zou de intrige voldoende verantwoord kunnen worden.
Bern. van Meurs.
Anne de TOURVILLE, Jabadao. — Ned.
vert. van J. Meyknecht-Grossouw..
— Helmond, Helmond, 1952, 259 pp.,
f 7.90
De roman van een tragisch huwelijk in.
de sfeer van Bretonse gelovige en bijge-lovige praktijken. Een goede roman, die
we graag aanbevelen. Bern. van Meurs.
Albert DROESBEKE, Les Øes song
trop hautes. -- Editions du Dauphin,.
Parijs, 1952, 290 pp.
Dit boek is het verhaal van een jonge
idealist, Xavier Berteau, die niet los raakt
van zichzelf en daarom ook de inwendige
vrede niet vindt. Zelfs de zuivere liefde
van Marie-France, die hem begrijpt beter
dan wie ook, kan hem niet bevrijden van
zijn onrust en onzekerheid.
Berteau is wellicht een beeld van de
onevenwichtige en ontwortelde jeugd, die
verstrengeld zit in het net van de moderne problemen en niet geloven kan in het
eenvoudige en serene geluk.
De schrijver heeft zijn rijkdom aan gedachten wat te veel uitgedrukt in aphorismen en wijsgerige bedenkingen, die
soms storend werken op de gang van het
verhaal.
E. J. Jansen

.
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BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
AERDE, Rogier van, Passie. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1952, 300 pp.
Paul Brand,
ASSELBERGS, Dr W. J. M. A., Vijftig jaar na Schaepman's dood.
Bussum, 1953, 24 pp., f 1.
BARRETT, W. E., Gods linkerhand, uit het Engels door D. Ouwendijk. r Kempische Boekhandel, Oud -Turnhout, z.j., 310 pp., Fr. 125.
BECHER, Hubert, S.J., Ernst Jiinger. — J. Schnellsche Buchhandlung, Warendorf,
Westfalen, 1949, 110 pp., 2.40 D.M.
BERDJAJEW, N. A., Mijn weg tot zelfkennis. — Van Loghum Slaterus, Arnhem;
Kosmos, Antwerpen, 1952, 348 pp., geb. Fr. 195.
BERKHOF, Aster, Meester Groenevelt. 2 dln..— Boekengilde De Clauwaert, Leuven,
1953, 306-258 pp., Fr. 135 (ieder) .
Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen, 1953, 184 pp.,
BONI, A., Columbus achterna.
16 pl. en kaart, Fr. 80.
BORKENAU, F., Der Europaïsche Kommunismus, seine Geschichte von 1917 bis zur
Gegenwart.
Francke-Verlag, Bern, 1952, 540 pp., D.M. 19,50.
BRUNA, Dr M., De evolutietheorie
G. G. Genootschap, no 669, Den Bosch, 1952,
63 pp.
BLICKINX-LLIYKX, A., De bevrijdende sprong. — Heideland, Hasselt, 1952, 206
pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
CHASTEL, A., Léonard de Vinci par lui -méme. — Ed. Nagel, Parijs; Unesco, Parijs,
1952, 206 pp., Fr. Fr. 660.
Classiques du XXe siècle: 3: FESCHOTTE, J., Albert Schweitzer; 4: ROUSSEL, J.,
Charles Péguy. — Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1953, 130-122 pp., Fr. 36
per deel.
CNEUDT, R. de, Liederen der bezinning. — Erasmus- genootschap, Gent, 1952, 96
pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 85.
CONSTANT, P., O.F.M.Cap., Heilige missie voor zieken. --- Franciscaanse Standaard, Brugge, 1953, 64 pp., Fr. 5.
COLIVEE, F., ik heb de eer te requireren. — Van Loghum Slaterus, Arnhem; Kosmos, Antwerpen, 1952, 182 pp., Fr. 95.
CRUYSBERGHS, Mgr K., Sint Paulus en de priester. — Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1952, 172 pp., Fr. 60.
DANTEC, Fr., Foyers Rayonnants: t. 2: Fervents. — Direction dés Oeuvres, Quimper, 1953, 342 pp., Fr. Fr. 425.
DELOBEL, H., Beeld en Woord. Aardrijkskunde Dl 1, waarbij aansluit het Aard
rijkskundig Werkboekje Dl 1. Ill. door J. Maats.
Van In, Lier, 1953, 44-32
pp., Fr. 35 en 19.
DEPAUW, Valère, Alleen moeder (Triomfreeks) . — J. van Tuyl, Antwerpen, 1953,
236 pp., Fr. 125.
DORP, Jan van, Het avontuurlijke zeilschip. --- De Vlijt, Antwerpen, 1952, 285 pp.,
Fr. 95.
ECCLESIA DOCENS REEKS. Christus Dominus. Apost. Constitutie van Pius XII.
N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1953, 31 pp., f 0.95.
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GAGERN, F. von, Die Zeit der geschichtlichen Reife (Seelenleben and Seelenfiihrung, 4). -- J. Knecht, Frankfurt a/M., 1952, 200 pp., D.M. 5,20.
GOERRES, I. Fr., Das grosse Spiel der Maria Ward. 4. Aufl. — J. Knecht, Frankfurt a/M., 1952, 260 pp., D.M. 8.80.
GREWEL, Dr F., SCHENK, Dr V. en BLADERGROEN, Dra W. J., Leeszwakke
J. Muusses, Purmerend, (1952), 64 pp., gecart. f 2.75.
kinderen.
HEIDBUECHEL, H. en CRAPS, F., Aanschouwelijke woordenschat en stijloefeningen. Dl 3. -- Brepols, Turnhout, 1952, 96 pp., geill., Fr. 45.
Lannoo, Tielt, 1953, 446
Jesus de Heer. Gebedenboek voor katholieke jongeren.
pp., Fr. 100, f 7.50.
KEULEMANS, Mr Dr Th., O.Carm., De mens in het maatschappelijk verkeer. —
Urbi et Orbi, Amsterdam, 1953, 322 pp., f 8.50.
Kleine Biicherei des Verlags Ars Sacra: ELTZ, Sophie Zu, Gespriche mit Eltern;
Ars
BOESMILLER, F., P. Rupert Mayer S.J.; STILL, Th., Leben in Fiille.
Sacra-J. Miiller, München, 1952, 36 pp. ieder.

Streven
naar een veilige toekomst doet- iedereen.
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ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
24, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen : op het leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

KNOX, Ronald, The hidden Stream. -- Burns-Oates, Londen, 1952, X-220 pp., geb.
sh. 16/-.
Lexikon der Paedagogik. Bd I: Abb-Fertigkeit. —• Herder-Verlag, Freiburg, 1952,
XXIV pp.-1196 col., D.M. 50 (bij inschr.).
Desclée De Brouwer,
LORY, Marie-Joseph, La pensée religieuse de Lion Bloy.
Parijs-Brugge, 1951, 376 pp., Fr. 150.
LOYOLA ,Zr, Hoe God zorgde. — G. G. Genootschap, no 672, Den Bosch, 1953
48 pp.
MONNIER, M., L'organisation des fonctions psychiques (Bibliothèque Scientifique,
22). — Ed. du Griffon, Neuchatel (Zw.) , 1951, 106 pp.
MONTAGU, Ashley, On being human. — Henry Schuman, New York, 1950, 125
pp.
Wege der
MOSSHAMER, Ottilie, Werkbuch der katholischen Midchenbildung,
Frau. — Herder, Freiburg, 1952, XII-380 pp., geb. D.M. 15,60.
PANNENBORG, Dr W. A., Satirische schrijvers. Karakter en Temperament.
van Gorcum en Comp., Assen, 1953, 86 pp., f 3.90.
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Speciale Afdeling
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PAZ, Octavio, Anthologie de la poésie Mexicaine. -- Ed. Nagel, Parijs; Unesco,
Parijs, 1952, 174 pp., Fr. Fr. 795.
PERRIN, J. M., O.P., La virginité (Cahiers de la Vie Spir.). r Ed. du Cerf, Parijs,
1952, 146 pp.
PILKINGTON, Roger, Zoons en dochters, vert. door P. J. Stolk. r Van Loghum
Slaterus, Arnhem; Kosmos, Antwerpen, 1952, 238 pp., geïll., geb. Fr. 155.
Quelques aspects de la démographie et de l'économie. Etude statistique.
Secr. Gén.
du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1952, 62 pp.
RAEYMAEKER, Louis De, Dominanten in de philosophische persoonlijkheid van
Kard. Mercier (Mededelingen K.V.A. van België. Kl. Letteren; XIV, 7). -Paleis der Academien, Brussel, 1952, 26 pp.
RICHTHOFEN, Bolko Freiherr von, Die Geschichte der deutsch-polnischen Bezie
Lichte Aleksander Brueckners. — H. Mo ller, Rendsberg, München,-hunge im
1953, 24 pp.
ROBBERTZ, Dignate, Noordwester (Regenboog-serie 1952-53 nr 3) . r P. Vink,
Antwerpen, 1952, 221 pp., geb. Fr. 95 (in reeks Fr. 65) .
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Voor speciale condities bij leveringen aan scholen, kloosters,
instellingen, zich rechtstreeks wenden tot

BENSDORP N.V. BUSSUM
ROGIER, Prof. L. J., en Rector N. de ROOY, In vrijheid herboren. Afl. 2. Het derde
kwart der eeuw.
Pax, Den Haag, 1953, 308 pp. In 6 afl. bij int. f 45, per afl.
f 7.50.
Romeins Martelaarsboek, Het.
L. J. Geeris-Roxs, Helmond, 1952, 3de uitgave,
413 pp.
SANDHURST, B. G., We saw her. Longmans, Green and Co, London, 1953, 226
pp. , 12/6.
SEAVER, George, Albert Schweitzer. — Hollandia, Baarn, 1953, 2de druk, 314 pp.
SHERIDAN, John D., De Kerel. — Thijmfonds, Den Haag, 1953, 270 pp., f 5.75.
SIVIRSKY, A. L. J., „De tragedie van de mens" van Imre 1Vladach (1823-1864) .
J. B. Wolters, Groningen, 1953, 14 pp.
SMITS VAN WAESBERGHE, J., S.J., Het oud-Nederlandse Paasspel.
1953.
(Bijdragen in „Speel" nr 1, jrg 2).
SNOECK, Dr A., S.J., Geesteshygiëne en Katholicisme* ^-- Het Spectrum, Utrecht,
1953, 47 pp., f 1.25.

Dit jaar begint de XIVe jaargang van

Is t1bracn

aCí1bficfjrift boor Vbí[oØopfjíe ett tEfjeuiogie
Bijdragen publiceert studies en kronieken over heel het gebied
van de wijsbegeerte, de theologie en de aanverwante wetenschappen. Het richt zich op de eerste plaats tot vakgeleerden,
maar vervolgens ook tot intellectuelen, die ernstig belang
stellen in de actuele problemen op dit gebied.
Door samenwerking van Zuid en Noord beschikt Bijdragen
over een rijke staf van medewerkers-.specialisten, zodat een
gevarieerde inhoud gewaarborgd is.
Een uitgebreide boekbespreking houdt U op de hoogte van alle
belangrijke publicaties.
Uiterste typografische verzorging.
Bijdragen verschijnt viermaal per jaar, telkens op ca 100 A 115
bladzijden, groot formaat.
De abonnementsprijs bedraagt voor België Fr. 185, voor Nederland f 14. Afzonderlijke afleveringen: Fr. 55, f 4,25.
De hoofdredactie wordt waargenomen door philosophie- en
theologie-professoren S.j.

ADMINISTRATIE-ADRES:
Standaard-Boekhandel N.V., Huidevetterstraat 53, Antwerpen
Giro 83065
Centrale Drukkerij N.V., Arminiaanse plaats 7, Nijmegen, Giro 50503
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BESTE FRIESCHE HEERENBAAI

Rood zegel 70 cts.
Paars zegel 60 cts.
TABAKSKERVERIJ TE AMERSFOORT SINDS 1798
Paul Brand, Bussum, 1953, 206 pp.,
STEUR, Prof. Dr Kl., Niet wij, maar Hij.
f 5.75 en f 7.25.
STRAA'I EN, Dr A. van, Proeve ener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid.
De Tijdstroom, Lochem, 1952, 165 pp., f 15.
STUHRMANN, Ludger, Josef Weinheber, rausch and mass. — J. Schnellsche Buch-handlung, Warendorf, Westfalen, 1951, 128 pp., D.M. 2.40.
TERTULLIANUS, Opera, pars 1: Opera Catholica. Adversus Marcionem (Corpus
christianorum. Ser: Latina I, 1) . — Brepols, Turnhout, 1953, XXV-75 pp., 5
tabellen, Fr. 80.
TIBERGHIEN, P., Médecine et morale. r Desclée et Cie, Parijs-Doornik, 1952,
366 pp., Fr. 95.
VELDT, J. H. Vander en R. P. ODENWALD, Psychiatry and catholicism. — Mac
Graw-Hill Book Co Inc., New York, Londen, 1952, X-433 pp., geb sh. 40/-.
VERBIST, Bert, Felix Timmermans, schilder met het woord
Verteller met 't penseel. r Van In, Lier, 1953, 232 pp., ing. Fr. 130, geb. Fr. 160.
VERBIST, Henri, A l'aube des Pays-Bas.
Editions Universitaires, Parijs-Brussel,
1953, 218 pp.
Verlengde leerplicht. Vierde graad en aanverwante problemen (Opvoedkundige Brochurenreeks van het C.O.V., nr 47) .
Christelijk Onderwijzersverbond, Antwerpen, 1953, 164 pp., Fr. 30.
VOLLMERT, Hans, Strijd om New York (B.F.T.- Combinatie 1952-53 nr 7).
P.
Vink, Antwerpen, 1952, 302 pp., geb. Fr. 125 (in reeks Fr. 75) .
WESTERINK, Dr H. J., Gods woord in menselijk schrift. --- J. H. Kok, Kampen,
1953, 111 pp., f 5.75.
WHITE, V., O.P., God and the Unconscious.
The Harvill Press, Londen, 1952,
XXV-277 pp., geb. sh. 21/-.
WIMMER, Aug., Die Menschenrechte in christlicher Sicht (Beiheft zur HerderKorrespondenz, 2).
Herder, Freiburg, 1953, 110 pp., D.M. 3,80.
ZAMBONI, Guiseppe, La dottrina della coscienza immediata è la scienza positives
fondamentale --- Verona, La Tipografica „Veronese", 1951, 98 pp.
ZISCHKA, Anton, De wereld blijft; rijk. r Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1953,
270 pp., f 11.50.
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Inrichtingen.
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Private onderneming beheerd door het Koninklijk Besluit van 15 December 1934
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f. 21.50
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f. 29.50
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niet naar wens. (Giro Nr 13346)
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tot b€ W€R€lb
Uit de Geschriften en Openbaringen van
Zuster M. Consolata Betrone, Capucines
256 blz.
België: 57 fr. ingen.; 75 Fr. gebonden
Nederland: f 4.90 ingen.; f 6.50 gebonden

*

Wanneer een woelige tijd over de aarde golft, weet God steeds
in stille zielen, onvermoed, een taak voor te bereiden, die, stil
gedroomd onder Gods genadige barmhartigheid, in de ziel
rijpt, tot redding van de hooghartige roekeloze wereld. Wie
zou vermoed hebben dat God zich tijdens de zware gebeurtenissen van de laatste oorlog, met een eenvoudige kloosterlinge
onderhield en haar liet inzien waarom Hij die catastl'Ophen
toeliet? En in eenzelfde eenvoud geeft Hij haar het reddingsmiddel; gewoonlijk laat God dan zo'n ziel even achter het
gordijn kijken, opdat zij, door het zien van al die gruwelen,
zouden beseffen hoe zwaar, maar ook hoe liefdevol, hun taaie is!
Zo nam Hij als uitverkorene Zuster Consolata Betrone. Zij is
zelfs niet volmaakt, zij heeft last met haarzelf, en haar opgang
is hard, maar is eenvoudig zoals God het wil. Alles is in Hem
en met Hem.
Volg in dit boekje hoe ze stilaan stijgt, langs harde weg, tot zij
God helemaal vastgrijpt, niet in een heroïsche kamp met veel
'{Jeweld en verovering, doch door eenvoudig gestreng overwinnen, alle dagen, stil, ongeweten, in algehele offergave, tot
zij de formule gevonden heeft waardoor zij God bij zich heeft
en voor Hem alles geven kan om de zielen te redden.

*
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willen doordringen in de geheimenissen van Gods leiding. En toch
mogen we niet als antwoord op die vraag de verklaring zoeken in het
woord van St Paulus: „Fidem servavi" ik heb het geloof bewaard. Is
dat niet het aandeel dat de grote onbekende massa van het eenvoudige
gelovige volk heeft bijgedragen voor het herstel der Hiërarchie.
Meer dan twee eeuwen lang vervolgd en achteruitgezet, beschouwd
en behandeld als minderwaardige burgers, uitgesloten van alle openbare
functies, beroofd van hun kerkgebouwen, scholen, hospitalen, stichtingen van liefdadigheid, teruggedrongen naar zolder- en schuilkerkjes,
bestookt door allerlei hatelijke plakkaten, overgeleverd aan de willekeur
der overheid, verarmd, meermalen --- vooral in sommige streken —
verstoken van sacramenten en priesterlijke bijstand, waren de Katholieken hoe kon het anders ---- langzamerhand in aantal sterk achteruitgegaan. Maar bij de aanvang van de 19e eeuw was toch nog een
derde van de bevolking van ons land Katholiek. Een derde van ons volk
had tot aan het einde de goede strijd gestreden en het geloof bewaard.
En het was geen dood geloof! Er lagen in die lang verdrukte Katholieke
massa geweldige geloofskrachten opgestapeld. Dat bleek in de emancipatietijd, die soms doet denken aan een explosie van geloofsleven zich
een weg banend in alle richtingen. Het begon al direct na de Franse tijd
toen aan de Katholieken een zekere vrijheid werd geschonken: dat
geloofsleven ontwikkelde zich onweerstaanbaar door de gave Gods, het
herstel der Hiërarchie.
***

Hoe was het in ons land met de Katholieken gesteld in 1820? In
Brabant en Limburg waren zij nog over 't algemeen in het bezit gebleven
van hun oude kerken, maar boven de rivieren woonde O. L. Heer op
zolder of in schuilkerkjes achter de huizen verborgen. Van parochieindeling, van een geregeld parochieleven was geen sprake. Het eens zo
bloeiende kloosterleven was in de provincies boven Maas en Waal door
de reformatie in enige tientallen jaren volkomen weggevaagd. Alle
hospitalen en andere instellingen van Christelijke naastenliefde met hun
landerijen en bezittingen waren geconfisqueerd. Maar ook in Brabant
en Limburg leidde het kloosterleven sedert de hervorming bijna overal
een kwijnend bestaan. Voor deze streken is de komst der Fransen in
1794 noodlottig geweest. De daar nog bestaande kloosters werden bijna
alle opgeheven, de communauteiten verstrooid en van hun bezittingen
beroofd. In Maastricht bijvoorbeeld, bestonden in 1794 nog een twintigtal kloosters. Al deze communauteiten werden door de Fransen ontbonden. Ook het ziekenhuis „Calvarieberg" moest de verplegende Zusters
wegzenden. De gebouwen en bezittingen van al die kloosterinstellingen

.
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werden in beslag genomen. De Fransen vormden er uit het kapitaal
voor het door hen opgerichte Burgerlijk Armbestuur, dat ook belast
werd met de exploitatie van „Calvarieberg".
In grote lijnen kan men zeggen, dat er op het hele territoir van het
tegenwoordige Nederland in 1820 ongeveer niets bestond van het
katholiek charitatief sociaal werk, zoals wij dat tegenwoordig kennen:
geen enkel katholiek ziekenhuis, geen sanatorium, geen krankzinnigengesticht door Zusters of Broeders bediend, geen enkel instituut voor
blinden, doofstommen of andere gebrekkigen, geen gesticht of pension
voor ouden van dagen, geen wijkverpleging, bijna geen enkel katholiek
weeshuis, geen katholieke scholen voor lager of voorbereidend hoger
onderwijs behalve enkele seminariën: er bestond hoegenaamd niets van
al die stichtingen en liefdewerken waaraan de woorden Zusters en
Broeders ons onmiddellijk doen denken. In 1820 werd er in ons land
zelfs geen enkele verplegende congregatie van Zusters aangetroffen.
Als we naar kloosters voor vrouwelijke religieusen zoeken, vinden we
boven Maas en Moerdijk letterlijk niets. En in Brabant en Limburg?
Daar bestaan nog, alles bij elkaar geteld, een tiental kloostertjes, gedoemd, op één enkele uitzondering na, om uit te sterven krachtens het
verbod door de Fransen reeds uitgevaardigd en door Willem I gehandhaafd, van novicen aan te nemen. Het gehele aantal Zusters in ons land
zal toen wel niet meer dan honderd vijftig hebben bedragen.
Zelfs de idee der roeping van meisjes tot het actieve religieuse leven
scheen ook in de zuidelijke provincies haast uitgestorven. Toen men
kort na 1820 een eerste stichting van gasthuiszusters in Breda wilde
beginnen, moesten de eerste postulanten in België warden gezocht.
De oude orden van mannelijke religieusen waren nog wel aanwezig:
zij bezetten een aantal staties in het Noorden en er waren ook enige
kloosters in het Zuiden: maar het getal der Paters was zeer gering.
Congregaties van Broeders bestonden nog niet. Er bestonden geen
missiehuizen, aan uitzending van missionarissen naar vreemde gebieden
kon niet worden gedacht: Nederland was zelf nog missiegebied, zonder
eigen bisschoppen en Hiërarchie.
***

Stel daartegenover de situatie van het Katholicisme, nu, een eeuw na
het herstel der Hiërarchie. Van Noord tot Zuid over heel het land
staan de talrijke kerken, in de laatste honderd jaar gebouwd. Een
bloeiend parochieleven, uitstekend georganiseerd, voorbeeld voor alle
landen. Prachtige diocesane seminariën met talrijke seminaristen: tientallen opleidings-instituten voor orden en congregaties. Een krachtig
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ontwikkeld kloosterleven: Ongeveer 120 orden en congregaties voor
vrouwelijke religieusen, wier aantal we mogen schatten op minstens
25.000. Zeer bloeiende provincies van mannelijke religieusen, van oude
orden en nieuwe congregaties, met talrijke roepingen en honderden
kloosters en vormingshuizen. Een uitstekend verzorgde sociaal charitatieve organisatie. De Vereniging van Katholieke ziekenhuizen telt als
leden meer dan honderd inrichtingen, waaronder zeer grote en --- ook
met het buitenland vergeleken — uitmuntende. 9 Sanatoria voor t.b.c.-patiënten; 8 psychiatrische inrichtingen; 8 herstellingsoorden voor
zwakke kinderen; 6 gestichten met internationale befaamdheid voor
blinden, doofstommen en andere gebrekkigen; 5 internaten voor achterlijke en zwakzinnige kinderen; 25 weeshuizen; 32 gestichten voor
voogdij-, regerings- of verlaten kinderen; ongeveer 230 gestichten voor
ouden van dagen en 190 pensions door religieusen bediend; overal een
goed verzorgde wijkverpleging onder leiding van het Wit-Gele Kruis
en Limburgse Groene Kruis, enz.
En welk een ontzaglijke ontwikkeling heeft het Katholiek Onderwijs
doorgemaakt, dat in 1820 nog niet bestond en een eeuw later bekroond
werd in 1920 door de „Pacificatie" en in 1923 door de oprichting van
de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Wie telt de Katholieke bewaaren kleuterscholen, de scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs,
hoeveel Katholieke scholen zijn er voor Middelbaar onderwijs, gymnasia, lycea, vakscholen, pensionaten voor jongens en meisjes. We
moeten ons verder wel tot een onvolledige — opsomming bepalen:
twaalf retraitehuizen; de zich steeds meer uitbouwende arbeidersorganisaties; standsorganisaties; verenigingen van werkgevers, onderwijzers,
leraren, geneesheren, enz.; onze katholieke pers, dagbladen, weekbladen, tijdschriften; onze katholieke politieke organisaties en onze
invloed in 's lands bestuur; de vele centrale bureaux. Hoeveel is er
onder dat alles, dat door het buitenland als voorbeeld wordt beschouwd
en dat alle andere landen ons benijden. Nog één zaak mag niet vergeten
worden: onze missie-actie, de vooraanstaande plaats die katholiek
Nederland op missiegebied inneemt, de vele missiescholen met haar
duizenden leerlingen, onze duizenden Nederlandse missionarissen,
Paters, Broeders, Zusters, over de hele wereld werkzaam, de missieactie van leken, en als bekroning onze ongeveer 50 Missie-Bisschoppen.
Vergelijken we deze opsomming met de toestand in 1820, nu ruim
honderd jaar geleden, toen zo goed als niets van dat alles bestond, dan
moeten we met dankbaarheid jegens God besluiten: er is in de verlopen
eeuw iets ontzaglijk groots gebeurd.
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Hoe is dat alles tot stand gekomen? Door het eenvoudige maar diepe
geloof en het opofferingsgezinde geloofsleven van het katholieke volksdeel, dat zich ontplooien kon toen de vrijheid kwam en dat door Gods
Voorzienigheid op het juiste moment opgevangen werd, gebundeld,
bestuurd, geleid en gestuwd door de herstelde Kerkelijke Hiërarchie.
In 't begin van de 19de eeuw was er toch eindelijk een zekere vrijheid,
althans in theorie, aan de Katholieken gegeven. Een feit van grote
betekenis hiervoor was de vereniging met België in 1815. Het aantal
Katholieken in het Koninkrijk der Nederlanden bedroeg nu vier millioen. De verhoudingen waren dus wel sterk gewijzigd en als gevolg
daarvan begonnen zich ook in Noord Nederland, voornamelijk in
Brabant en Limburg, de eerste tekenen te tonen van een naderende
nieuwe lente van katholiek leven. Le Sage ten Broek stichtte in 1818
zijn maandblad „de Godsdienstvriend" en waagde het reeds in 1822 de
oprichting van eigen katholieke scholen te bepleiten. Niettegenstaande
alle tegenkanting en moeilijkheden (het verbod aan kloosters van
novicen aan te nemen bleef bestaan tot onder Willem II) sloten zich
hier en daar in alle stilte kleine groepjes van jonge vrouwen aaneen, die
geheel plaatselijk een of meer werken van Christelijke naastenliefde,
onderwijs of verpleging ter hand namen. Dat was het uiterst bescheiden
begin van de meeste nieuwe religieuse Congregaties. Enkele stichtingsjaartallen mogen enig idee geven van de merkwaardige ontwikkeling, die
zich begon te voltrekken: 1820, Dochters van Maria en jozef ( Choorstraat, 's-Hertogenbosch) ; 1822, Zusters van J.M.J. ( Amersfoort, 's
Hertogenbosch) ; 1826, Gasthuiszusters (Breda) ; 1831, St Willibrords-College te Katwijk aan de Rijn, opgericht door Mgr van Wijckerslooth;
1832, Zusters van Liefde (Tilburg) ; 1834, Charitas (Roosendaal) ;
1835, Franciscanessen (Heythuysen) ; 1836, Zusters van Liefde
(Schijndel) ; 1837, Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus (Onder
de Bogen, Maastricht) ; 1838, Ursulinen uit België betrekken „Jerusa
lem" in Venraay; 1839 Gasthuiszusters (Bergen op Zoom) ; 1840,
Dominicanessen (Voorschoten) ; 1840, Broeders van Maastricht; 1840,
Broeders van Oudenbosch; 1844, Franciscanessen (Veghel); 1845,
Fraters van Tilburg 2 ) .
Al deze stichtingen, die na het herstel der Hiërarchie nog door vele
andere zullen gevolgd worden, waren gewijd aan onderwijs, aan verpleging, of aan beide. Maar we moeten dat woord stichtingen vooral
niet te groots opvatten. Wij denken daarbij zo licht aan grote, moderne
2 ) Zeer belangrijk waren ook de oprichting van het tijdschrift „De Katholiek" door
Mgr van Vree in 1842, toen nog directeur van het college te Katwijk, en de stichting
van „De Tijd" te Amsterdam in 1846.
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en goed geoutilleerde gebouwen, die met plechtigheden en redevoeringen worden ingewijd en in gebruik genomen. Zo is 't toen niet gegaan.
't Was allemaal uiterst simpel, onaanzienlijk en gebrekkig. Het doet
meer denken aan het eenvoudig gebaar van de tuinman, die een zaadje
in de grond legt. Een enkel voorbeeld: in 1826 werd aan de Haagdijk
te Breda het eerste katholieke hospitaaltje gevestigd. Het was bestemd
voor de verzorging van oude mannen en vrouwen en voor de verpleging
van enkele zieken. Het was een heel klein huisje en er waren vier
bedden beschikbaar. Maar uit dit zeer bescheiden begin heeft zich in
latere jaren het grote St Ignatius-ziekenhuis ontwikkeld. En zo is het
ongeveer overal gegaan. Een pastoor weet enige juffrouwen te vinden
om aan de kinderen van het dorp wat naaien en breien, lezen en schrijven te leren. Het moet gebeuren in alle stilte en verborgen ---- want het
is niet geoorloofd een Katholieke school op te richten —, en in grote
armoede want er is geen geld. En daaruit groeit heel langzaam een
nieuwe religieuse Congregatie. Of enige leken, mannen of vrouwen,
nemen het initiatief voor de oprichting van een hospitaaltje voor zieken,
gebrekkigen of ouden van dagen. Er wordt een huisje gekocht en van
het allernoodzakelijkste voorzien. Er komen enkele Zusters die het werk
beginnen, meestal in de armzaligste omstandigheden; die in alle gebrek
zich weten te schikken en te redden, omdat zij zichzelf totaal wegcijferen; die haast alle zorgen en lasten dragen door heel de ontwikkelingsperiode heen, periode van langzame groei, van aankoop van belendende
percelen, van aan- en uitbouwsels, van uitbreiding en vernieuwingen,
die bijna alleen maar mogelijk zijn door de opofferingen der Zusters, tot
eindelijk, na vele jaren de toestand onhoudbaar wordt en men gaat
uitzien naar een geschikt terrein voor de bouw van een grote, moderne
inrichting.
Om een juist begrip te vormen van die ontwikkeling leze men de
gedenkboeken die uitgegeven werden naar aanleiding van het 75 of 100
jarig bestaan van religieuse congregaties, ziekenhuizen en andere stichtingen. Daar kan men zien hoeveel er in stilte gewerkt is en met welk
een onweerstaanbare kracht het geloofsleven van het eenvoudige
Roomse volk naar buiten begon te dringen, zoals in het voorjaar de
natuur zich haast onmerkbaar voorbereidt om uit te breken in de
komende lentedagen. Die gedenkboeken leren ons ook dat die stille
maar onweerstaanbare kracht van het gelovige volk niet de minst
belangrijke factor is geweest voor het herstel der kerkelijke Hiërarchie.
Welk een indruk dat herstel heeft gemaakt op katholiek Nederland
blijkt uit een brief die Dr Cramer in Maart 1853 schreef aan zijn vriend
C. F. Lurasco in Rome: „Van het gevoel, dat ons allen hier vervult,

HET HERSTEL DER HIËRARCHIE IN NEDERLAND

13

kunt gij U nauwelijks een denkbeeld maken. De priesters, welke ik
dezer dagen gezien heb, zouden mij haast willen omhelzen van vreugde:
blijdschap en dankbaarheid tintelen op het gelaat van alle Katholieken
en menige traan van erkentelijkheid wordt gestort om het heil dat ons
te beurt valt".
Dit herstel deed voor het katholieke réveil de lente voorgoed doorbreken. De Bisschoppen vonden een diepgelovig volk, dat zijn dankbaarheid voor de gave Gods betoonde door liefde voor het kerkelijk
gezag, door trouwe volgzaamheid en offervaardigheid. Het katholieke
volk van Nederland was nu een hiërarchische eenheid geworden met
eigen kerkelijk bestuur. Wat reeds ontstaan was in de voorafgaande
periode zou nu door de eigen Bisschoppen gesteund worden, geleid en
harmonisch ontwikkeld. De parochies werden nader omschreven en
konden daardoor komen tot grotere bloei. Nieuwe stichtingen van
godsdienstige of charitatieve aard werden meer stelselmatig voorbereid.
De herstelde Hiërarchie is van heel bijzonder belang geweest voor
het katholiek bijzonder onderwijs. Hoewel de Grondwet van 1848 de
mogelijkheid had geschapen om, behoudens toestemming der overheid,
bijzondere scholen te stichten, moest er nog een zware strijd gestreden
worden en het zou nog meer dan 70 jaren duren eer aan de Katholieken
het hun toekomende recht ten volle zou worden verzekerd, althans wat
het lager onderwijs betreft. In die strijd stonden de bisschoppen vooraan. Hun mandement van 1868 is van ontzaglijke betekenis geweest.
En de gelovigen hebben hun Bisschoppen in de schoolstrijd trouw
terzijde gestaan. Zij schrokken niet terug voor het brengen van grote
offers. In 1888 bestonden er reeds 496 katholieke scholen, geheel door
het Roomse volk bekostigd. In de schoolstrijd traden ook de leiders naar
voren die het katholieke volksdeel tot politieke eenheid wisten te brengen. Daaraan is het te danken dat in 1889 aan de confessionele scholen
een eerste subsidie werd toegekend. Dat was het begin van de laatste
phase van de schoolstrijd, die eindelijk na een uiterste krachtsinspanning
zou leiden tot een volkomen zegepraal in het jaar 1920, toen de volledige financiële gelijkstelling werd verkregen voor alle lagere scholen,
openbare en bijzondere. Ook voor het bijzonder voorbereidend hoger en
middelbaar onderwijs werden zeer gunstige regelingen getroffen. Daardoor kwamen grote kapitalen die jaarlijks door de Katholieken voor
hun volksschool moesten opgebracht worden, vrij voor andere godsdienstige en caritatieve doeleinden. En Nederland kreeg een wetgeving
— met volle recht „De Pacificatie" genoemd die waarlijk enig is.
De heilzame gevolgen van de Pacificatie voor het bijzonder onderwijs
mogen blijken uit enkele cijfers: het aantal katholieke lagere scholen
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steeg van 1922 tot 1947 van 1425 tot 2973, het aantal leerlingen van
272.500 tot 576.000, d.i. 45% van alle schoolgaande kinderen.
Na het herstel der Hiërarchie begon ook de grote kerkenbouw. In de
noordelijke provincies waren overal nieuwe kerken nodig, maar ook in
het zuiden, waar de besta ande oude kerkjes veelal te klein waren geworden. Wie berekent de kapitalen die het Roomse volk daarvoor heeft
geofferd; en ook voor de bouw van allerlei gestichten, ziekenhuizen,
seminariën en kloosters. Het Episcopaat gaf bij dat alles zijn steun en
leiding: ook aan de opkomende politieker, sociale en jeugdorganisaties.
Zo is in honderd jaar, onder Gods voortdurende zegen, voor het
Katholicisme in Nederland de bijzonder gunstige toestand geschapen,
waarin wij thans leven en die wij boven in grote lijnen hebben geschetst.
***

Uit het voorgaande is wel gebleken dat de Katholieken van de
emancipatietijd in de vorige eeuw, zovele priesters en religieusen, zovele
leken, mannen en vrouwen, wier namen ons niet meer bekend zijn,
onder leiding hunner bisschoppen in alle eenvoud iets geweldigs, iets
wonderbaars hebben tot stand gebracht. Zij waren niet het kapitaalkrachtigste deel van de natie, maar welke sommen wisten zij bijeen te
brengen voor hun geloof, voor hun kerken en stichtingen. Zij gaven
hun zonen en dochters aan 0. L. Heer, aan de seminariën, aan de
opkomende religieuse congregaties, aan de missiën. Zij gaven zich zelf,
hun tijd en hun krachten. En nu mogen wij, hun nakomelingen van
1953, wellicht een weinig glimlachen om sommige vormen en gebruiken
van hun vroomheid, we weten toch dat vormen en gebruiken iets relatiefs zijn, afhankelijk van plaats en tijd. Maar wij dienen zeker te
erkennen dat hun vroomheid en offerzin echt waren, ongecompliceerd
en degelijk. Zij redeneerden er niet veel over, zij theoretiseerden nog
niet over allerlei spiritualiteiten, zij lazen en schreven niet veel, maar zij
beleefden de vroomheid van het Evangelie, zij wisten de wijsheid van
De Navolging van Christus te waarderen en kerstenden hun dagtaak
door hun geloofsgeest en de eenvoud van hun hart. Natuurlijk hadden
zij hun fouten en gebreken, want ook zij waren beperkte mensen. Maar
als men o.a, de gedenkboeken der stichtingen leest moet men wel tot de
conclusie komen dat er vele zeer deugdzame en heilige mensen verborgen hebben geleefd in de grote massa van het katholieke volk der 19de
eeuw, en dat er veel mystiek leven moet hebben gebloeid in alle stilte.
De vastenbrieven der bisschoppen en de preken der volksmissionarissen
vonden een aandachtig gehoor. Het zaad van het Woord Gods werd
niet vertreden op de weg of verstikt tussen de doornen van critiek en
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wereldsgezindheid, maar het daalde in hun hart als de graankorrels in
een vruchtbare akker en bracht veelvoudige vruchten voort. Zij waren
niet geleerd, maar zij hebben gewerkt, gestreden, geofferd en daardoor
iets groots volbracht: de katholieke emancipatie, waarvan wij profiteren.
En zij hebben het Geloof bewaard en als het kostbaarste erfdeel aan
ons overgeleverd. Daarvoor moeten wij hun zeer dankbaar zijn.

***
En nu vieren wij het eeuwfeest van het herstel der hiërarchie. Het
moet het feest zijn van heel het katholieke volk, dat voor honderd jaren
die gave Gods ontving. Maar geeft ons volk in zijn brede lagen er zich
wel voldoende rekenschap van, wat wij aan die gave te danken hebben
en wat onze vaderen van de 19de eeuw ons hebben nagelaten? Het
feest moet gevierd worden in alle kerken van onze steden en dorpen, in
alle parochies: het moet een feest zijn van grote dankbaarheid. Want
dankbaarheid betekent erkenning en daarom is dankbaarheid de beste
stemming om nieuwe gaven van God te ontvangen. En nieuwe genaden
hebben wij zeer nodig om hetgeen wij ontvingen ongeschonden te
bewaren voor volgende geslachten. Dankbaarheid is ook de noodzakelijke voorwaarde voor een juiste bezinning die past bij elk herdenkingsfeest. Wij schetsten in enkele trekken de naderende lente en de prachtige uitbloei van het katholieke leven in de vorige eeuw. Wij Katholieken van de 20ste eeuw hebben nu al vele jaren, en vooral sinds 1920
genoten van de volle zomerrijkdom. Wij plukken nog volop de vruchten
van wat het voorgeslacht zaaide en verzorgde. Waar staan wij nu in de
opvolging der jaargetijden? Zal de zomer nog lang voortduren of nadert
reeds de herfsttijd? Er bestaat geen reden voor een vaag pessimisme,
maar evenmin voor een overdreven optimisme. Hier vooral moeten wij
realist zijn en trachten de dingen te zien zoals zij in werkelijkheid zijn.
Elke voorspoed draagt een gevaar in zich, ook de voorspoed van een
godsdienst die het kruis als ereteken draagt en al haar kracht moet
putten enkel uit het kruis van Christus. Wij zijn sterk vooruit gegaan,
wij zijn geleerd geworden en nemen steeds meer deel aan het cultuurleven van ons volk. Dat is goed. Maar het eigenlijke waar het op aan
komt is toch de vraag: is het geloofsleven van ons katholieke volk nog
even gaaf en gezond als in de vorige eeuw. Omtrent die vraag moeten
wij ons bezinnen op dit feest, gedreven door dankbaarheid. Dat zal ons
stemmen om in een dringend gebed God te vragen dat ook wij op onze
beurt het Geloof ongeschonden en ongeschokt mogen bewaren en
beleven, voor ons zelf en voor de komende generaties van Nederland.
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Steeds hier en daar in kleine details, temidden der zielservaringen
vindt men nog de eigen beeldenkeuze, de eigen toets van vaders
:schrijfwijze:
,,Een ganzendriehoek in de luchten
nu komt de wintertijd
„Ik ben de stenen pijp, die ieder uur kan breken,
en eiken dag voor U een nieuwe zeepbel blaast".
„'t Is of de dag in alle vlijt
met een oneindigheid van priemen
de grijze pij van mijnen deemoed breit".
....".

De mystieke toestand is verschillend in ieder afzonderlijk geval en is
anders bij elke mens. Hij is Gods werk.
„Het is God, die de ziel tot de beschouwing roept. In deze heeft de
ziel noch eigen initiatief noch eigen werkzaamheid. God werkt in haar
terwijl zij zich passief houdt", zegt de Heilige Joannes a Cruce 3 ).
De mystieke toestand is een proefondervindelijk kennen van God.
Het essentieel bestanddeel ervan is de lijdelijkheid, de passiviteit, waar
dikwijls nog aan toegevoegd wordt de genade van het bewustzijn van
Gods tegenwoordigheid.
Die passiviteit bestaat in de gebondenheid der vermogens van de
ziel, de gebondenheid van de geest, van de verbeelding, van het rede-neringsvermogen, van de opmerkingsgave en het geheugen.
Dat wil daarom niet zeggen dat deze vermogens inactief zijn in de
zin van „dood" of „ingeslapen", maar wel dat ze niet werken uit eigen
initiatief; dat integendeel God de plaats van de mens inneemt als drijfvermogen van wat er in hem omgaat. Het is als het ware een „negatief
zien".
***
Bij die beschouwingen beleeft men tegelijk een tweevoudig gevoel:
genot en angst .... „Onuitsprekelijke blijdschap om de tegenwoordigheid van de goddelijke Gast en een bang beklemmend gevoel, wijl men
hem nog niet volkomen bezit 4 ) . Nu eens genot, dan weer angst. Nu
eens duisternis, dan weer bovenmatige liefde tot God, die men niet
onder woorden kan brengen. De beschrijving ervan blijkt onuitsprekelijk te zijn.
***
Zulk een toestand kan natuurlijk niet bestaan zonder dat zekere
voorwaarden vervuld zijn. Er is zuiverheid van hart nodig, progressieve
onthechting aan alles, en zuiverheid van geest, want nieuwsgierigheid,
verwarring en verstrooiing leiden de ziel af van haar gemeenschap met
God.
Er is een grote deemoed nodig en nederigheid, en dit intiem contact
vraagt vroom stilzwijgen.
3) Bestijging van de Carmel, boek I, hst. 13.
en mystieke Theologie.

4) Tanquerey, Ascetische
1396.

Doornik, Desclée, 1932, nr
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Volgens Joannes a Cruce is het een doorslaand bewijs van naaste
roeping tot mystieke beschouwing „wanneer de ziel haar behagen vindt
met God alleen te zijn" 5 ).
Sprekend over deze gedichten van mijn vader, zal ik hier niet trachten
uit te maken of hij verheven werd tot de eigenlijke passiviteit, zoals die
door de mystici wordt beschreven, of dat hij nog maar gekomen was
tot de toestand van „gebed van eenvoud".
* * *
Het gebed van de ziel in die toestand wordt uiterst eenvoudig. De
eenvoudige blik van de ziel wordt herhaaldelijk en bijna uitsluitend op
God gericht en de ziel verkeert in een toestand van dorheid. Dorheid,
die nu eens zacht en rustig is, doch meestal bitter en pijnlijk. Deze dorre
rust wordt door de mystieke schrijvers gewoonlijk genoemd: de nacht
der zinnen. Deze heeft tot doel de ziel aan al het gevoelige te onthechten. Bij deze dorheid komt een pijnlijke, altijd gevoelde behoefte aan
een steeds inniger vereniging met God. Hierbij komen de beproevingen,
die verschillen van mens tot mens en een algemene loutering, voor
iedereen dezelfde.
In vaders geval waren het op het einde van zijn leven, een zware
ziekte en vele moeilijkheden, die waarschijnlijk het uitgangspunt geweest zijn van die nieuwe richting in zijn leven.
De ziel leert bij ervaring zichzelf en haar ellende kennen. Haar
kennis van God wordt zuiverder. Nu en dan ontvangt zij geestelijke
vertroostingen, waarvan de grootste en gelukkigste die is waarin God
Zijn tegenwoordigheid laat voelen.
Dit gevoel kan zelfs zó ver gaan, dat het de indruk geeft van een
doordringen, een versmelten en een verzinken in God, zoals Tauler dat
uitdrukt in zijn Institutiones: „De geest is ondergedompeld en als
opgeslorpt in de volle zee, in de afgronden van de goddelijke oceaan,
zodat men wel mag uitroepen: God is in mij! God is buiten mij! God is
overal rond mij. God is helemaal van mij en ik zie niets dan God!" s )
* **

Er zijn natuurlijk nog vele andere vormen en verdere graden in d e
mystieke vereniging, want dit alles vormt nog maar slechts een begin.
* **

Laten wij nu terugkeren naar Adagio en het even doorbladeren. U
zult zien dat vele van die gedichten tot God gezegd zijn. Of, als ze
beginnen over een of ander bepaald onderwerp, verlaten zij dit al gauw
om weer te eindigen met God aan te spreken. Dat is ook niet te
verwonderen. Wij hebben immers altijd geleerd dat het gebed essentieel
bestaat in het contact van de ziel met God. Gezien nu de mystiek hoof dzakelijk bestaat in de passiviteit en de bewuste tegenwoordigheid van
God in de ziel, is het dus wel in het gebed dat die ziel de tegenwoordig-,
heid van en de vereniging met God zal zoeken.
ó

Nacht der Zinnen

6)

Cap. XII.

boek II, hst. 17.

.
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Als deze gedichten dus op een gebed eindigen of helemaal in gebedsvorm geschreven zijn en anderzijds toch ook de stempel dragen der
beproevingen en ziekte die vader in die jaren heeft ondergaan, is het
wel een zeker teken dat zij zijn zielstoestand van die laatste jaren
getrouwelijk weergeven, te meer daar wij er die klare ontwikkeling in
kunnen volgen welke helemaal overeenkomt met de evolutie van de ziel
zoals de mystieke schrijvers die gewoonlijk uitleggen.
ik ben er bijna zeker van dat vader er zich theoretisch hoegenaamd
niet van bewust was en zelfs niet vermoedde in welke toestand of
graad van mystieke vereniging hij zich bevond, wat voor hemzelf
trouwens helemaal overbodig was.
Daarom staan de gedichten door elkaar en moeten we, om de verschillende kenmerken van die mystieke toestand weer te vinden, van de
ene plaats in het boekje naar de andere gaan zien. Het feit dat hij zich
van die toestand niet bewust was, pleit nog eens voor de echtheid ervan.
***
Er is eerst een grote introversie waar te nemen: de mens die zich
naar binnen keert en ziet dat hij zo lang gewacht heeft om het juiste,
echte licht te vinden en te laten ontvlammen:
„De blaadren rijzen door den stuggen nevel,
er zijn geen klanken meer, er is geen lied,
slechts in het dorre riet een vroom geprevel
Nu komt de tijd dat men naar binnen ziet.

....

Het leven vlood en d'as blijft in onz' handen,
't verlangen stijgt om mede te vergaan.
Doch in den weemoed blijft één lichtje branden,
het licht dat w'in den zomer overslaan,
waarvoor wij slechts, tot onze scha en schande,
rondom den wintertijd om olie gaan".

Het is hier wel degelijk de opgang naar God:
„Door de neevlen van den avond
pint de horen van de maan.
'k Wacht hier op de leege baan
om met U, stil in Uw schaduw
mee naar Emmaus te gaan".

Terzelfdertijd komt reeds het bovenaangehaalde kenmerk mee te
voorschijn:
.... voor de ziel,
„die met der zon luidruchtigheid
in bont en dwaas gedoe verviel,
en nu bezinkt, vervuld van spijt,
en het berouw voelt kiemen ....
't Is of de dag in alle vlijt,
met een oneindigheid van priemen
de grijze pij van mijnen deemoed breit".
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Die deemoed, die nederigheid is een eerste vereiste. Men kan God
niet zien zolang men nog zichzelf in 't oog houdt:
„Ach, ik weet het, 't kan niet helpen,
eerst moet ik den trotsen muur
van mijn eigen ik afbreken,
en dan slaat dat zalig uur".

Dat afbreken van het eigen ik moet vooral voor een kunstenaar, zoals
U wel kunt vermoeden, bijzonder pijnlijk geweest zijn:
„Dat is juist mijn angst en zorge,
en dat is mijn laffe pijn,
dat Gij dan te groot geworden
ik mij zelf niet meer zou zijn".

Eens echter dat hij een glimp van Gods schoonheid heeft kunnen
bevroeden, dan valt de zelfverloochening niet zo zwaar meer:
„De schoonheid droomt van boom tot boom,
doch alle schoonheid zal verdwijnen,
want alle schoonheid is slechts droom,
maar gij zijt d'Eeuwigheid!
Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt
en zegen ook zijn vruchten".

Die zelfverloochening en zuivering moet echter, lijk de mystieke
leraars steeds beweren, de hele tijd van de evolutie doorgevoerd
worden:
„Mijn ziele, dwaas van zangen en verlangen
geraakte in 't sterrenweb van Uwen nacht gevangen.
O Heer!
'k Voel mij verzengeld tussen aarde en Hemel hangen,
en 't doet zo zeer".

Zo ook komt heel natuurlijk verder in het boek ditzelfde thema weer:
„Ik sta weer moederziel alleen,
een arme mens in zak en asset
die angstig op zijn ziel moet passen,
zo wordt zij door de stof verdwaasd.
Hoe kan een mens zo in elkander steken?"

Het wordt soms nog eens lastig en telkens is Gods hulp daarbij
nodig:
„Het ligt zo zwaar op mijn gemoed,
alleen kan ik het niet bewerken;
maar, als God mij een teken doet,
zal mij dat troosten en versterken.
Dan wordt het goed!"

Het wordt soms zelfs heel zwaar te dragen:
„Soms, als door d'hel en God uiteen gescheurd,
ben ik de speelbal van twee machten.
Ach, lijk de maan zich boven d'aarde beurt,
zo lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten.
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Vergeef mijn zwakheid, Heer! Doch zo Uw hand
zich over mij houdt zal ik niet versagen,
want 'k wil de vlinder zijn, die zich in U verbrandt.
Maar ach, mijn God, wat zijt Gij zwaar om dragen!"

Het zware wisselt dan af met de vertroosting en alles wordt weer
eenvoudig. Het is een klassiek verloop van zulk een toestand:
„En luister nu, hoe alle dingen zingen,
en alles zingend in elkaar vervliet,
de mensen en de dingen,
de vreugd, het kwaad en het verdriet,
lijk duizend'schoon accoorden
van een en 'tzelfde lied!
0 zalig uur, waarop de ziel, gerijpt
van zangen, zonder beeld of woorden
Gods wil begrijpt!"

De kern van heel de zaak, de basis zoals wij hoger zagen, blijft immer
de vereniging met God en de eerste stap, de eerste gewaarwording, als
ik het zo mag zeggen, is het verlangen naar die eenwording:
„Als betoverd aangetrokken,
draai ik immer rond Uw schijn,
aarzelend en toch verlangend
vlam van Uwe vlam te zijn".

Hij weet dat in die eenwording alles is vervat en alles is bereikt en
het hoogst denkbare geluk geschonken wordt:
„Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn,
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!"

En ook in het volgende gedicht:
„'t Geheim blijft tot de nacht behoren,
waarin ik ben ontstaan,
tot, opgeslorpt, in schijn verloren,
in 't licht vergaan
in U ik word herboren!"

Het is wel helemaal zoals we het hoger aanhaalden uit Tauler en nu
door vader op een meer dichterlijke manier wordt gezegd:
„D'aarde slaapt vol donk're kracht,
milde sterren blinken
en de melkweg nevelt zacht.
'k Voel mij diep in God verdrinken
Ach, hoe heilig is de nacht".
8

114

DE „ADAGIO GEDICHTEN VAN MIJN VADER

Hij moest dan zeker af en toe het geluk smaken dat op dit lang
verwachten volgen moest, alhoewel deze bijzondere gaven steeds genade zijn, steeds onverdiend:
„Ik heb zo lang naar U getracht,
zoals de arme kranke wacht
naar 't krieken van den morgen".

Dat hij de tegenwoordigheid van God in zich werkelijk gevoeld heeft,
blijkt uit verschillende bladzijden, waar hij schrijft:
„'k Zocht U altijd buiten mij,
tot het leven mij verwondde,
en ik U, o zaalge stonde,
in mij zelven heb gevonden!"
„'k Huiver van ontzag en glorie
als ik U in mij herken".

En op een andere plaats:
„Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten .... .
„Hij is in ons! In ons! Zo is het goed!
En laat ons zwijgen en verlangen".

En zelfs als tijdelijk dit godsgevoel verdwijnt, laat het nog steeds zijn
zalige invloed na:
„Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz' handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en 't licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!"

En op een andere keer:
„Nu 't stil is, wordt mijn ziel de zeekinkhoren
waarin ik God, die door de Heemlen bruist,
beluister, en zijn hoog bestaan kan horen!
O broos geluk, dat in mijn ziele suist,
en uit wat stilte en weemoed wordt geboren,
maar door dit hart straks weer zo snel verhuist".

Hier zou ook wel kunnen verwezen worden naar hetgeen de mystieke
schrijvers gewoonlijk noemen „de vijf geestelijke zinnen", doch dit zou
ons misschien te ver voeren als we dit hier in détails wilden uitzoeken
en aantonen.
Midden in dit alles komen steeds momenten en zelfs perioden van
duisternis. Het wordt onverstaanbaar, het gaat op en neer:
,,'t Licht gaat uit en 't licht gaat aan

....".

Er is liefde, rust, er komt hoog geluk, er komt weer lijden. Er moet
een lange weg worden gegaan:
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„'t Gebergt ligt in den nacht verborgen,
maar d'hoogste toppen zijn verlicht;
zij zien het worden van den morgen
in 't aangezicht.
Zo glinsteren de kristallen tinnen
van mijne ziel in Gods gelaat,
terwijl zij zelf in nacht der zinnen
verloren staat".

En verder:
„De nachtziel zingt haar levensdank,
doorheen uw hart; gij zijt de klank,
de fluit van haar refreinen;
noch klokken, orgels of klaroen
heeft zij voor instrument vandoen,
gij zijt haar bidfonteine".

Van deze aardse vereniging met God gaat heel natuurlijk de gedachte
van de ziel en haar verlangen naar de vereniging met Hem in de hemel,
die eeuwig duren zal:
„O mocht mijn ziele hoog en zuiver branden
zoals de maan thans neerblinkt op het dal,
wanneer ik uit de nauwe wanden
des levens, naar de landen
van Uw Belofte stijgen zal".
„De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet".

Een laatste facet nog wil ik hier aantonen waaruit blijken mag dat
vader hij die gedurende zijn leven ons zoveel schone dingen gaf en
van zijn rijkdom mededeelde — ons ook nu in zijn geluk wil betrekken:
„De Geest waait waar hij wil
en staat nooit stil.
Nu eens bij u, dan bij een ander.
Waarom bezien wij zo elkander?
Zie, wat bij u is, is bij mij.
't Komt uit hetzelfde klaar getij,
gelijk de waatren van de beken
zich voeden aan denzelfden stroom
of uit dezelfde bronne breken.
Wij zijn de takken van één boom,
van 't zelfde huis de gangen,
de aders van het eendre bloed.
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En of de geest met vlam en zangen
bij u nu, dan bij mij verwijlt,
of weer verterend naar een ander ijlt,
Hij is in ons! In ons! Zo is het goed!
En laat ons zwijgen en verlangen".

En verder:
„'k Zou van mijn woorden, van mijn taal
een glinsterende schaal
van 't puurste maaksel willen gieten,
waarin ik Uwen eeuw'gen naam
met al zijn diepte en schoonheid saam
zou kunnen laten vlieten,
en hem als kostelijken wijn
aan and'ren doen genieten".

Op het einde van zijn leven heeft vader eens aan een vriend gezegd:
„gedichten maken dat is bidden". Nu pas kan men dit begrijpen en kan
men zeggen: Vaders gebeden zijn deze gedichten geworden. Gebed is
contact met God. En het is juist omdat hij gekomen was tot zo een hoog
gebed en het in dat contact met God zo ver heeft gebracht, dat hij deze
gedichten heeft kunnen maken.
* **
Het zal misschien bij sommige mensen verwondering wekken en hun
in 't eerst onverstaanbaar en onverenigbaar blijken, dat dezelfde mens,
die Pallieter schreef, op zekere dag Adagio componeerde. ik kan daar
slechts op antwoorden in de zin van de oude Vlaamse spreuk: „Gods
wegen zijn wonderbaar". De weg die vader heeft afgelegd is tamelijk
lang geweest en wij kennen uit de geschiedenis meerdere gevallen waar
de weg véél korter was of de twee uiteinden veel verder van elkaar
af lagen.
* **
Het slot van Adagio heeft vader niet op het laatste blad geschreven
maar op de titelpagina. Dit vers is de korte inhoud van Adagio; het is
ook de korte inhoud van heel vaders leven en betrachten. Het is de
finale en klinkt zo:
„Ik ben een snaar op Uwe harp,
en wacht naar 't roeren van Uw vingren,
om ook mijn klank doorheen 't gerank
van Uwe symphonie te slingeren".
* **

Wij zijn hier binnengedrongen in de intimiteiten van een ziel. Dat
doet men steeds met vrees, nadat de mens gestorven is. Ook voor mij is
het nog niet zo lang geleden, dat ik al die dingen heb verstaan.

Menselijkheid zonder God
Bezieling en bedoeling van het Humanistisch verbond

II
door PROF. DR P. SMULDERS S.J.

T N dit tweede artikel zetten wij ons kritisch onderzoek naar de begin-

selen en bedoelingen van het Humanistisch Verbond voort. Opnieuw
zullen wij daarbij het geduld van de lezer op de proef moeten stellen,
doordat wij aan de hand van citaten uit de publicaties van het Verbond
en van zijn leidende figuren hun opvattingen zo nauwkeurig mogelijk
weergeven. Twee vragen resten ons nog ter beantwoording. Vooreerst
die naar de verhouding der moderne Humanisten tot de godsdienst;
want uiteraard is er een nauwe band tussen hun houding tegenover
God en die tegenover de godsdienst, in ons land met name tegenover de
christelijke Kerken, waarin het Godsgeloof van ons volk voornamelijk
uitdrukking gevonden heeft. De tweede vraag zal zijn, welke conse
uenties die verhouding tot God en godsdienst heeft voor hun opvatting
van de mens.

-

1. De overwonnen standpunten van godsdienst en atheïsme
De leden van het Humanistisch Verbond willen zeer beslist geen
atheïsten genoemd worden. Vanwaar dit verzet tegen een term, die zich
blijkbaar zo spontaan aan ons opdringt, dat niet slechts de tegenstanders van het Verbond als vanzelf deze benaming bezigen, maar dat ook
de leden ervan herhaaldelijk behoefte blijken te voelen ons te verzekeren, dat zij volstrekt geen atheïsten zijn?
De Katholiek weet zich lid van een Kerk met een rijke historie en een
veelzijdige ervaring. Hij kan dan ook niet nalaten, soms in haar annalen
te bladeren. Daar vindt hij dan een belangwekkende parallel. Reeds in
het jaar 1845 verdedigde zich Auguste Comte, in wie volgens Dr van
Praag voor het eerst „het humanisme zijn eigen wezen kon openbaren"
(Een poging . , p. 14) , tegen het verwijt een atheïst te zijn. Want
atheïsten waren voor hem mensen, die de bewijzen voor het Godsbestaan weerlegden en zelfs bewezen, dat God niet bestaat. Maar dit
was volgens Comte een zeer primitieve manier om het Gods-probleem
te behandelen. Want deze Godsbestrijding is eigenlijk nog een vorm
van Godserkenning, omdat door deze bestrijding nog enige inhoud en
realiteit aan het Godsbegrip wordt toegekend. Dit primitieve, atheïsti-
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sche stadium van ongodsdienstigheid laat Comte achter zich. Zijn
nieuwe, na alle bouwvallige systemen nu definitieve, positivistische
philosophie (merkwaardig gezichtsbedrog van positieve philosophen!)
bestrijdt God niet, zoals de ouderwetse atheïsten, maar „élimine Dieu,
en expliquant a la fois à quelle illusion est due cette croyance et quel
role elle a provisoirement joué. Elle explique „ la naissance et la mort
des dieux" --- sans oublier celles du dernier d'entre eux" (H. de Lubac,
Le drame de l'humanisme athée, 3 1945, p. 165) . Een positivist kan het
bestaan van God evenmin ontkennen als bevestigen, want het Godsbestaan behoort, om zijn eigen woorden te gebruiken, tot die „hypothè-ses indiscutables, qui ne comportent pas plus de négation que d'af f ir, mation", omdat zij „vides de sens" zijn ( geciteerd ibid., p. 166) . Bevestiging en loochening van God hebben voor Comte geen betekenis meer,
omdat het begrip van God volslagen inhoudsloos geworden is.
Zou dit wellicht de reden zijn, waarom onze moderne Humanisten
geen atheïsten willen heten? Inderdaad lees ik bij Dr van Praag: „De
term atheïsme echter roept allerlei ongewenste bijgedachten en gevoelens op. Allereerst is er het negatieve, dat aan dit begrip nu eenmaal
verbonden is. Atheïsme is ontkenning — ontkenning van een positieve
godsopvatting, hoe abstract deze zelf dan ook soms moge zijn .... Wie
zegt atheïsme, voelt zich onwillekeurig verplaatst in een sfeer van
verstandelijk-mechanistische levensbeschouwing, van fanatiek anticlericalisme ofwel van goedmoedig, ietwat fantasieloos optimisme. Hij
denkt allicht aan de „bewijzen" voor en tegen het bestaan van God en
dergelijke min of meer onwerkelijk geworden wijsheid" (Modern Humanisme, p.. 19v) .
Bij deze woordbeschrijving ontbreekt één betekenis, die het woord
toch op de eerste plaats schijnt te hebben: een atheïst is iemand, die
geen God erkent. Onze moderne Humanisten willen dus geen atheïsten
heten, niet omdat er in hun systeem nog plaats voor God zou zijn, doch
omdat het woord zulk een onprettige klank heeft, herinneringen oproept
aan fanatiek anticlericalisme en kortzichtig rationalisme, en vooral omdat het juist door zijn hartstochtelijke ontkenning toch nog een enigszins positieve Godsopvatting' verbergt, en aan positieve of negatieve
„bewijzen" omtrent God nog enige waarde toekent. Herhaaldelijk
wordt ons verzekerd, dat de moderne Humanisten God niet loochenen,
dat zij niet anti-, maar ongodsdienstig zijn. Want wie God loochent,
wie „anti" God is, wie de Godsbewijzen weerlegt, veronderstelt dat
God een realiteit is, die bestreden en geloochend kan worden. Zo
iemand is een Don Quichotte, die zwaar geharnast uitrijdt tegen zijn
eigen hersenschimmen.
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Daarom wensen de moderne Humanisten voorlopig niet samen te
gaan met de ouderwetse Vrijdenkers (al onderhoudt het officiële
betrekkingen o.a. met de American Humanist Association, die de Amerikaanse tegenhanger van onze Dageraad is) . Want door hun strijd
tegen God, versterken dezen eigenlijk slechts het Godsgeloof. Naarmate echter ook in de Wereldunie van Vrijdenkers het „fel, emotioneel
anti-clericalisme" op de achtergrond raakt, lijkt een verband met hen in
een nabije toekomst niet onmogelijk (Mens en Wereld, September 1952,
p. 9; Juli 1952, p. 1 ) . Een principiële afwijzing van de wereldbeschouwing der Vrijdenkers schijnt bij de Humanisten niet te bestaan, hoogstens een meningsverschil over de te volgen taktiek.
De Humanisten zijn overtuigd, dat ieder spreken over God inhoudsloos is. „De humanist meent buiten de grenzen aan rede en ervaring
gesteld geen stellige kennis te kunnen bezitten, ook niet over het bestaan
of zijn van een god" (Beginsel en Doel, p. 4 ). Het Godsbegrip behoort
immers tot een lager ontwikkelingsstadium van de mensheid, waarin de
naieve mens zijn eigen droombeelden objectiveerde en tot een goddelijke realiteit maakte. Daarom is directe bestrijding van het Godsgeloof
overbodig, zelfs verkeerd, omdat zulk een bestrijding, door af te dalen
tot dat primitieve stadium, de mensen slechts stijft in hun naief denken;
het is voldoende de mensheid op te voeren tot die hogere trap van
ontwikkeling, waar de Godsmythe vanzelf vervluchtigt. Het Verbond
verklaart daarom: „Bij de doeleinden vindt men niet de bestrijding van
de godsdienst. Het Verbond is te zeer doordrongen van het persoonlijke
karakter van iedere levenskeuze om niet bereid te zijn tot ernstige en
eerlijke samenwerking met andersdenkenden. Het heeft dan ook geen
behoefte anderen hun godsdienstige overtuiging te ontnemen, zolang zij
zelve niet tot het inzicht gerijpt zijn, dat er een zuiverder benadering
van de waarheid is dan de hunne" (Beginsel en Doel, p. 13 ) .
Wel zal vanzelfsprekend de Humanist het zijn plicht rekenen, dit
rijpingsproces te bevorderen. Zo verklaart de redactie van Mens en
Wereld: „De Humanisten streven ernaar onder hen, die om verschillende redenen de kerk hebben verlaten, de bewustmaking te bevorderen
van wat hen heeft doen breken met de kerken en met een of andere
vorm van christelijk geloof" ( Dec. 1952, p. 2) .
Zeer verschillende redenen kunnen de mensen ertoe brengen, met de
Kerk te breken, waaronder zeer triviale. De bedoeling zal wel niet zijn,
dat de Humanist de mensen bewust maakt van die onbelangrijke aanleidingen van hun breuk met de Kerk, doch dat hij hun toont hoe onder
deze schijnbare aanleiding een diepere grond schuilt, het feit namelijk
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dat de godsdienst niet langer voldoet aan de behoeften van de moderne
mens.
Misschien stellen de Humanisten zich ook wel tot taak, bij de kerkelijken dergelijke conflicten met de Kerk op te roepen, om hun emancipatie te bevorderen. Immers het Humanistisch Verbond voelt zich
geroepen om „in geestelijk en cultureel, paedagogisch en sociaal opzicht
leiding te geven, in principe natuurlijk aan het gehele Nederlandse volk.
maar inzonderheid aan het buitenkerkelijk deel ervan" (Beginsel en
Doel, p. 14 ) . Waarom anders getroost Humanitas zich zoveel moeite
om, soms door middelen die als onderkruiperij bestempeld moeten worden, niet slechts in onkerkelijke, maar in goed katholieke gezinnen vaste
voet te krijgen, en daar 'hun nieuwe huwelijksmoraal uit te zaaien?
Mr In 't Veld, voorzitter van Humanitas en hoofdbestuurslid van het
Humanistisch Verbond schijnt noch van deze praktijken, noch van deze
zinsnede uit de beginselverklaring op de hoogte te zijn, als hij plechtig
verklaart dat het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Thuisfront niets anders beogen dan degenen te helpen die door de boodschap
der Kerk niet bereikt worden ( Verslagen Eerste Kamer, 4 Februari
1953, p. 249) .
Evenals Comte kunnen ook de Humanisten welwillend spreken over
de godsdienst. De volwassene ziet immers ook welwillend naar het
verbeeldingsspel van het kind. Dit heeft zelfs zijn grote vormende
waarde in de kindertijd, en met de jaren zal hij vanzelf eraan ontgroeien. Waarom dus dat ragfijne weefsel met een ruw gebaar verscheuren.
„Waarom zou men kinderen kwetsen,
Die nog geloven in hun spel,
Door te zeggen dat hun stenen
Niet veranderen in brood?" (Mens en Wereld, Mei 1952, p. 2) .
Geen grove bestrijding van de godsdienst dus, doch een voorzichtig
opvoeden van de mensen om zich van die verouderde voorstellingswereld te bevrijden.
Het Humanistisch Verbond stelt zich dus niet ten doel om God en
godsdienst direct te bestrijden, wel beijvert het zich om de overtuiging
uit te strooien, dat elk Godsbegrip een loutere fictie van het mensenverstand is, zonder enige objectieve waarde. De mens kan immers geen
kennis hebben van enige buitenwereldlijke werkelijkheid. Alle godsdiensten moeten dus berusten op een projectie naar buiten van 's mensen eigen dromen. Wanneer aan de Humanisten het verwijt gedaan
wordt, de mens volledig in het middelpunt te zetten, antwoordt de
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predikers „heilige verhalen" op, waarvan de voornaamste de vier evangeliën zijn" (Januari 1952, p. 8) .
Iedereen is natuurlijk vrij om zijn eigen betekenis te hechten aan de
term „onbevangen deskundige" — volgens het artikel schijnt Anatole
France één van de grootmeesters dier deskundigheid te zijn —; maar
het moet in onze eeuw wel een zeer zeldzame eigenschap wezen, aangezien de geleerden die verdedigen dat de evangeliën eerst in de tweede
eeuw geschreven zijn en weinig of geen historische waarde bezitten, zo
ongeveer op de vingers van één hand zijn te tellen.
Als de wetenschap van het Humanistisch Verbond aldus spreekt,
dan kunnen wij van de populaire schrijvers nog iets anders verwachten.
In het December-nummer van Mens en Wereld (1951 ) werd een kerstgedicht afgedrukt van H. Hensen, waarin het kerstverhaal een dom
vertelsel genoemd wordt, dat „steeds bedrog geweest (is) , onnozelheid
of gril". Tot eer van vele Humanisten moet ik zeggen, dat ook uit hun
kringen hiertegen verzet werd aangetekend. Mr In 't Veld verontschuldigde het vers met te zeggen, dat in een jonge organisatie als het
Humanistisch Verbond wel eens ongelukkige uitlatingen passeren
( Verslagen Eerste Kamer, 4 Februari 1953, p. 232) . Het was het
bestuurslid van het Verbond blijkbaar ontgaan, dat kort na de publicatie
van het gedicht verklaard werd, dat het was opgenomen op initiatief
van de redactie, en dat deze in een naschrift niet de geringste spijt over
die publicatie betuigde (Mens en Wereld, Februari 1952, p. 8) . Zulke
taal van een emotioneel iemand als een dichter pleegt te zijn, kan
trouwens volstrekt niet verwonderen, wanneer wij een bezadigd man
als de verbondsvoorzitter, die zijn woorden nauwkeurig weet te wikken
en te wegen, in een officieuze brochure horen verklaren, „dat het christendom in zijn zuiverste vorm geenszins een uiting behoeft te zijn van
huichelarij of bedrog" (Van Praag, Een poging .... , p. 3; onderstrepingen van mij) .
Dit alles,
en wat wij citeerden is slechts een kleine bloemlezing uit
alle onjuistheden en insinuaties over het Christendom, die de lezers van
het blad maandelijks worden opgediend, — betekent dan volgens de
moderne Humanisten geen bestrijding van de godsdienst, die immers
niet tot de doeleinden van het Verbond behoort, doch is slechts een
poging om het buitenkerkelijke deel van Nederland objectief voor te
lichten omtrent het Christendom. Of is het Verbond wellicht reeds
overtuigd, dat het geval ingetreden is, waar bestrijding van de godsdienst wel tot de taken van de Humanisten is gaan behoren? Nadat
immers de Beginselverklaring heeft gezegd, de godsdiensten niet te
willen bestrijden, voegt het eraan toe: „Wordt het verbond aangevallen,
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in Mens en
en Wereld,
Wereld, Mei 1952,
1952,
godsdiensten niet waar ((H.
H. Bongers,
dus toch
toch een
een zekere
zekere waarde
waarde heeft,
heeft, isisdat
dat
p. 11).
) .Wanneer
Wanneer de
de godsdienst dus
slechts
als een
een sociaal-paedagogische
sociaal~paedagogische factor,
in een
een
slechts als
factor, die
die van
van nut was in
ontwikkeling der
der mensheid,
mensheid, die
dienu
nuininbeginsel
beginselvoorbij
voorbijis.
is.
periode van de ontwikkeling
en hier
hieralleen
alleenvermoed
vermoedik,ik,dat
dat
moderne
Humanisme
Hier, en
hethet
moderne
Humanisme
eeneen
ernstig,
een dodelijk
dodelijk gevaar
gevaarvoor
vooreen
eengroot
grootdeel
deel
van
volk
ernstig, ja een
van
onsons
volk
zouzou
kunnen worden.
worden.
onophoudelijke suggestie,
godsdiensten behoren
behoren tot
tot
Door hun onophoudelijke
suggestie, dat de godsdiensten
een voorbije fase der
der mensheidsontwikkeling;
mensheidsontwikkeling; door de
de suggestie,
suggestie,dat
datde
de
godsdienst
iets onredelijks
onredelijks is,
is, dat
datgeen
geenredelijke
redelijkeverantwoording
verantwoordingtoelaat;
toelaat;
godsdienst iets
door
insinuatie, dat
predikers zelf van de godsdienst
godsdienst niet
nietmeer
meer in
in
door de insinuatie,
dat de predikers
„het Christendom
hun leer geloven
geloven (("het
Christendom in
in zijn
zijn zuiverste
zuiverste vorm
vorm behoeft
behoeft geen
geen
zijn van huichelarij
hUichelarij of bedrog"
bedrog");
en insiinsi~
uiting te zijn
) ; door
door deze
deze suggesties en
nuaties zouden
zouden zij
zij misschien
misschien het
het onkerkelijk
onkerkelijk deel van
van Nederland
Nederlandimmuun
immuun
ontoe~
iedere christelijke
christelijke prediking,
prediking, maar
maar bovendien
bovendienontoekunnen maken voor iedere
gankelijk
overdenking van het
het godsdienstig
godsdienstigpropro~
gankelijk voor
voor iedere
iedere ernstige overdenking
bleem. Immers,
Immers, de
godsdienst is volgens
volgens hen
hen niet
nietiets
ietswaarover
waarovermen
men
bleem.
de godsdienst
ernstig
denken kan.
kan. Het moderne
moderne Humanisme,
Humanisme, ook
het geen
geen
ernstig denken
ook al
al doet het
directe
frontaanval op
Godserkenning , ondergraaft
ondergraaft er
er de
de grondslag
grondslag
directe frontaanval
op de Godserkenning,
van, omdat het de
de mens
mens zijn
zijn eigen
eigen kenkracht
kenkracht doet
doet onderschatten.
onderschatten.
Als immers
immers het menselijk verstand niet een vermogen
vermogen is,
is, dat
datvoor
vooralle
alle
een bovenwereldse
bovenwereldsewaarheid,
waarheid, openstaat
openstaaten
enomtrent
omtrent
waarheid, ook voor een
die waarheid komen kan tot
tot volstrekte
volstrekte zekerheid,
zekerheid, wordt
wordt Gods
Godsspreken
spreken
tot de mens
mens inhoudsloos,
inhoudsloos, omdat
omdat er
er geen
geen hoorder
hoorder is.
is. Een
Eenvoerman
voermankan
kan
met
meeste nadruk
nadruk tot zijn paard spreken over goed en
en kwaad,
kwaad, het
het
met de meeste
dier blijft
dier
blijft doof, omdat
omdat het
het daarvoor
daarvoor geen
geen zintuig
zintuig heeft.
heeft. Indien
Indien de
de
menselijke
"zintuig" was, om
om alle
alle waarheid
waarheid teteerkennen,
erkennen,
menselijke rede
rede niet
niet een „zintuig"
kon God niet
niet tot
tot ons
ons spreken
spreken over
over zichzelf.
zichzelf. Door aan
aan de
de mensen
mensen te
te
kon
verkondigen,
de „wetenschap"
"wetenschap" (waarvoor
(waarvoor de
de niet-wetenniet~weten~
verkondigen, dat
dat volgens de
schappelijk gevormde
magische eerbied
eerbied heeft)
heeft) hun
hunverstand
verstand
schappelijk
gevormde een
een soort magische
volstrekt onmachtig
enige zekerheid
zekerheid aangaande
aangaande een
een bovenboven~
volstrekt
onmachtig is,
is, om ooit enige
wereldse waarheid te
te verwerven,
verwerven, belet
belet men
men hun
hun aan
aan de
deopenbaring
openbaringvan
van
zulk
aandacht te
te schenken.
schenken.
zulk een waarheid ernstige aandacht
Doch
ook voor
voor de
de gelovigen
gelovigen zelf
zelf kan
kan deze
dezeverkondiging
verkondiging van de
de
Doch ook
onmacht
hun geest de
de
onmacht van
van ons
ons verstand
verstand een
een gevaar
gevaar zijn.
zijn. Zo
Zo wordt in hun
opvatting
gezaaid, dat
dat hun
hunChristelijke
Christelijke overtuiging
overtuiging geen
geenredelijke
redelijke
opvatting gezaaid,
hoogstens een
een kwestie
kwestie isis van
van blind
blind en
enperper~
grondslagen
grondslagen heeft,
heeft, dat
dat het hoogstens
soonlijk
daardoor wordt
wordt het
het hun
hun onmogelijk
onmogelijk gemaakt,
gemaakt, die
die
soonlijk "gevoel".
„gevoel". En daardoor
vaste en
aan Gods
en onwankelbare
onwankelbare instemming
instemming aan
Gods woord te
te schenken,
schenken, die
die
:behoort tot
tot het
het wezen van het
het christelijk
christelijk geloof. Om
Om volledige
volledigeinsteminstem:behoort
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ming
verstand te
te kunnen
kunnen zijn,
zijn, moet
moethet
hetredelijk
redelijkverantwoord
verantwoord
ming van het verstand
dus onder
onder de
de dekmantel
dekmantel van de
de wetenschap
wetenschap aan
aan de
de
zijn,
zijn, te
te geloven. Als dus
hun geloof
geloof iedere
iedere redelijke
redelijke verantwoorverantwoor~
mensen
mensen verkondigd
verkondigd wordt,
wordt, dat hun
ding mist, wordt dat geloof van binnen
binnen uitgehold. En omdat
omdat zowel door
door
de omstandigheden als door de aard der zaak een grote
grote massa
massa ChristeChriste~
nen niet in staat
staat is,
is, om
om persoonlijk
persoonlijk die
die redelijke
redelijke verantwoording
verantwoording van
vanhun
hun
geloof wetenschappelijk te geven,
geven, en
en evenmin
evenmin om
om de voosheid
voosheid te doorvan wat
wat zich
zich als
als wetenschap
wetenschap voordoet,
voordoet, isis die
dieverkondiging
verkondiging een
een
zien
zien van
De prediking
relativisme
metmet
betrekking
reëel gevaar. De
predikingvan
vanhet
hetvolstrekte
volstrekte
relativisme
betrekking
tot elke
elke godsdienstige
godsdienstigewaarheid
waarheidisishet
hetgrote
grote
gevaar
moderne
gevaar
vanvan
hethet
moderne
Humanisme.
Daarom is ook de verdraagzaamhei'd,
verdraagzaamheid, zoals zij die verstaan,
Daarom
verstaan, bijzonder
bijzonder
verraderlijk.Wellicht
Wellicht beseffen
verraderlijk.
beseffen zij
zij niet,
niet, hoe
hoemoeilijk
moeilijk zij
zij ons
ons de
de verdraagverdraagzaamheid maken,
maken, door
door deze
deze tot één der hoekstenen van
zaamheid
van hun
hun systeem
systeem te
te
maken. Tegenover
Tegenover hen
maken.
henbetekent
betekentverdraagzaamheid
verdraagzaamheidbijna
bijnaonvermijdelijk
onvermijdelijk,,
in een dubbelzinnige positie gedrongen te worden. Want men schijntinedublzgpositedrnw.Watmenschij
dan hun conceptie van
van verdraagzaamheid
verdraagzaamheid te
te aanvaarden.
aanvaarden. Ook
Ookwij
wijzijn
zijn
bereid tot
tot verdraagzaamheid.
Deze is
is echter in onze
bereid
verdraagzaamheid. Deze
onze ogen
ogen.het
hetdulde
duldenn
van
dwaling, waardoor
waardoor dus niets
niets wordt
wordt afgedaan
afgedaan aan
aan onze
onze vaste
vaste
van een dwaling,
overtuiging
de volle
volle waarheid
waarheid te
te bezitten,
bezitten, ook
ookals
alswij
wijerkennen
erkennendat
dat
overtuiging zelf de
in elke dwaling
dwaling fragmenten
fragmenten van
van die
die waarheid
waarheid schuilen.
schuilen. De
Deverdraagverdraagzaamheid van
van de
de Humanisten
echter houdt
houdt in,
in, dat
zaamheid
Humanisten echter
dat alle
alle godsdiensten
godsdiensten
waarslechts subjectieve voorstellingsbeelden zijn,
zijn, die geen
geen objectieve
objectieve waarheid bezitten. Hun verdraagzaamheid
verdraagzaamheid betekent, dat men zelf niet
niet langer
langer
overtuigd
de volle
volle waarheid
waarheid van
van het
heteigen
eigenstandpunt.
standpunt. Aldus
Aldus
overtuigd isis van de
wordt zij
zij beschreven door één van hun vooraanstaande auteurs:
auteurs: "Waar
„Waar
het besef doorbreekt
doorbreekt dat
dat in
in iedere
iederelevensovertuiging,
levensovertuiging,die
dieaan
aanminimale
minimale
eisen van menselijk
menselijk fatsoen voldoet, waarheid
waarheid en onwaarheid
onwaarheid op
op vaak
vaak
onaanwijsbare manier
eigeneniet
niefpersé
perséalleen
alleen
onaanwijsbare
manier zijn
zijn vervlochten,
vervlochten, dat het eigene
waarheid en het
het andere
andere standpunt
standpunt persé
persé alleen
alleenonwaarheid
onwaarheidkan
kanbevatbevatten, zal,
zal. ondanks
ondanks alle
allekracht
kracht waarmee
waarmee men
men voor
voor het
het eigen
eigen standpunt
standpunt
blijft
blijft staan,
staan, de
de bereidheid
bereidheid aanwezig
aanwezig zijn
zijn om
om met
met het
hetandere
anderekennis
kennisretemaken"
maken" (H.
(H. Lips,
Lips, in:
in: Mens en
en Wereld,
Wereld, November 1952,
1952, p.
p. 13)
13)..
Afgezien van
van de
deonredelijkheid
onredelijkheid om
om desondanks
desondanks met
metalle
allekracht
krachtvoor
voor
Afgezien
eigen standpunt
standpunt op
op te
te komen,
komen, deze
dezeverdraagzaamheid
verdraagzaamheid is dus
dus uituithet eigen
drukking
van een volslagen
volslagen relativisme.
relativisme. Wanneer
Wanneerwij
wij ons
onsdus
dusverdraagverdraag:...
drukking van
zaam tonen tegenover
tegenover het
het Humanisme,
Humanisme, wekken
wekken wij
wij de
deindruk
indrukmet
metdat
dat
zaam
relativisme in
stemmen. Zij zouden
zouden bevestigd
bevestigd worden
worden in
inde
demening.
mening.
relativisme
in te stemmen.
dat het
het Christendom
Christendom niet
niet al
al te
teernstig
ernstig genomen
genomen behoeft
behoeftteteworden,
worden,
omdat de Christenen
Christenen zelf hun geloof in
in God
God slechts
slechts als
als een
eenstandpunt,
standpunt,
omdat
niet als de
de volle
volle waarheid
waarheid beschouwen.
beschouwen.Die
Diemening
meningschijnt
schijntonder
onderhen
hentete.
.
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bestaan. Hoe
kon anders
anders Mr In 't't Veld
Veld het
hetGodsgeloof
Godsgeloofniet
nietrekenen
rekenen
bestaan.
Hoe kon
onder
essentiële christelijke
christelijke waarden
waarden waarvoor
waarvoor wij
wij strijden?
strijden? VerVer~
onder de essentiële
draagzaamheid
misvatting. Door
Doorin
indezen
dezen
draagzaamheid tegenover hen stijft hen in die misvatting.
verdraagzaam te
plicht van
van de
de
verdraagzaam
te zijn,
zijn, lopen
lopen wij
wij gevaar
gevaar die
die wél essentiële plicht
Christen
verwaarlozen, om te getuigen
getuigen voor
voor de
devolstrekte
volstrektewaarheid
waarheid
Christen te verwaarlozen,
van
het woord
woord Gods
Godsdat
datChristus
Christusopenbaarde.
openbaarde. Voor
Voordit
ditmoeilijke
moeilijke
van het
dilemma
ons de
deHumanistische
Humanistischeprediking
predikingder
derverdraagzaamheid.
verdraagzaamheid.
dilemma stelt ons
Tegenover
hen kunnen
kunnen wij
wij dus
dus alleen
alleenverdraagzaam
verdraagzaam zijn
zijn op
op voorwaarde
voorwaarde
Tegenover hen
dat duidelijk blijkt,
blijkt, hoe wij hun conceptie
conceptie der
der verdraagzaamheid
verdraagzaamheid beslist
beslist
afwijzen.
afwij zen.
Vanzelfsprekend
moderne Humanisten
Humanisten deze
deze verver~
Vanzelfsprekend kunnen
kunnen ook
ook de moderne
draagzaamheid
praktijk brengen.
brengen. Waarvandaan
Waarvandaan anders
anders hun
hun
draagzaamheid niet
niet in praktijk
overtuiging,
godsdiensten niet
niet waar
hun
overtuiging, dat
dat de godsdiensten
waar zijn?
zijn? Waarvandaan
Waarvandaan hun
zekerheid,
zekerheid, dat
het Humanistische
Humanistische standpunt
standpunt een
eenzuiverder
zuiverderbenadering
benadering
dat het
dan de
de godsdienst?
godsdienst? Van
Vanhun
hunernstige
ernstigebereidheid
bereidheid
van de waarheid geeft dan
om
met het standpunt van hun
hun gelovige
gelovige landgenoten
landgenoten kennis
kennis tetemaken,
maken,
om met
blijkt dan
dan ook niet veel
blijkt
veel in
in hun
hungeschriften.
geschriften.Zij
Zijdie
diededebetrekkelijkheid
betrekkelijkheid
van elke
elke godsdienst
godsdienst verkondigen,
verkondigen, vergeten
vergeten dat
dat ook
ookhun
hunstandpunt
standpunt
van
slechts betrekkelijke
betrekkelijke waarde heeft. Het
Hetisisdan
danook
ookzeer
zeerinconseinconse~
wellicht slechts
quent; wanneer
ons volk
volk de
dedoorvoering
doorvoering eisen
eisenvan
vanhun
hun
quent;
wanneer zij
zij van
van geheel ons
conceptie der verdraagzaamheid.
dit geschiedt
geschiedt blijkt
blijkt uit
uit hun
hun standstand~
verdraagzaamheid. Dat dit
punt met betrekking
betrekking tot het
het Bijbelonderricht
Bijbelonderricht op de
de openbare
openbare school,
school.
punt
waarvan
Veld zeide
zeide dat
dat er
er volgens
volgens het
hetstandpunt
standpunt van
van het
het
waarvan Mr
Mr In
In 't Veld
Humanistisch Verbond
"geen bezwaar
bezwaar zou
zou zijn
zijn om
omBijbelkennis
Bijbelkennis als
als
Humanistisch
Verbond „geen
Verslagen
facultatief
dat werd
werd zelfs
zelfs aanbevolen"
aanbevolen" ((Verslagen
facultatief vak
vak in
in te voeren, en dat
Februari 1953,
1953, p.
p. 232
232).
In het
het rapport
rapport echter,
echter, waarwaar~
Eerste Kamer,
Kamer, 1:4 Februari
Eerste
) . In
naar spreker
"Daar wij
wij allen
allen deelhebben
deelhebben
naar
spreker verwees,
verwees, lees ik het volgende: „Daar
aan de Westerse
Westersecultuur,
cultuur, zullen
zullen bijbelse
bijbelse verhalen
verhalen in
in het
het onderwijs
onderwijs van
van
de
klasse~onderwijzer tot
behoren te
komen. Niet
Niet alleen
alleen
de klasse-onderwijzer
tot hun
hun recht
recht behoren
te komen.
echter
bijbelse verhalen,
verhalen, maar
maar eveneens
eveneens verhalen
verhalenuit
uitniet-christelijke
niet~christelijke
echter bijbelse
culturen.
een afzonderlijk
afzonderlijk vak bijbelkennis
bijbelkennis is in deze
deze gedachtengedachten~
culturen. Voor een
gang
plaats. De
Deopleiding
opleiding van
van de
deonderwijzer
onderwijzer worde
worde er
er mede
mede op
op
gang geen plaats.
gericht
de behandeling
behandeling van deze
deze leerstof
leerstof voor
voor tetebereiden"
bereiden"
gericht hem
hem tot
tot de
(Beginsel en Doel,
(Beginsel
Doel, p. 20)
20).. Bijbelkennis
Bijbelkennis dus
op voorwaarde,
voorwaarde, dat
dat
dus alleen op
de Bijbel op één lijn gesteld wordt
wordt met
met andere
andere heilige
heilige boeken,
boeken, en
endat
datde
de
onderwijzer
relativistische zin
zin wordt
wordt opgeleid.
opgeleid. Op de
deopenbare
openbare
onderwijzer in
in deze relativistische
school, waar
waar het
het onderwijs
onderwijsgegeven
gegevenwordt
wordt
namens
gehele
volk,
namens
onsons
gehele
volk,
zouzou
Bijbel~onderricht
gegeven mogen
mogenworden
wordeninindede
relativistische
Bijbel-onderricht alleen
alleen gegeven
relativistische
dat de
de Bijbel
Bijbel
geest van
van die
die kleine
kleinegroep
groepNederlanders,
Nederlanders, die niet erkennen dat
geest
Koran of de Vedantas.
Vedantas. Dit
Ditwordt
wordtde
de
van heel andere waarde
waarde is
is dan de Koran
uiterste onverdraagzaamheid!
onverdraagzaamheid!
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2.
On,menselijk Humanisme
2. Onmenselijk
Door het volstrekte
volstrekte relativisme
relativisme met betrekking
betrekking tot de
de godsdiensten
godsdiensten
en tot alle
en
alle bovenwereldse
bovenwereldse kennis
kennis te
te verkondigen,
verkondigen, ondergraaft
ondergraaft het HuHu~
manistisch
Doch daardoor
daardoor schiet
schiethet
hetook
ook
manistisch Verbond het christelijk geloof. Doch
tekort in
in menselijkheid,
zodat het de naam
wezenlijk tekort
menselijkheid, zodat
naam Humanisme
Humanisme ten
ten
onrechte blijkt
levensbeschouwing, die
diede
demens
menscentraal
centraal
blijkt te
te voeren.
voeren. Een levensbeschouwing,
uitgaat van
van diens
dienszedelijke
zedelijkeen
engeestelijke
geestelijkeautonomie,
autonomie,maar
maardie
die
stelt en uitgaat
anderzijds in
in de
de mens·
mens een deel ziet
anderzijds
ziet van
van het
het kosmisch
kosmisch geheel,
geheel. isisimmers
immers
een duidelijke contradictie. En niets
niets isiszo
zoonredelijk
onredelijken
enonhumanistisch,
onhumanistisch,
aperte contradictie
contradictie te leven.
leven.
als vanuit een aperte
De armoede van het
het Humanistisch
Humanistisch beeld
beeld van
van de
demens
mensblijkt
blijktwellicht
wellicht
nergens zo duidelijk
als in een
deBeginselverklaring,
Beginselverklaring, die
die
nergens
dUidelijk als
een passage
passageuit
uitde
met liefde en een zekere
zekere ontroering telkens wordt aangehaald,
aangehaald,
door hen met
omdat daar
daar hun
hun diepste visie op de
de mens
mens wordt
wordtuitgedrukt:
uitgedrukt: „De
.. Demens
mens
omdat
in de
de wereld,
wereld, als
alseen
eenmoment
momentininde
detijd.
tijd.
ontdekt
ontdekt zichzelf
zichzelf als
als een stofje in
En in een flits
flits kan
kan soms
soms het
hetbesef
beseftot
tothem
hemdoordringen
doordringenvan
vanbetrokken
betrokken
te zijn op iets dat meer omvattend is dan
dan hijzelf,
hijzelf, van
van op
opteteduiken
duikeninineen
een
stroom,
die
hem
verder
stuwt
....
De
kenmerken
van
deze
ervaring
stroom, die hem verder stuwt. . .. De kenmerken van deze ervaring
zijn: Ten eerste
eerste verwondering
verwondering om
omhet
hetzo-zijn
zo~zijnder
derwerkelijkheid.
werkelijkheid.Hieruit
Hieruit
zijn:
kan een gevoel
kan
gevoel van
van diep
diep ontzag
ontzag voortspruiten.
voortspruiten. Ten tweede
tweede het
het besef
"besef
van een eigen
eigen plaats
plaats en
entaak
taaktetehebben
hebbenininhet
hetgeheel
geheelder
derwerkelijkheid.
werkelijkheid.
Dit kan de mens die het ervaart
ervaart bezielen met een grote vreugde. En ten
ten
derde
ontdekking, dat
dat opbouw
opbouwen
vernietiginginindedewerkelijkheid
werkelijkheid
derde de ontdekking,
en vernietiging
onverbrekelijk verbonden
verbonden zijn.
zijn. Dit inzicht,
inzicht, eenmaal
eenmaalverworven,
verworven,vermag
vermàg
onverbrekelijk
hem
met het leven te verzoenen.
verzoenen. Voor
Voor de
demens
mensdie
diedeze
dezeervaringen
ervaringenten
ten
hem met
volle
beleeft, bestaat
bestaat de
de mogelijkheid
mogelijkheid om
zich ook
ook op
op de
dekritieke
kritieke
volle beleeft,
om zich
voelen in
in het
het bestaan"
bestaan" (Beginsel en Doel,
Doel, p. 7)
7)..
momenten geworteld te voelen
pover mensenbeeld:
mensenbeeld: een
de wereld,
wereld, een
een moment
moment in
in de
de
Een pover
een stofje in de
tijd,
in de stroom,
stroom, meer niet. Wie
Wiedaarin
daarin grote
grotevreugde
vreugde
tijd, een rimpeling
rimpeling in
zeer ontwend
ontwend zijn.
zijn. En
En
meent te vinden, moet de echte vreugde toch wel zeer
meent
hem te troosten in smart
smart en leed, de ontdekking (die
om hem
(die overigens
overigenstoch
toch
moeilijk redelijk
redelijk verantwoord
opbouwen
vernie,
wel moeilijk
verantwoord kan
kan worden),
worden) , dat opbouw
en vernietiging onverbrekelijk
onverbrekelijk verbonden
verbonden zijn.
zijn.
Hier
Hier is de
de mens
mensvan
vanzijn
zijneigenlijke
eigenlijkeluister
luisterberoofd.
beroofd. Doordat
Doordat hem
hem
iedere blik
wereld
ontzegd
wordt,
vermag
hij hij
blik buiten
buitende
degrenzen
grenzenvan
vandede
wereld
ontzegd
wordt,
vermag
ook zichzelf
zichzelfniet
nietteteontdekken,
ontdekken,zoals
zoalshijhijinin zijn
zijn diepste
diepste zelf
zelfis.
is. De mens,
mens,
wezen slechts
slechtseen
eendeel
deelisisvan
vandedevergankelijke
vergankelijke
die enerzijds als stoffelijk wezen
stijgt door
door zijn
zijn geest
geestboven
bovendie
diestof
stofenenvergankelijkheid
vergankelijkheiduit.
uit.Hij
Hij
wereld, stijgt
is meer
meer dan
dan een
een moment
moment in
in de
detijd,
tijd, doch
dochraakt
raaktde
deeeuwigheid.
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wereld, doch dienst aan eeuwige waarden. Uit de analyse van het
menselijk kennen en handelen hadden de grootsten van Griekenlands
wijsgeren dit vermoed. Maar wat zij aarzelend vermoedden, heeft
Christus in simpele woorden en pakkende beelden bevestigd. Een glas
water, aan de geringsten der mensen gegeven, is aan Hem gegeven.
Ons aardse handelen is dienst aan God. Wat wij verrichten, schijnt
kortstondig en nietig, gebonden als het is aan de aarde, waarvan de
gestalte voorbijgaat; doch het reikt over de grenzen van tijd en ruimte,
naar het Hart van God. Ons nederig zwoegen op de aarde, in de dienst
van onze levenstaak en van de mensheid, kan daarom hoge liefde zijn.
Deze blik nu over de grenzen van onze wereld ontzegt het moderne
Humanisme aan de mens. Zij menen „de idee ener volledige menselijkheid" te brengen (Van Praag, Een poging, p. 8) , doch wat zij bieden
is een mensheid waaraan de kroon ontnomen is, of erger nog, het hoofd
en het hart. Want het moderne Humanisme weigert aan de mens de
mogelijkheid om een uiteindelijke zin te geven aan zijn leven, en om
geheel zijn leven te doortrekken van een alomvattende liefde.
Onze moderne Humanisten ontkennen niet, dat de mens zich de
vraag stelt naar de oorsprong en de laatste zin van zijn wereld en van
zijn leven. En onze Nederlandse Humanisten erkennen hierin wijken
zij af van de negentiende eeuwse Positivisten en van hun huidige geestverwanten in Engeland —, dat het antwoord op deze vragen buiten het
terrein van de exacte wetenschap valt. Want deze laat ons slechts de
samenhangen der dingen zien binnen het geheel van de wereld, en
helpt ons de vaste wetten formuleren, waardoor hun gedragingen en
onderlinge verhoudingen worden geregeerd. Doch waarvandaan die
wetten stammen, waarheen zij voeren, op die vragen geeft de wetenschap geen antwoord (Beginsel en Doel, p. 9) . Het kennen van de
mens strekt zich niet uit tot die diepste gronden, waarnaar de mens toch
niet kan nalaten te vragen. „De mens kan niet verklaren, waarom de
wereld er is, noch waarom hij zo is" (ibid.) . Het is voor de moderne
Humanisten vanzelfsprekend, dat het probleem van de oorsprong van
de dode en levende natuur voor ons onoplosbaar is (ibid. ) . En Dr van
Praag stelt de vraag: „Kan het denken de werkelijkheid naar zijn wezen
verklaren? Hierop moet het antwoord echter luiden: neen, want altijd
blijft de vraag waarom alles zo is áls het is, onbeantwoord" (Modern
Humanisme, p. 34 ) . De mensheid staat dus voor het raadsel van de
wereld en vraagt naar zijn oorsprong die tevens de oorsprong van
hemzelf moet zijn. Doch op deze eerste grondvraag van ons bestaan is
principieel geen antwoord mogel ij k.
9
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Evenmin op de tweede, wellicht nog kwellender vraag naar de zin en
bestemming van onze wereld en ons leven. Het moderne Humanisme
wil aan de mensen vreugdevolle levensaanvaarding schenken, doordat
zij zich bewust worden van hun verbondenheid met de wereld en van de
verplichting en de taak die dit hun oplegt, en zich daaraan met overgave
wijden. Zal de mens ook hier niet vragen, welke zin die wereld heeft
die hij dient, welke zin dus ook zijn leven, dat hij aan deze dienst wijdt?
Wat is er menselijker dan te vragen: wanneer ik mij wijd aan de dienst
van de Kosmos, heeft dan mijn leven enige zin? Is het geheel van de
wereld zinvol, ontwikkelt het zich naar een bestemming, of is wellicht
alles vruchteloos? De verbondsvoorzitter antwoordt bij verschillende
gelegenheden: „Het oneindige zijn is geen naar menselijke begrippen
zinvolle kosmos, geen „mieux (sic) des mondes possibles", maar een
wondere regelmaat, van geheimzinnige doelmatigheid te midden van
chaotische strijd, van blinde vernietiging maar ook van vrede en schoonheid, van rampen en lijden en van heerlijke ontplooiing van geestelijkzedelijk leven". En even later: „Het Humanisme kent geen, zin van
wereld of leven, geen doel waarheen zij zich bewegen" (Modern
Humanisme, p. 54, 56) .
Ook andere schrijvers van het Verbond verzekeren hetzelfde: „Het
antwoord op de vraag: „waar gaat de tijd heen, wat is doel en zin van
het leven?" .... zal luiden: „de tijd gaat naar zichzelf ; doel en zin van
het leven liggen in het leven zelf" " (Mevr. Proost-Thoden, in: Mens
en Wereld, November 1952, p. 7) . Met nog grotere nadruk: „Elk
einddoel voor individu of samenleving .... is een principieel onhumanistische gedachte" (H. Bonger, in: Mens en Wereld, December 1952,
P• 6
Dit is een waarlijk onmenselijke positie. De mens, die in ieder van
zijn daden een doel nastreeft, dat hij hoopt te bereiken, heeft in het
geheel van zijn leven geen doel. De mens moet het leven aanvaarden,
vreugdevol aanvaarden zelfs in de meest kritieke ogenblikken, doch op
de vraag of zijn leven een zin heeft, of zijn inspanning en zijn lijden
ergens toe voert, op deze vraag mag hij geen antwoord verwachten. Of
zijn dienst aan de wereld er tenminste toe bijdraagt om de aarde voor
het nageslacht zonniger te maken, dan wel of al zijn zwoegen de
catastrofe slechts verhaast, hij weet het niet. Zijn bestaan is doelloos, al
moet hij zich de illusie van een doel vormen. De moderne Humanist
handelt „alsof de mensheid in de toekomst een veilige thuiskomst na
zijn omzwervingen ver van huis beloofd is. En al zou ons streven niets
blijvends tot stand brengen, ja zelfs al zou iedere verwerkelijking onder
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onze handen weer afbrokkelen als kalk, dan nog is het de mythe (van
die thuiskomst) die richting geeft aan ons leven hier en nu" (Van
Praag, Modern Humanisme, p. 57v) .
De humanistische mens laat zich leiden door een mythe, door een
,,alsof ", door een als zodanig erkende fictie. Deze zou richting geven
aan zijn leven. Is het dan nog redelijk te leven, waar de vrij gekozen
levensrichting elke redelijke verantwoording mist? Is het dan nog menselijk, voor de dienst van de kosmos alles veil te hebben, terwijl die
kosmos iedere zin ontbeert en geen enkele vaste grond voor een
toekomstbelofte biedt?
Hier verklaren dan de Humanisten, dat de mens moet geloven. Hij
moet geloven in het leven en in de scheppende levenskracht van de
mens. Volgens hen is namelijk (nog een woord, welks betekenis bij hen
verandert)
„geloof .... iets geheel anders dan godsdienst. Ik ken bij mijn weten
geen „ongelovige" humanisten, want een humanist gelooft „in de
mogelijkheden van de mens". Deed hij dat niet, dan was zijn hele
humanist-zijn zinloos" (P. Schut, in: Mens en Wereld, Jan. 1953, Ø. 4) .
In tegenslagen en moeilijkheden, in teleurstellingen en nederlagen
moet de Humanist „zich bezinnend op de humanistische mythe van
groeiende menselijkheid en een wordende mensheid, gelovend volhar
den" (Van Praag, Modern Humanisme, p. 197) .
Onze moderne Humanisten hebben het fantasieloos cultuur-optimisme van de ouderwetse Positivisten overwonnen; zij beseffen dat de wet
van de vooruitgang niet redelijk verantwoord kan worden, doch slechts
een mythe is, de projectie in de toekomst van eigen wensdromen. Doc h
in die humanistische mythe willen zij geloven. Zij geloven in de mogelijkheden van de mens, hoewel zij beseffen, dat de mens niet meer is
dan een moment in de tijd en een stofje in de kosmos, en dus volstrekt
onmachtig om de loop van die kosmos te richten op een doel. Immers,
„de tijd gaat onverdroten voort, zich niet storend aan wat of wie ook"
(Mevr. Proost-Thoden, in: Mens en Wereld, November 1952, p. 7) .
Onze hedendaagse Humanisten willen geloven in de mens. Doch die
mens heeft geen hogere taak, dan zich vr ij willig te laten voeren door de
stroom van het zijn; en deze stroom heeft bestemming noch zin.
Zij begonnen met het geloof af te wijzen in een alwijze, machtige en
liefdevolle God; zij eindigen met te geloven in een blind en zinloos lot.
Dit is een geloof, dat waarlijk de mens onwaardig is, omdat het tegen
alle rede strijdt. Doordat God buiten de horizon van het menselijk
verstand gebannen wordt, wordt dit verstand verminkt.
.
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dienstbaarheid geen slavendienst is, doch toegewijde liefde. Zulke
liefde echter veronderstelt, dat er een Ander is, die ons eerst heeft
liefgehad en wiens stem wij in de wet van ons leven vernemen. Maar
zulk een goddelijke wijsheid en liefde wijzen de moderne Humanisten
af. Aldus wordt het ideaal van menselijke verheffing en bevrijding, dat
aan hen voor ogen staat, radicaal bedorven door hun afwijzing van
God.
Afwijzing van God, dat schijnt het systeem van het moderne Humanisme te zijn. Het heeft de grens ontdekt van menselijke wetenschap en
menselijk kunnen, het heeft de kloof gepeild die gaapt tussen ons diepst
verlangen en ons vermogen. Het heeft op dat punt gestaan waar de
mens zijn grenzen ontdekt en toch nog vraagt naar verder en hoger.
Dat is het punt waar Gods stem de mens uitnodigt om te geloven in
zijn woord en te bouwen op zijn liefde. Doch voor die stem bleef het
moderne Humanisme doof.
Neen, het staat ons niet vrij dit oordeel te vellen. Het Humanistisch
systeem is ongetwijfeld zulk een afwijzing van God als bovenmenselijke
wijsheid en wereld-omvattende liefde. Doch wij kunnen noch mogen
beoordelen, of dit systeem in zijn afgeslotenheid voor God ook waarlijk
beantwoordt aan de persoonlijke instelling van de Humanisten. Wij
weten niet, wat er omgaat in hun harten. Wel kunnen wij ons de vraag
stellen, of Gods boodschap voor hen duidelijk genoeg geklonken heeft.
De dragers van die boodschap moeten de Christenen zijn. In het
getuigenis van zijn kinderen wil de Vader zich openbaren. Verzetten de
moderne Humanisten zich wellicht minder tegen God zoals Hij is, en
zoals wij Hem in ons hart kennen, dan tegen God zoals Hij weerspiegeld wordt in de spiegel van ons leven? Het feit dat er in ons land, na
ruim duizend jaar Christendom, een groep is van toch ook wel goedwillende mensen, die niet alleen Christus' boodschap, maar elke gedachte aan een persoonlijke God verwerpen, verontrust ons geweten.
Zijn wij gelovigen geheel onschuldig aan hun ongeloof? Deze vraag
alleen reeds belet ons een oordeel te vellen over de mensen die zich
tegenwoordig Humanisten noemen.
Doch deze overweging verhindert ons ook weer niet, het Humanistische systeem te veroordelen. Er wordt van ons gevraagd, niet om te
erkennen dat de moderne Humanisten fatsoenlijke en goedwillende
mensen zijn, doch men eist de erkenning van een organisatie. Dit
onderscheid tussen de leden en het systeem, dat ook door enkele katholieke schrijvers over, ons vraagstuk wordt verwaarloosd, is van kapitaal
belang. Want zoals de Katholieken altijd minder goed zijn dan hun
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mensenernaar,
ernaar,
zich steeds meer
vereenzelvigen. Er
Erzullen
zullenvele
veleHumanisten
Humanisten
zich
meer ermee
ermee te vereenzelvigen.
en
zijn,
door oprecht
oprecht medelijden
medelijden met
met de
de mensen,
mensen,en
zijn, die gedreven worden door
die
zoeken naar
naar Christus
Christus en
en zijn
zijn Rijk
Rijk van
van gerechtigheid
gerechtigheid
die dus onbewust zoeken
en liefde. Doch het
het systeem
systeemisiserop
eropgericht,
gericht.dedemensen
mensen af
sluiten voor
voor
at te sluiten
Christus' boodschap
boodschap en
envoor
voorde
deerkenning
erkenningvan
vanGod.
God. Zulk een systeem
systeem
gebouwd is,
is, kunnen
kunnen wij
wij --echter
echter en een organisatie die op dit systeem gebouwd
Goden
entegenover
tegenoveronze
onzemedemensen
medemensen
het is onze
onze dure
dure plicht
plicht tegenover
tegenover God
- slechts onbewimpeld veroordelen en met
met alle
allekracht
kracht bestrijden.
bestrijden. Wij
Wij
Christenen staan
staan hier
hier voor
voor een beslissing
Christenen
beslissing van
van het
hetgrootste
grootstegewicht,
gewicht,
waarin een zekere
zekere aanvankelijke
aanvankelijke aarzeling
aarzeling zeer
zeerbegrijpelijk
begrijpelijk is.
is. Doch
Dochook
ook
zij
de moderne Humanisten worden voor een
een beslissing
beslissing gesteld:
gesteld:indien
indienzij
bereid
om hun
hun oprechte
oprechte menslievendheid
menslievendheid los
maken van
van het
het
bereid zijn
zijn om
los te maken
goddeloos
systeem, zullen wij
wij gaarne
gaarne hun
hun streven
streven erkennen
erkennen als
alseen
een
goddeloos systeem,
zij echter
echterhun
hunmensmensbijdrage
van ons
ons volk.
volk. Blijven
Blijven zij
bijdrage tot
tot de verheffing van
lievendheid koppelen
koppelen aan
aan de goddeloosheid,
goddeloosheid, dan
dan moeten
moeten wij
wij hun
hun die
die
lievendheid
erkenning onverbiddelijk
onverbiddelijk weigeren.
weigeren. Want
Want dan
dan zal
zaljuist
juist blijken, dat niet
erkenning
hun menslievendheid, doch hun afwijzing van God
deeigenlijke
eigenlijkebeziebeziehun
God de
lende gedachte
is
van
hun
wereldbeschouwing.
gedachte is van hun wereldbeschouwing.
Zoals ook Pater van
van der
derWey
Weybetoogde,
betoogde.
essentiële
vraag. of de
is is
dede
essentiële
vraag,
moderneHumanisme
Humanisme een
eenopen
openwereldwereldlevensbeschouwing
van het
het moderne
levensbeschouwing van
één die
diezich
zichvoor
voorGod
Godafsluit.
afsluit. Op grond
grond van
van
beschouwing
wel één
beschouwing is dan wel
figuren van
van het
het
hun programma
programma en
hun
en van
van de
de uitlatingen
uitlatingen van
van de leidende figuren
wij te
te moeten
moeten concluderen
concluderen tot
tothet
hetlaatste.
laatste.Indien
Indienwij
wij
Verbond meenden
meenden wij
ons hierin
hierin vergissen, laten zij
zij het
het dan
dan bewijzen
bewijzen door
doorzich
zichduidelijk
duidelijk en
en
openhartig te distanciëren van de
openhartig
de goddeloosheid
goddeloosheid die
diewij
wij in
inhet
hetsysteem
systeem
meenden te vinden.
vinden.

^--

De kunst der Renaissance.
Renaissance.
Op zoek naar inhoud voor een
een term
I
door
DEBLAERE S.J.
S.J.
door A. DEBLAERE

Het klassieke Renaissance-beeld
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woord Renaissance roept bij ons een visioen op van frisheid en
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van optimisme en levensdurf, van schoonheid en harmonie:
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de prijskamp
prijskamp voor
het Battistero
Battistero drie genieën
genieën
voor de bronzen poorten van het
meedongen: Ghiberti,
Quercia; of nog
nog
meedongen:
Ghiberti, Brunelleschi,
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natuurgevoel, zin voor landschap en atmosfeer; zijn aandacht wendt
zich naar buiten in plaats van naar binnen, hij observeert, en hij wordt
realist!

2. een terugkeer tot de antieken: men ontdekt de grootheid van de
Oudheid, bewondert onvoorwaardelijk de oude Romeinse bouwvormen
en plastiek, men volgt ze na, bestudeert en kopieert ze zorgvuldig, e n
het is of alles, wat de Middeleeuwen hebben voortgebracht, opeens
wegzinkt in het niet, terwijl direct weer aangeknoopt wordt met het
erfgoed der antieke kunst. Om het met onze Karel van Mander te
zeggen naar aanleiding van Pieter Coecke's vertaling van Serlio: de
studie der Oudheid „heeft de verdwaelde conste der architectuur op de
rechte baen geleyt".
3. een opbloei van individualisme en neo-paganisme: in de Middeleeuwen verzonk de mens in de anonymiteit van de groep, thans wordt
het persoonlijk zelfbewustzijn opgehemeld. Men bewondert de mens
met de universele virau. De heros, de condottiere, de kunstenaar, achten
zich niet gebonden door de wetten van de gewone moraal. Uit dit
verheerlijken van de mens, uit die bewondering voor de Oudheid, uit dit
aards gericht realisme, ontstond een nieuw heidendom. De feesten doen
in praal en wuftheid niet onder voor die van het oude Rome; met
gewetenloze wreedheid worden rivalen en tegenstanders vermoord: wie
kent de gruwelverhalen niet over de Visconti en de Sforza, de Malatesta en de Borgia? Alleen om politieke redenen wordt nog een uiterlij k
vertoon van Katholicisme bewaard, doch in zijn hart is de mens weer
heidens geworden. Kunst en cultuur zijn gelaïciseerd.
.

Nu is het eigenaardige van dit Renaissance-beeld, dat de mensheid
het niet heeft meegebracht uit het verleden, dat het zich niet gekristalliseerd heeft uit herinneringen. En hoewel het zo algemeen verspreid is
door schoolboeken, door een schitterende literatuur, zelfs door universitair onderricht, is dit beeld niet meer dan honderd jaar oud. De Renaissance als een afgesloten cultuurperiode kende men vroeger niet. Wel
kende men, vooral in academische kringen, verscheidene perioden, die
als een „wedergeboorte der letteren, renaissance des arts" golden, maar
het zou onze voorvaderen alsiets onbegrijpelijks en barbaars in de oren
hebben geklonken, te horen spreken van „de letterkunde der Renaissance, les arts de la Renaissance".
Het beeld, dat wij thans van de Renaissance hebben, werd, om het
enigszins vereenvoudigd uit te drukken, geschapen door Michelet in
Frankrijk, door Burckhardt in de Duitssprekende landen. Beiden waren
oorspronkelijk vurige bewonderaars van de Middeleeuwen, beiden „be -

.
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promoveerde in het najaar van 1952 te Leuven met een thesis, vrucht
van jarenlange studie, over: Begrip en Probleem van de Renaissance.
Bijdrage tot de geschiedenis van hun ontstaan en tot hun kunsthistorische omschr ij ving 1 ) , terwijl W. K. Ferguson in de Verenigde Staten
zijn The Renaissance in Historical T hought publiceerde in 1948, de

vrucht eveneens van meer dan tien jaar onderzoek 2
Weliswaar zijn zij niet de eersten, die probeerden enige orde te
scheppen in het Babel der publicaties: in 1945 gaf A. Chastel in de
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance een Mise au point de l'état
présent du problème, een zeer heldere, maar al te beknopte en onvolledige synthese, terwijl in Nederland H. Schulte-Nordholt in zijn Beeld
der Renaissance zich er toe beperkt, klaarheid te brengen in de zeer
uiteenlopende literatuur, die aan Burckhardt's invloed haar ontstaan
dankt. Naar aanleiding van Dr Baeyens' merkwaardige studie, — een
boek dat verdient gelezen te worden door allen, die zich voor het vraagstuk interesseren zullen wij pogen de gegevens van het Renaissanceprobleem, zoals het zich thans aan ons voordoet, in enkele trekken te
schetsen. Terwijl wij daarbij een dankbaar gebruik maken van het
inzicht, ons door Dr Baeyens' even waardevol als betrouwbaar onderzoek in de omvangrijke literatuur over het onderwerp geschonken,
moeten wij echter constateren, dat de conclusies, die wij uit dit onderzoek menen te moeten trekken, niet altijd volledig met de zijne overeenstemmen. Wij zullen ons daarbij evenwel op het door hem gekozen
gebied houden, in hoofdzaak dat van de kunsthistorie.
) .

Het is vrij gemakkelijk aan de kunsthistorische term Renaissance een
bepaalde, zij het minimale inhoud toe te kennen, voorzover wij die toepassen op de cultuurgebieden ten Noorden van de Alpen: zelfs als wij
alle elementen sub lite voorzichtigheidshalve uit zijn begripsinhoud
weglaten, dan
.M verschijnt de Renaissance in de Noorderlanden ons nog
altijd als een overname van Italiaanse kunstvormen en -idealen, rechtstreeks of over een ander land, een beweging die zich begint af te
tekenen aan het einde van de XVe eeuw; en een zeer sterke uitstraling
van de Italiaanse cultuur (onder welke naam dan ook, als „antiek"
aangevoeld of niet) over de rest van Europa gedurende de XVIe eeuw.
Moeilijker echter wordt het, wanneer wij de Renaissance als een
duidelijk omschreven cultuurperiode in haar moederland gaan onderzoeken. Wij zullen ons daarbij niet bijzonder inlaten met de, voor de
1 Verschenen in de Publicaties op het gebied der Geschiedenis en der Philologie,
3e Reeks, 4e Deel. Leuvense Universitaire uitgaven, Leuven, 1952.
2 ) Cambridge Mess. 1948.
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eenmaal niet verwaarlozen. Dit alles werd dan maar voorteken of
voorloper van de Renaissance. Veel in het door hem als typisch
renaissancistisch gekozen Quattrocento kon verzwegen worden, maar
niet alles, vooral niet in de religieuze kunst. Dit noemde hij dan verspátet, een naleven van de Middeleeuwen, een reactionnair phenomeen.
Terloops kan men zich wel afvragen of de tijdgenoten Fra Angelico's
en Botticelli's fresco's en panelen, of Donatello's ascetische profetenbeelden als reactionnair hebben aangevoeld? Maar het is duidelijk,
dat Burckhardt in zijn essai tot een dergelijke, niet objectieve, stellingname gerechtigd was, naar het woord van C. Neumann, dat essai's „in
geen enkel opzicht volledigheid beogen; zij isoleren hun thema van uit
een zeker standpunt en belichten het volgens bepaalde, vrij door de
auteur gekozen aspecten".
Had reeds de heel wat objectievere geschiedschrijver Ch. Daniel S.J.
over het „contrast" Middeleeuwen-Renaissance geschreven: „Heel het
verschil is een kwestie van „min of meer" "; zei J. V. Le Clerc over de
hernieuwde studie der Antieken op literair gebied: „De Renaissance
werd er ten onrechte van beschuldigd, de dichters te hebben gestoord
in hun theologische inspiratie, en de christelijke samenleving te hebben
bedorven door een invasie van heidense reminiscenties. Nooit werden
Vergilius en Ovidius méér geciteerd, zelfs van af de kansel, dan in die
tijden, waaraan ze, naar men algemeen aanneemt, niet bekend zouden
zijn geweest", en Renan op plastisch gebied: „De kennis der Antieken
ontbrak onze kunstenaars heel wat minder, dan men verondersteld
heeft. Te Reims kan men hun invloed duidelijk nagaan''; liet Ozanam
de veranderingen in de Europese cultuur, die hij als kenmerkend voor
de Renaissance aanzag, vanaf de Kruistochten beginnen, — dan zijn
het toch vooral de namen van Courajod, Thode, en von Pastor, die met
de eerste ernstige deuken in het zo mooie en nog zo nieuwe Renaissance-beeld verbonden blijven.
Courajod, gevormd in de Ecole du Louvre,
en wie kent niet het
wantrouwen van deze uitnemend gevormde specialisten ( die geleerd
hebben van de feiten uit te gaan) jegens de kunsthistorische bespiegelingen, voorgedragen op universitaire leerstoelen? toonde aan, dat
het realisme niet als kenmerk en voorrecht van het Italiaanse Quattrocento of van de Italiaanse Renaissance kon gelden, doch dat het sedert
het einde van de XIVe eeuw de voornaamste karaktertrek is van de
bloeiende en hoogstaande Vlaamse en Noord-Franse kunst.
Thode verschoof de Italiaanse Renaissance tot het einde der XIIIe
eeuw, en toonde aan, dat de bloei van de Italiaanse kunst met haar
specifiek nieuwe karaktertrekken aan Franciscus en het Franciscanisme
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cento, toen Amalfi een grootmacht was, en het is er niet minder actueel
in onze eeuw.

Verwarring en onttakeling
Om de nodige helderheid te bewaren bij het doorlopen van de massa
literatuur, die in de laatste halve eeuw over het steeds feller omstreden
probleem werd geproduceerd, zullen we trachten, de voornaamste
daarbij ingenomen standpunten te schikken volgens de belangrijkste
vragen, die in verband met de kunstgeschiedenis werden opgeworpen.
Ook hier zullen we met deze literatuur zelf kennis maken aan de hand
van Dr Baeyens, doch eveneens zonder daarbij steeds met zijn conclusies of critiek in te stemmen, die ons wel eens door een aprioristischestellingname schijnen beïnvloed.

Is de Renaissance wel een wedergeboorte van de Oudheid?
Burckhardt zelf reeds verklaarde, dat het wederopnemen van de
antieke cultuur niet onafscheidbaar aan het wezen der Renaissance is
verbonden. Neemt men echter deze Wedergeboorte aan als kenmerk
van „de Renaissance", dan zal een objectieve bestudering van de
middeleeuwse cultuur deze weldra met een' hele reeks Renaissancesavant-la-lettre bevolken. De cultuur van de Britse eilanden, van het
Karolingische Rijk, van Sicilië, de wijsgerige bloei zelfs van de XIIe
eeuw, worden dan even zoveel vóór- of vóór-vóór-Renaissances, hetgeen een vervalsing betekent van het historische perspectief, daar zij
deze verschijnselen dissocieert van de rest der middeleeuwse cultuur, e n
uitgaat van de bewuste of onbewuste optische illusie ener officieel als
„Renaissance" erkende periode. Dit verregaande gebrek aan obj ectivi
teit bracht een groot historicus als Taylor er toe, te besluiten: „De
Middeleeuwen en de XVe of XVie eeuw stonden fundamenteel in
dezelfde verhouding tot de Oudheid". Hij eiste dan ook, dat me n
daarmee eindelijk eens rekening zou gaan houden in de geschiedschrijving: „Het behoort tot de taak van een ernstig historicus, ons te verlossen van periodes en renaissances — Karolingische, XII-eeuwse, of
Italiaanse. Ze moeten vervangen worden door het begrip van historische continuïteit".
Dat, vooral in Italië, de mensen zelf van de XVe en XVIe eeuw, de
mythos van een herleving der Oudheid hooghielden, betekende voor
hen niets anders dan een in de geest weer aanknopen met de grote
perioden van hun nationale geschiedenis: bij iedere nieuwe bloei, die
samenging met grote welvaart, heeft het Italiaanse volk deze vergeleken
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ingaan op de verwarring, die over deze opvatting ener „Wedergeboorte" op het gebied van literatuur en humanisme heerst. Door zijn norm
van „moderniteit" was reeds Burckhardt verplicht, van Dante met zijn
dolce stil novo, zijn sterk ontwikkeld zelfbewustzijn, enz., een Renaissance-mens te maken. Dante geniet ---- en verdient nog immer een
hele literatuur op zichzelf, waarin hij nu eens het hoogtepunt van de
middeleeuwse cultuur vertegenwoordigt, dan weer de eerste grote
Renaissance-dichter is, en soms zelfs een laatste achterblijver van een
reeds verdwenen cultuur; en samen met zijn vriend Dante geniet
natuurlijk ook de schilder en bouwmeester Giotto deze zo uiteenlopende
appreciaties, al naargelang het aprioristisch standpunt der schrijvers het
meebrengt. Bij het nagaan van al deze uiteenlopende meningen, zou
men geneigd zijn, tenslotte met E. Gilson te zeggen: „Peu importe:
nous n'en sommes pas à un premier homme moderne près".
Het Humanisme kan men, in de geschiedenis, beschouwen als een

studie en navolging der antieke teksten, of als een levensbeschouwing.
Ook Burdach hield zich nog aan dit onderscheid, en maakte dan van de
tweede opvatting de kern van zijn Renaissance, die hij echter veel
verder in de geschiedenis liet terugreiken. Dr Baeyens meent na de
studie van de voornaamste literatuur over dit onderwerp te mogen
besluiten: „Deze dubbele definitie, die geheel de stempel draagt van het
paedagogische humaniteitenstelsel, zelf heel wat minder een product
van de Renaissance dan van de jongere classicistische stromingen, is
een abstracte en absolute uitspraak, geen historische". Terwijl E.
Faguet en W. Moench het humanisme zien als een émancipation de
l'esprit humain en een literarische Erscheinung der Renaissance, en het
algemeen als een verwereldlijking en verheidensing van de menselijke
geest wordt opgevat, toonden niet alleen von Pastor, Guiraud en
Taf f apin de religieuze aspecten van het humanisme aan; doch Roersch
wees daarbij op de duidelijk religieuze grondslag van het noordelijk
humanisme, dat niet jonger is dan het Italiaanse. Maar de meest ophefmakende bijdrage tot de erkenning van de christelijk-religieuze grondslag van het echte, historische ( en niet door de latere Au f kl rung eerst
uitgevonden) humanisme, ook als ethische levenshouding, kwam wel
van A. Hyma, die aan zijn History of the „Devotio Moderna" de titel
gaf: The Christian Renaissance. Ook hij houdt nog wel aan de term
Renaissance vast, maar ontkent één van de grondtrekken van het
begrip, ni. de laïcisering en de neiging tot neo-paganisme. Dat de
wetenschap steeds meer door leken werd beoefend ,-- het hoeft wel niet
uitvoerig te worden uiteengezet is geen gevolg van de „humanistische geest", maar een algemeen verschijnsel wanneer, met groeiende
10

146

DE KUNST DER
DER RENAISSANCE
RENAISSANCE

stedelijke cultuur, ook wijdere kringen aan het intellectuele
intellectuele
welvaart en stedelijke
leven gaan deelnemen.
deelnemen. Zo zijn
zijn zowel
zowel Erasmus
Erasmus als
als de
de Imitatio Christi
Christi
vruchten
Groote's beweging.
beweging. Sabbadini
Sabbadini van
vanzijn
zijn kant
kanttoonde
toonde
vruchten van Geert Groote's
aan,
christelijke geest
geweest bij
bij de
de studie
studie
aan, dat deze christelijke
geest steeds aanwezig is geweest
der
en Sicilië,
Sicilië, en
endat
dathet
hethumanisme
humanisme van
van
der antieken,
antieken, zo
zo b.v. in Engeland en
dan de
de heel
heel normale
normale ontwikkeling
ontwikkeling van
van
Quattrocento niets anders is dan
het Quattrocento
dat der vorige
de humanisten
van de
de XVe en
dat
vorige eeuwen.
eeuwen. Zo gebruikten
gebruikten de
humanisten van
en
XVIe eeuw
eeuw niet
niet alleen
alleenals
als„antieke"
"antieke" teksten
tekstende
deKarolingische
Karolingische handhandschriften,
zozeer bewonderden
bewonderden ---- hetgeen
hetgeen E.
E.Rand
Rand„one
none
schriften, wier letter ze zozeer
of the
of
the little
littleironies
ironies of history"
history" noemt
noemt —,
--, zij
zij lieten vaak
vaak middeleeuwse
middeleeuwse
vertalingen voor eigen werk doorgaan. Schreef J. Boulenger reeds:
reeds: vertalingo wkdrgan.Schef
„Het Latijn
van de schrijvers
der XIIe eeuw is
"Het
Latijn van
schrijvers der
is zo
zo zuiver,
zuiver, dat
dat men
men het
het
nauwelijks van dat der
der klassieken
klassieken onderscheiden
onderscheiden kan",
kan", en
enbestaat
bestaat
vaak nauwelijks
volgens
hem het
het onderscheid
onderscheid tussen hun
hun taal
taal en
en die
dieder
derhumanisten
humanisten
volgens hem
slechts hierin dat deze laatste
laatste pedanter
pedanter is,
is, dan
dankwamen
kwamen P. O. KristelIer
Kristeller
en A.
A. Campana,
Campana, onafhankelijk
onafhankelijk van
elkander, na
een grondige
grondige studie
studie
van elkander,
na een
van het
het „renaissance-humanisme",
"renaissance-humanisme", tot
tot de
de volgende
volgendemerkwaardige
merkwaardigeconconclusie:
gangbare opvattingen
opvattingen over
over het
hethumanisme
humanisme schijnen
schijnen een
een
clusie: ook de gangbare
schepping van
van modernere
modernere tijden te
te zijn,
zijn, en
en niet
niet te
te berusten
berusten op
op objectief
objectief
historisch
van de
detijdgenoten
tijdgenoten schijnen
schijnen die
die
historisch onderzoek.
onderzoek."In
„In de
de ogen van
humanisten
philologen noch
noch de
de anti-scholastianti-scholastihumanisten lang
lang niet de idealistische philologen
sche philosofen te zijn
zijn geweest, waarom
waarom het nageslacht
nageslacht ze
ze heeft
heeft bewonbewonderd,
maar heel
rhetoren die
hun weg maakten
maakten als leraren
leraren of
of
derd, maar
heel gewone rhetoren
die hun
universiteitsprofessoren,
secretarissen van
prinsen of
of stadsstadsuniversiteitsprofessoren,soms
soms als
als secretarissen
van prinsen
besturen, soms
ander samen".
samen". Of,
met de
de woorden
woorden van
van A.
A.
besturen,
soms één
één en
en ander
Of, met
Campana zelf: „De
"Deoude
oudeterm
term„humanista"
"humanista" geeft
geeft de
demeer
meerbescheiden,
bescheiden.
maar
de humanisten
humanisten leraren
leraren en
en
maar correcte
correcte eigentijdse
eigentijdse opvatting weer, dat de
vertegenwoordigers waren
bepaald wetenschappelijk
wetenschappelijk vak, een
een.
vertegenwoordigers
waren van een bepaald
vak
zich op
op dat
datogenblik
ogenblik verspreidde
verspreidde en
en in
in de
de' mode
mode was,
was, doch
doch
vak dat zich
wiens object
object duidelijk
duidelijk was begrensd".
begrensd".
Or
Baeyens verwerpt
verwerpt deze
deze opvatting,
opvatting, omdat,
omdat, als
als wij
wij déze
dézebetekenis
betekenis
Dr Baeyens
"humanist" aannemen,
thans algemeen
algemeen geldende,
geidende, het
het
voor
voor „humanist"
aannemen, en
en niet
niet de thans
Renaissance-probleem vrijwel
dat het
het
Renaissance-probleem
vrijwel onoplosbaar
onoplosbaarwordt.
wordt. Wij
Wij menen, dat
hier niet
niet gaat
gaat om
om het
het redden
redden van
van een
eeninzicht,
inzicht, dat
datwij
wijnu
nueenmaal
eenmaal
hier
cultuurhistorische inhoud,
aan het
het begrip
begrip
hebben:
hebben: blijkt
blijkt de
de cultuurhistorische
inhoud,die
die wij
wij aan
"humanist"
latere en
en niet
niet objectieve
objectieve
„humanist"geven,
geven,een
een schepping
schepping van
van de
de latere
historiografie
zijn, en dus niet op de
de historische
historische gegevens
gegevens te
testeunen,
steunen,
historiografie te zijn,
dan
moeten wij
wij die
die laten
laten varen,
varen, en
enhet
hetarmere
armeremaar
maar historisch
historisch beter
beter
dan moeten
gefundeerde
begripweder
wederopnemen,
opnemen,--des
gefundeerde begrip
desteteerger
ergervoor
vooronze
onzemooie
mooie
"historische fantasieën"
te beter
beter voor
voorons
onshistorisch
historischinzicht,
inzicht.
„historische
fantasieën" en
en des te
Wordt
het Renaissance-probleem
Renaissance-probleem daarbij
daarbij onoplosbaar,
onoplosbaar, dan
ons dit
dit
Wordt het
dan zal ons
.

.

DE KUNST DER RENAISSANCE
RENAISSANCE

147

misschien tot het inzicht brengen, dat het inderdaad slecht gesteld was.
was.
Wél
wenddende
dehumanisten,
humanisten, bewust
bewust van
vanhun
hunCiceroniaanse
Ciceroniaanse volkovolkoWél wendden
van vroegere
vroegere schrijschrijmenheid, zich
afschuw tegen
tegen de
debarbarismen
barbarismen van
menheid,
zich vol afschuw
Middeleeuwen immers
immers -----Oost
West ---- waren
waren de
de oude
oude
vers: de Middeleeuwen
vers:
Oost en
en West
en schrokken
schrokken niet
niet terug
terug voor
voor
talen blijven gebruiken
gebruiken als
als levende talen, en
neologismen. Met de welvaart
welvaart van
van steden
steden en
en volk
volkverdrong
verdrong de
destreekstreek~
neologismen.
taal echter
echter de oude
oude talen
talen meer
meer en
en meer;
meer; en
en het
hetverschijnen
verschijnen van
van de
de
taal
humanisten
daarvan wellicht
wellicht het
het normale
normale epiphenomeen:
epiphenomeen: de
de kennis
kennis
humanisten is daarvan
van de oude
oude talen
talen wordt
wordt nu
nu een
een „vak",
"vak", waarvan
waarvan de
despecialiteit
specialiteitaan
aaneen
een
bepaalde geleerden-cas
geleerden-caste
wordt toevertrouwd.
bepaalde
te wordt
toevertrouwd. Dezen zijn dan niet „de
"de
nieuw leven
leven wekken",
wekken", zij
zij zijn
zijn de
de eerste
eerste
humanisten, die de oude talen tot nieuw
specialisten in
in „dode
"dode talen",
talen", en
en degenen
degenen die
diehielpen
hielpen bij
bij het
hetplechtig
plechtig
specialisten
opbaren
van.
opbaren er van.
.

worden
In de
de gevulgariseerde
gevulgariseerde voorstelling
voorstelling van
van de
de „Renaissance"
"Renaissance" worden
In
Brunelleschi en zijn generatie nog steeds
steeds de
degrote
grotebaanbrekers
baanbrekers genoemd
genoemd
van de terugkeer
terugkeer tot
Oudheid in de
de kunst.
kunst. Thans
Thans zal
zal geen
geenernstig
ernstig
van
tot de Oudheid
kunsthistoricus dit nog zonder
zonder meer
meer herhalen. In
In 1911
1911 reeds
reeds noemde
noemde M.
M.
Reymond
koepel van
van S. Maria
Maria del
delFiore
Fiore„une
"uneoeuvre
oeuvre
n'appar.
quiqui
n'appar-Reymond de koepel
tient pas
pas ààlalaRenaissance".
Renaissance". Het is
is zeker,
zeker, dat
dat de
despitsbogentechniek
spitsbogentechniek te
te
Florence eerder
eerder als maniera tedesca,
tedesca, Duitse manier,
manier, dus als iets vreemds
vreemds
Florence
werd aangevoeld.
aangevoeld. De autochtone
autochtone gotiek
gotiek was
washier
hieroverigens
overigenstrouw
trouw
werd
aan de
de rondboog:
rondboog: wie
wieherinnert
herinnert zich
zich de
deberoemde
beroemde Loggia dei
dei
gebleven aan
Lanzi op de Piazza
Piazza della
della Signoria
Signoria niet"
het Chiostro
Croce.
Chiostro naast S. Croce,
Lanzi
niet„ of het
Verde bij S. Maria
Maria Novella?
Novella? Ook Brunelleschi
Brunelleschi zocht als
als
of het Chiostro Verde
Florentijn vóór
nationale, het
het locale
locale zelfs. En
En hij
hij greep
greepterug
terug
Florentijn
vóór alles het nationale,
antichità was helemaal
naar het verleden:
verleden: maar
maar die
die antichità
helemaal niet de
de Romeinse
Romeinse
naar
zijn kerken
kerken zou overigens met
met een
een gebouw
gebouw
Oudheid! Geen
Oudheid!
Geen enkele van zijn
uit de Oudheid vergeleken
vergeleken kunnen
kunnen worden,
worden, evenmin
evenmin als
als zijn
zijn koepel.
koepel. De
De
antichità, waarnaar
antichità,
waarnaar hij
terugkeerde, was
die van
van het
hetFlorentijnse
Florentijnse
hij terugkeerde,
was die
Battistero, uit de XI-XIIe
eeuw, die
die van
van S. Miniató
Miniatd al
al Monte,
Monte, of van de
Battistero,
XI-XIIe eeuw,
Apostelenkerk, allemaal Romaanse gebouwen. Het Oude Rome had Apostelnkr,amRosegbuwn.HtOdRomeha
zelfs het
het gezicht
gezicht van
van de
dedoor
doorhem
hemopzettelijk
opzettelijk gekozen
gekozenmaterialen
materialen niet
niet
kunnen uitstaan: Brunelleschi
Brunelleschi gebruikte
gebruikte de
de locale steen, in al
al zijn
zijn koelkoelheid, hij
deed voor
op de aloude
Toscaanse techtechheid,
hij deed
voor de versiering
versiering beroep
beroep op
aloude Toscaanse
niek
terracotta. Zijn gebouwen
gebouwen spreiden
spreiden in
in iedere
iedere lijn
lijn juist
juist hun
hun
niek van de terracotta.
geniale
structuur ten
toon, .--- waar
blijft dus
dus de
de Romeinse
Romeinse geest,
geest, die
die
geniale structuur
ten toon,
waar blijft
zoveel mogelijk
mogelijk de „ziel"
"ziel" van
van het
het gebouw
gebouwverborg
verborg onder
ondereen
eenschitteL
schitte.:.
bekleding?
rende bekleding?
de fameuze
fameuze „tondi",
"tondt', die
die men
men zo
zo dikwijls
dikwijls als
als een
eenkenteken
kenteken van
van
Zelfs de
de Renaissance
Renaissance vermeldt,
vermeldt, en die
die door
door Ghiberti
Ghiberti zowel
zowelals
alsBrunelleschi
Brunelleschi
:

148

DE KUNST DER RENAISSANCE

gaarne werden aangewend, zijn in Italië van alle eeuwen: men vindt ze
op de zo typisch middeleeuwse graven van de Scaliger te Verona,
zowel als op de monumentaal klassieke koningsgraven te Palermo
(XIIe eeuw).
Zelfs de zuilen van Brunelleschi, met hun door de dubbelkapitelen
tot het uiterste gerekte slankheid kan men niet eens antiek noemen.
Wel keert men tot de antieke ordes terug voor de versiering der kapitelen, evenals men menig siermotief aan de Oudheid ontleent. Is dit
echter voldoende om van een algemeen „herleven van de Oudheid in de
Kunst" te spreken? Willich en Zucker, die de grondigste studie aan de
Italiaanse Baukunst der Renaissance wijdden, verzekeren, dat men
gerust de hele Oud-Romeinse bouwkunst uit het Italiaanse Quattrocento kan wegdenken, zonder dat iets aan zijn karakter zou ontbreken.
In het Cinquecento is men zich meer op de antieke gebouwen gaan
inspireren, maar het zou nog lang duren, vooraleer men de antieke
schoonheidsleer als een soort absolute norm zou erkennen.
Doch verder constateert men ook hier een teruggrijpen naar hoofdzakelijk middeleeuwse, Romaanse en niet Romeinse, vormen: „In Italië
als geheel genomen is de meerderheid der gebouwen van de XVe eeuw
Gotisch, met weinig of geen elementen, die in verbinding staan tot de
klassieke kunst. De verklaring hiervan ligt niet enkel in het feit, dat de
Renaissance slechts langzaam doordrong. Want deze Gotische gebouwen vormen de oogst van een ontzaglijke bloei der architectuur" (A.
Stokes) . Neemt men de „nieuwe" bouwwerken van deze eeuw als
getuigen voor de „Renaissance" aan, dan zal men deze eens te meer
moeten terugschuiven, niet alleen tot het T recento en het Duecento,
maar zelfs tot het Mille. Men kan zich, en de theorie, ook redden
en dit is dan ook inderdaad gebeurd door het Quattrocento middeleeuws te verklaren, en zelfs bepaald reactionnair. Dan wordt het een
soort Herfsttij der Middeleeuwen in Italië, en de figuren die in een
Burckhardtiaanse theorie reactionnair waren, als Botticelli en Fra
Angelico, worden dan voorlopers van de échte Renaissance, die van het
Cinquecento. Heel de mooie voorstelling van het „jeugdig renaissancistische'', „tot de mens en de wereld ontwakende" Quattrocento, valt dan
in elkaar. Dan wordt met de uitzonderlijke waarde van zijn kunstbloei
afgerekend als met het einde van een evolutie, en wordt het door de
onhistorische kijk „van uit" het Cinquecento grondig gedevalueerd,
hetgeen de fijnzinnige kunsthistoricus L. Venturi tenslotte deed zeggen:
„De biologische idee van een Renaissance-kunst, met haar oorsprong,
hoogtepunt en verval, vindt geen enkele bevestiging of rechtvaardiging
in historische gegevens".
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Nadat aldus het ernstig historisch onderzoek van onze eeuw heeft
aangetoond, hoe het in werkelijkheid met de „Wedergeboorte van de
Oudheid" op het gebied van kunst en cultuur is gesteld, blijft thans nog
een ander centraal punt van het probleem te onderzoeken, dat wij in
zijn grote trekken kunnen onderbrengen onder de vraag: was de
Italiaanse Renaissance „realistisch of idealistisch"? Wij zullen daarbij
moeten constateren hoe vlottend de opvattingen blijven, zolang men
van een al te aprioristisch Renaissance-beeld blijft uitgaan, en hoe dan
ook meer dan één poging werd aangewend om het inzicht in de Europese cultuurevolutie grondig te vernieuwen. De nochtans ernstig bedreven cultuur- en kunsthistorie splitst zich hier in twee aan elkaar tegengestelde richtingen, en leidt tot nieuwe antinomieën. Wij zullen daarbij
zien, dat er wellicht mogelijkheid bestaat, om toch tot een vernieuwd en
objectiever inzicht te komen, wanneer wij het oordeel der Italiaanse
kunsthistorici raadplegen. Terwijl iedereen het erover eens is, de degelijkheid en kennis van deze historici te erkennen, bleef hun werk misschien toch te zeer geïgnoreerd door hun collega's van het NoordWesten. En wellicht zal dit onderzoek ons veroorloven tot een opvatting over de „Renaissance" te komen, die, meer bescheiden en genuanceerd, toch aan de historische werkelijkheid beantwoordt.
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muslimzijde hierdoor wil wekken, is reëel, maar de waarde er van ligt
niet in de eerste plaats op politiek of militair gebied. Waar de muslims
zelf er een politieke tint aan willen geven, moet dit meer gezien worden
als een bemoediging van eigen hart. De uiterlijke vorm, die men er aan
geeft is meer een sluier, waarmee men de innerlijke onzekerheid wil
bedekken; een dekmantel om aan de buitenwereld de essentiële crisis te
verbergen en de innerlijke strijd op leven en dood tussen de muslims
zelf. De diepste grond van de crisis wordt slechts duidelijk aan hen, die
zich de moeite getroosten in te gaan op de doctrinaire verschillen, die
de islamgroepen van elkaar gescheiden houden.
Juist omdat die strijd zich afspeelt op doctrinair gebied, en omdat,
zoals wij verder zouden willen belichten, de godsdienstige waarden zelf
op het spel staan, noemen wij de nood een geestelijke nood. De materiële
nood in vele Islamlanden moge ten hemel schreien, die nood zal blijven
bestaan, zolang de oorzaak er van, die niet op materieel terrein ligt, niet
wordt gesaneerd.
Wij zullen om deze waarheid in het volle licht te stellen hier enige
malen het woord geven aan een paar moderne muslimschrijvers, die in
dezen het gevoelen weergeven van zeer vele moderne muslims.
** *
In de 10e eeuw na Christus heeft zich in de Islam na harde en bittere
ja zelfs bloedige strijd een theologische school opgeworpen, die zich
sindsdien als de enige orthodoxe school van Islamtheologie heeft weten
staande te houden. Hoe dit mogelijk was, gezien de onhoudbaarheid
van hun leer, zal wel nooit volledig te achterhalen zijn. Toch zijn er
bepaalde invloeden, die althans een partiële verklaring kunnen bieden.
Bovenal speelde daarin zeker mee het feit, dat de leraren dezer school
door de begunstigende positie welke zij aan de politieke machtshebbers
schonken, dezen wisten te binden, doordat hun leer hun despotisme
theoretisch veilig stelde. Op hun beurt verdedigden deze machthebbers
het doctrinaire despotisme van die school, zodat deze beide meest
belangrijke groepen elkaar ondersteunend, in staat bleven voor vele
eeuwen het eenvoudige muslimvolk een knechtschap op te leggen, dat
nergens ter wereld geëvenaard is geweest.
***

Hoe dit kon gebeuren en welke in haar hoofdmomenten die „orthodoxe" leer is, die zich zo dwingend op kon leggen, zullen wij aanstonds
kort behandelen.
Laten wij eerst hier de muslims aan het woord en zien hoe zij met
bovenstaande thesis instemmen.
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Fareed S. Jafri 1 ) schrijft: „Door de schuld van de zelf-aangestelde
behoeders van het grootse erfgoed van de Profeet Mohammad is Islam
een uitgeleefd geloof geworden, ofschoon het innerlijk van onschatbare
waarde is . . . . Wat is er gebeurd dat de Islam heeft gestuit? Hoe komt
het dat zelfs zijn belijders zich schamen er voor uit te komen? Is niet de
mulla (of `ulamá', d.w.z. de leraren van die zogenaamde orthodoxie)
hiervoor verantwoordelijk ? Laten we de Islam bevrijden uit de
klauwen van de mulla".
De Minister van Financiën van Pakistan, Muhammad 'Ali, zegt
hetzelfde zonder direct die leraren te noemen, waar hij in zijn speech op
Iqbal-day van 1952 getuigt: „Door eeuwen van verval en on-Islamitische
wijzen van denken en doen heeft de Muslim-samenleving zich omhuld
met een dikke korst van gebruiken, die in strijd zijn met de geest van
Islam" 2 ).
Khalid Muhammad Khalid schrijft minstens even fel in Egypte als
Fareed in Pakistan doet. Hij noemt de iulamA' of mulla, die priesterkaste (al-kahána al-misriyya) „clericaal gespuis" die voor eigen voordeel de godsdienst geconfisceerd hebben. „Zij denken dat zij de landsheren moeten bestendigen in hun souvereiniteit en de slaven in hun
slavernij" 3 ) •
In wezen herhalen deze moderne Muslims, wat Kemal Atatiirk zei
toen hij aan het begin stond van zijn revolutie in Turkije: „Overal waar
zij (de 'ulamá') zijn, kweken zij godsdienstig fanatisme en onwetendheid, omdat alleen een achterlijk volk zich tot slaven laat maken" 4 ).
Maar in geen enkel van deze getuigenissen ontbreekt het aan hartstochtelijke noodkreten en zelfs aan dreigementen, zoals Khalid uitroept:
„Tegen zulk een pest moet met hardheid opgetreden worden" 5 ).
Wat bij deze schrijvers echter opvalt is, dat zij nergens de ware
grondoorzaken aanwijzen waarom de leer van de `ulamá' en de mullas
tot dat despotisme en fanatisme, tot die achterlijkheid kon leiden, zoals
Jafri zegt: „Die godsdienst, waaraan Abraham vorm gaf, en die werd
1) Cf.The Liberation of Islam, pag. 23. Dit boekje gepubliceerd in Karachi 1952
vond aan alle kanten grote bijval. Aldus schreef de Vice-Chancellor van de Universiteit van Sind: „You have tried to speak to the man in the street and you have spoken
to him plainly and fairly. Let us hope and believe that the day of reform is not far.
Any way you have done your duty well and God bless you for that". Of zoals al-Haj
Moulai Muh. Muqtada Khan schreef: „These essays are an attempt to present the
message of Islam and the mission of Mohammad in their essentials, completely freed
from the trappings of conventions and liberated from the tyrannical thraldom of selfseeking interpreters". Cf. The Civil and Military Gazette, Karachi, Juli 1952.
2) Schrijver bezit alleen een gecyclostileerd exemplaar van deze speech.
3) Cf. „Min hunâ nabdá", ed. Dar al-Nil, Cairo, 1950, p. 42.
4) Cf. Jafri, o.c., p. 28.
5) Cf. „Min hu. nabda' , einde le hoofdstuk.
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opgekweekt door Mozes, Christus, en die tot rijpe wasdom kwam door
het werk van Mohammad, schijnt al zijn schone betekenissen te zijn
kwijt geraakt door de godsdienstige dictatuur van onze mullas" 6 ) ; zij
zien ook in dat de leer van de mullas in hun „orthodoxie" niet de ware
leer van de Qur'an is. Maar waar de fouten van die „orthodoxie" ten
opzichte van de Qur'an liggen, geven zij niet aan, kunnen zij misschien
niet aangeven omdat vele modernisten jammerlijk genoeg te kort schieten in eruditie ten opzichte van de Islamtheologie.
Zij leggen wel de vinger op de wonde, waar zij zeggen, dat de
„orthodoxie" theocratie leert, maar het ontgaat hun blijkbaar, waarom
de theocratie in het geheel van die orthodoxe leer een logische noodzaak is.
Laten wij tot goed begrip van deze oppositie tussen „modernen of
modernisten" en orthodoxe `ulamá' of mullas, de leer der orthodoxie in
haar meest brandende leerstukken nagaan. Hier doet zich echter al
direct een moeilijkheid voor. Hoe stringent het hele systeem hunner
theologie ook op het eerste oog moge lijken, bij nader toezien ontdekt
men, dat met elkaar in strijd zijnde theses zonder bezwaar naast elkaar
kunnen voortbestaan. Zo zal men b.v. de predestinatie aannemen en
toch daarnaast de leer over de zonde handhaven. Het gevolg is, dat elk
systeem, ook het „orthodoxe", een onmiskenbare fluctuatie laat zien,
die in bepaalde gevallen gemakkelijker aanleiding kan zijn tot compromissen.
Na een paar eeuwen van felle strijd over de attributen van God, over
de vrijheid van de mens, over de geschapenheid van de Qur'an e n
andere meest essentiële theologische vragen, wisten de „orthodoxen"
tenslotte de disputen over de eenheid en enigheid van God te kristalliseren in een leer van God als de macht, als de oneindige, onbeperkte
Almacht. Een macht, die zo groot is en allesomvattend, dat er naast
God geen andere macht bestaat. Alles wat we rondom ons zien gebeuren, en wat in schijn de activiteit is van het schepsel, is in waarheid
God's eigen activiteit. Geen secundaire causaliteit bij het schepsel, want
deze zou afdoen aan de oneindigheid van God's macht. Geen grenzen
aan die macht van God; en om ze geheel grenzeloos te doen zijn dus
een geheel arbitraire, willekeurige macht, die zelfs niet door God's
natuur of wijsheid of goedheid wordt ingeperkt. Deze leer gebouwd op
hun onmogelijke verklaring van atomisme, dat elke wet van causaliteit
en natuurwet uitsluit, laat niet alleen geen ruimte voor wetenschap
.

6)

Cf. Jafri, o.c., p. 25.
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maar is ook door haar extreme positie absoluut wars van elke toenadering tot andere gedachtesystemen in philosophie of theologie.

In haar ontstaan verzette zich deze school vooral tegen de systemen
van Griekse philosophie, zoals deze door de grote vertaalactiviteit van
de 9e eeuw in de Islamwereld waren bekend geworden en tegen de
christelijke scholen van theologie, die het erfgoed der Grieken in hun
eigen theologisch systeem reeds hadden verwerkt.
Het geheel van deze „orthodoxe" leer echter is zo apart en eenzelvig,
dat het geen enkel ander gedachtesysteem naast zich kan dulden, niet
alleen gedachtesystemen van buiten de Islam, maar zelfs elke andere
musliminterpretatie van de Qur'an. Zoals Jafri zegt: „De Mullas zeggen, dat zij alleen de ware uitleggers zijn van de Qur'an .... , zij houden staande dat zij alleen bekwaam zijn om het goddelijk boek te
begrijpen" 7 ).
Als wij de „orthodoxie" beoordelen naar de Qur'an, blijkt het volgende. Inderdaad wordt in de Qur'an God's macht zeer beklemtoond.
Aldus wordt gezegd: God is „de bedwinger van zijn dienaren (6/18,
61) ; Hij is „machtig en in staat zich te wreken" (3/3; 5/96) Hij is „snel
in de afrekening" (14/51; 40/17; 13/41; 21198 enz) . Hij is „snel in het
straffen" (7/166; 6/165). „Vreest mij", zo heet het elders en telkens
weer want Hij is „de Heer der macht, de sterke, de machtige, die macht
heeft over alle dingen" (37/180; 42/18 enz.) . Maar, en dit moet hier
beklemtoond worden, daarnaast wordt in de Qur'an minstens even sterk
de nadruk gelegd op Zijn barmhartigheid: „de barmhartige, de allerbarmhartigste".
In de Qur'an komen inderdaad verzen voor die spreken van predestinatie. „Bij de ziel en wat haar vormde en haar ingaf haar slechtheid en
haar goedheid" (91/7, 8) . „Zie voor de ongelovigen staat het gelijk of
gij hen waarschuwt of niet, ze geloven niet. Allah heeft hun harten verzegeld en over hun ogen en oren een omhulsel uitgebreid en voor hen is
een zware straf" (2J5, 6) . Maar van de andere kant zijn er zeker vele
andere verzen, die spreken van de vrijheid van de mens en heel de leer
over de zonde en de verlossing van de Koran is er het bewijs van. ,,Wie
een zonde begaat, begaat die slechts tegen zichzelf" (4/1 1 1 ) en „Ieder-een staat borg voor wat hij verworven heeft" (3/24) en: „Gelijk roest
ligt op hun hart wat ze zich verworven hebben" (83/14).
Is het dan te verwonderen, dat muslims zich tegen deze enge leer der
orthodoxie verzetten, vooral zij die behalve God's macht ook Zijn wijsheid ^-- „Hij kent alle dingen" en vooral ook Zijn liefde willen
,

7)

o.c. p. 25.
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erkend zien: „als gij God liefhebt, volgt mij. God zal u beminnen"
(3J29).
Het gevolg was, dat de aanhangers der „orthodoxie", om staande te
kunnen blijven en steeds de voordelen te plukken van hun hegemonie,
zich met geweld moesten blijven opleggen en met despotisme en fanatisme zich bleven verzetten tegen elke vernieuwing van de leer. Zij
eisten blinde gehoorzaamheid aan de leraren en gesteund door de rege
rende vorsten bestraften zij elke andere leer met de dood of met verbanning. Zoals Jafri zegt: ,,De Mullas ontzeggen ons het Islamitisch recht
om de waarheid te zoeken ...." (p. 27) .
*

**

Aldus werden de muslim-philosophen, die toch de grootste luister
geven aan de cultuur van de Islam, het ergst achtervolgd en als het
ware uit de gemeenschap van de Islam gestoten. Hun leer immers over
God, waarin ook andere attributen een plaats ontvingen naast God's
macht, hun leer over de natuurwet en de activiteit van de mens, gebaseerd als ze was op de leer van Aristoteles en Plato en beïnvloed door
de christelijke theologie van die dagen, stond lijnrecht in tegenspraak
met de orthodoxie der Ash'arieten en hun atomisme.
Een ander gevolg was, dat grote leraren als al-Ghazáli onder de druk
van die orthodoxie en door de dwang van de zogenaamde rechtgelovigheid er toe gebracht werden hun betere inzichten prijs te geven of
althans ze verborgen te houden voor de ingewijden, zeer ten koste van
de logische opbouw en consequentie van hun meest geliefde religieuze
en theologische lering.
Maar ook het gewone Islamvolk werd tengevolge van die leer gedwongen in predestinaire zin en onder de druk van de alles-beheersende
macht van God de volmaaktheid te zoeken in de volkomen „onderwerping" ( „Islám") , in apathie en berusting voor alles wat die dwingende
en arbitraire wil van God voor hen decreteerde, of dit nu was rijkdom
of de bitterste en meest-mensonwaardige armoede en uitzuiging en
slavernij.
Het gevolg hiervan is geweest de apathie van de Islamvolkeren, die
wel gelegenheid gaf om een hoge graad van volmaaktheid te vinden in
de onderwerping aan God en zodoende voor velen de bron is geworden
van geestelijke rijkdom. Dit vertegenwoordigde weliswaar soms een
heldhaftige religieuze houding en gaf wel in het algemeen aan de
oostelijke landen van de Islam die kenmerkende en dikwijls bewonderenswaardige geest van „la primauté du spirituel". Maar deze waarden
werden gemaakt tot onwaarden omdat ze in dienst stonden van een
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eigen eerbiedwaardige persoon deelgenoot gemaakt van de eredienst die
aan de Schepper wordt gebracht?" vraagt Jafri" 8 ) . Welnu, zegt Khalid 9 ), de godsdienst, die van nature democratisch wil zijn, is door de
`ulamá' omgebogen tot dwingelandij met het gevolg dat zij uit alle
macht de democratie bestrijden. „Om zijn opperhoogheid te handhaven,
zegt Jafri, kweekt de Mulla bij zijn kudde een bijgelovige eerbied voor
zichzelf" 10) .
De vorst of sultan voelde zich evenzeer de directe vertegenwoordiger van God op aarde op wereldlijk machtsgebied als de leraar dit
was op doctrinair gebied. En zo werd de overdreven nadruk op Gods
macht boven alle andere attributen --- een overdrijving, die het Godsbeeld verminkte --r uitgebuit om de macht van vorst en leraar als de
„schaduwen van Gods macht op aarde" boven elke critiek te stellen.
Een verdere consequente doorvoering van de leer over Gods macht
gaf aan de man in de familie dezelfde dwingende positie als „schaduw
van God" ten koste van de liefde tussen man en vrouw, met als droevig
gevolg de vernederende positie, die de vrouw eeuwen lang in de Islam
heeft ingenomen. „Welke is feitelijk de plaats van de getrouwde vrouw
in het huis van de Mulla?" vraagt Jafri, en niet alleen van de Mulla,
maar van allen, die de leer van de Mulla volgen? „Is zij niet louter
geworden tot een roerend goed, een huishoudster, voortbrengster van
kinderen, niet meer op slot van rekening dan een verheerlijkte dienstbode?"
Enige alinea's verder legt dan Jafri de vinger op de wonde als hij
zegt: „Beminnen is zondigen", volgens de Mulla 11) .
Waar immers zou liefde onder de mensen en zelfs in 't gezin haar
bestaansgrond vinden als God niet liefde, maar enkel macht is?
** *

Het is allereerst nodig, dat de situatie in de Islamlanden klaar en
helder wordt ingezien.
De strijd tussen de modernen en de voorstanders van de oude orthodoxie, die uit de boven gegeven aanhalingen voldoende mag blijken,
heeft de vorm aangenomen van een werkelijke crisis op geestelijk
gebied. Alleen wanneer de modernisten, bezield met de geest van Jafri
en Khalid (en er zijn er niet weinigen van wie dezen zich de spreekbuis
hebben gemaakt) , de oude orthodoxe leer kunnen doorbreken, is er een
o.c., p. 20.
o.c., p. 42.
10) o.c., p. 19.
11) o.c., p. 22.
8)

8)
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betere toekomst mogelijk voor de landen van de Islam. Een betere toekomst zowel op politiek als op sociaal en economisch gebied. Alleen een
algehele vernieuwing van de Godsleer kan de Islamwereld verlossen uit
het vreselijk isolement, waarin de orthodoxie haar eeuwen lang gehouden heeft, uit het fanatisme, uit de domheid en achterlijkheid van de
massa en uit de tyrannie van leraren en despotische vorsten.

_

***
Maar er is meer nodig.
De modernisten zelf zullen moeten inzien, dat hun critiek onvruchtbaar zal blijven en nooit een deugdelijke oplossing kan bieden, tenzij zij
voor de oude leer een positieve nieuwe leer in de plaats stellen, die de
Islamwereld openstelt voor democratische denkbeelden en gedachten en
dit doet op een grondslag die vruchtbaar en geestelijk verantwoord is.
Welnu, hier dreigt het grote gevaar.
Het gevaar, dat voortspruit uit de onkunde van vele modernisten wat
betreft hun eigen godsdienstige leer. Terwijl zij zich openstellen voor de
beïnvloeding van het Westen, missen zij dø criteria, die die invloed
zullen moeten bepalen.
Wat een boek als Min huná nabda' van Khalid aantoont is, dat de
westerse dwalingen, de valse aanklachten tegen de Katholieke Kerk en
het Christendom door humanisten, agnosticisten en rationalisten in 't
Westen geuit, in onkunde worden overgenomen; dat valse oplossingen,
zoals die van het Neo-Malthusianisme, worden gehuldigd, maar dat de
ascetische en werkelijk waardevolle geestelijke princiepen worden verworpen en humanitair materialisme en de louter wereldse geest al te
gemakkelijk worden aanvaard.
Schrijft Jafri niet: „De Islam, zoals Mohammad die leerde, is werkelijk de godsdienst van de natuur" 12 ) . Hij beseft blijkbaar niet, dat door
dergelijke humanistische leuzen de grondslag van de Islam zelf, het
geloof in de openbaring van de Qur'an, wordt te niet gedaan en de
Islam als godsdienst in het geloof zijner belijders wordt gedegradeerd
tot een louter natuurlijke theodicee.
Hier liggen de allesbeheersende vragen wanneer men over acculturatie-problemen wil spreken met betrekking tot de vele muslimlanden; zij
liggen op direct geestelijk gebied.
De grote gevaren, die in onze dagen gesignaleerd worden in de
Humanistische propaganda in eigen land, strekken zich in waarheid uit
tot ver over onze grenzen; want ook in ver gelegen gebieden hebben

.

" ) o.c., p. 18.
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wij door lidmaatschap van Unesco en Lino mede verantwoordelijkheid
te dragen.
Het moge al te hopen zijn en inderdaad het is zeer te hopen, dat de
moderne muslims in staat zullen zijn het fanatisme van de oude orthodoxie te breken. Met beangstigend hart vraagt men zich echter af, wat
zij er voor in de plaats zullen stellen en onder welke invloeden zij de
vernieuwing zullen doorvoeren. Het zal uiterst heilzaam zijn het oude
valse Godsbeeld van de orthodoxe Islam te vervangen, maar het lot van
vele komende eeuwen zal afhangen van het nieuwe Godsbeeld dat er
voor in de plaats zal komen. Het gevaar is immers niet denkbeeldig, dat
bij verwerping van de traditionele Godsidee, men onder Humanistische
invloed zichzelf tot God zal uitroepen en door de prediking van het
Humanisme de honger naar het oneindige in de muslims zal verstikken.

lino en Unesco, „Technical Assistance", „Community Development"
en Point Four-activiteit zetten zich in tot hulp van de achterlijke gebieden ook in de Islamlanden.
Het is daarom de verantwoordelijkheid van ons Christenen en vooral
van ons Katholieken toe te zien, dat men allereerst de ware crisis dier
landen onderkent en vervolgens dat men geen stenen voor brood gaat
bieden aan millioenen van mensen, die veel meer in een geestelijke dan
in een materiële nood gedompeld zijn.

LITERAIRE KRONIEK

Aster Berkhof en anderen:
Literatuur en Leven
door

PAUL VAN MEER

VENZEER als door het volkspubliek geliefd, wordt het werk van
E
Aster Berkhof door de critici betwist. De volkslezer neemt gretig
en dankbaar aan wat hem hier gul wordt gegeven: knappe, avontuurlijke, milde ontspanningsverhalen. Maar tegenover de literaire kwaliteiten van inspiratie en uitvoering, waarvan dit werk toch ontegensprekelijk getuigt, staan de critici minder onbevangen. De enen dichten Berkhof een ambitie en pretentie toe die hij zeker .--- en eigenlijk jammer
genoeg --- niet heeft, beoordelen hem naar normen die hij voor zichzelf
niet aanlegt, en smalen dan op zijn „goedkope feuilletons". De anderen
verwijten hem juist zijn gemis aan literaire ambitie, zien in de tot nu toe
verschenen, druk op elkaar volgende verhalen dan ook hoofdzakelijk
slechts oefeningen voor het komende, grotere werk, en beoordelen zijn
huidige productie vanuit de mogelijkheden die zijn talent zich voor later
reserveert. Daartussen staan degenen die, bekommerd om de opvoeding
van het gewone lezerspubliek, blij dit gewoon en gezond voedsel aanvaarden en aanprijzen, en dankbaar erkennen: Berkhof heft de ontspanningsroman op het peil van de literatuur, en dit is zijn beperkte
maar werkelijke waarde.
De critiek maakt het Berkhof niet gemakkelijk. Maar het omgekeerde
is ook waar. Deze auteur stelt de criticus immers voor de dubbele vraag:
mag men van een schrijver meer vragen dan waartoe hij, in staat is,
meer dan hij bedoelt te geven? En is Berkhof tot meer in staat dan tot
nog toe is gebleken, wil hij misschien eens meer geven?
Het antwoord op de eerste vraag moet duidelijk zijn. Zoals A. Wes terlinck er nog voor pleit in het laatste Decembernummer van „Dietse
Warande en Belfort", wordt het hoog tijd dat de literaire critiek de
reële waarde van een werk leert prijzen zonder de betrekkelijkheid van
die waarde maar ook zonder de werkelijke waarde van die betrekkelijkheid over het hoofd te zien. En dit zal wel niet alleen nodig zijn in het
beoordelen van afzonderlijke werken maar ook van onze huidige letterkunde in het algemeen.
Op de tweede vraag blijft het moeilijker te antwoorden. Waar halen
wij het recht of de plicht vandaan te beweren dat Berkhof meer kan
dan wat hij tot nu toe toonde, tenzij in zijn tot nu toe voor ons liggend
werk? En dringt dit ons werkelijk die overtuiging of laten we zeggen
die verwachting en hoop op? Zijn jongste boek, de twee-delige roman
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zo wil het ons
Meester Groenevelt 1 ) , geeft daar in ieder geval
voorkomen wel weer een hoopvol maar nog geen afdoend antwoord
op.
Ontegenzeggelijk probeert Berkhof hier, zowel in de keuze van de
materie als in de behandeling ervan, een grootsere en diepere greep. Die
greep blijft echter meer die van een handig maar ten slotte onaandoenlijk talent dan van een door het leven bewogen, het leven diep peilend
meesterschap.
De vormelijke handigheid van Berkhof's talent verrast ons niet na
zijn vroegere verhalen. Altijd weet hij knap, warm, mild, speels en
gretig te vertellen. Voor de beperkte bedoelingen die hem tot nu toe
bewogen, beheerst hij zijn métier voortreffelijk. Maar ontgoochelend is
het te constateren dat die geoefende verteldrift ook hier zo uitbundig,
ja zo uiterlijk blijft. Hier vatte Berkhof immers ongetwijfeld een dieper
en levensnabijer thema aan, hij is zelfs ineens zo ver gegaan dat hij in
zijn verhaal een persoonlijk getuigenis heeft willen neerleggen van zijn
eigen leven en streven als leraar. Groenevelt, de leraar, die trots en
naïef enthousiast in het Brugse lyceum de verstarde pedagogiek eens
zal gaan vernieuwen, de leerlingen wint en verliest, getergd tot opstandigheid ten val komt, doolt op zoek naar een nieuw werkterrein voor
zijn idealisme, dit vindt, eerst in een Antwerps atheneum, en uiteindelijk
in de Kempense jongensstad, daar zijn opvoedersliefde kan uitleven
maar ze ten slotte uit eerzucht verraadt, die Meester Groenevelt zal,
met de nodige literaire transposities, wel niets anders zijn dan een
projectie van de mens en de leraar Berkhof zelf.
Het hoofdthema van deze roman, de strijd om een levenswerkelijk
ideaal, om een door zo velen, ja door de schrijver zelf gehoorde en
gevolgde roeping, en het neventhema, dat van de strijd om de inspirerende en helpende huwelijksliefde, ze bieden stof voor een waarachtig
uit het leven gegrepen en vanuit een diepe bewogenheid verteld verhaal.
Maar die aangegrepene en op haar beurt aangrijpende bewogenheid
moeten we vooralsnog missen.
Berkhof is een „schrijver van boeken" die voor het leven steeds zijn
heul heeft gezocht in een kwajongensachtige speelsheid en een zeer
belezene en avontuurlijke fantasie. Het kwam bij hem allemaal uit boek
en film. Zijn verhalen zijn breed uit vertelde, wilde maar steeds goed
aflopende boek- en filmverhalen. En nu hij eens vanuit het leven
poogde te vertellen, kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het
nóg allemaal is zoals „in de boeken" of „op het toneel". Wel zegeviert
de held van dit verhaal aan het eind niet zichtbaar: door vijandelijk
geweld en door eigen verraad overrompeld en verslagen, strompelt
Groenevelt van het graf van zijn vrouw terug naar de vernielde jongensstad, maar het ontbreken van een happy end alleen is nog geen
waarborg van diepte en levensechtheid. Diep en overtuigend levensecht
is evenmin Berkhof's behandeling van het kwaad waarmede Groenevelt
binnen en buiten zich wordt geconfronteerd, van de jonge liefde tussen
hem en Frieda welke eigenlijk nooit tot volle eenheid groeit met zijn
1)

11

De Clauwaert, Leuven, 1953, 306 en 257 pp., Fr. 270, in reeksverband Fr. 160.
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opvoedersleven en -strijd, van de atmosfeer waarin de verschillende
episoden van het verhaal zich afspelen. Veel van dit alles is schijn-echt,
literatuur. Te veel literatuur, te weinig leven: te gretige omslachtigheid
van een onuitputtelijk vertellerstalent ( gunstig steekt hier de snelle en
directe aanhef van het tweede deel bij af ) , te scherp ziende observatie
van een schrander reflexie-vermogen, te erudiet gedocumenteerde fantasie van een knappe geest, te joviaal en te speels optimisme van een
goed hart. Te weinig bewogenheid van een diep en rijp mens.
Dit alleen schijnt de schrijver Berkhof nog te ontbreken: diepte en
rijpheid van leven. In zijn geheel mist zijn jongste roman die nog.
Toch wijzen hier afzonderlijke en dan toch belangrijke elementen op
zulk een groei naar levensernst. Het duidelijkst lijkt ons het bereikte
stadium van die ontwikkeling te meten aan de zeer mooie figuur van
Frieda, „zo dwaas en zo verstandig en zo eerlijk en zo wispelturig en
toch zo diep en innig trouw".
Wanneer Groenevelt in het begin van het verhaal Elza ontmoet, een
vriendin van de studententijd, ziet het er een ogenblik naar uit alsof de
verhouding tussen deze nu gehuwde maar ontgoochelde vrouw en de
geen kwaad vermoedende Groenevelt een van de centrale thema's van
de roman zal worden, alsof dit delicate huwelijksprobleem, waar Noël
Coward in Brief Encounter, Graham Greene in The End of the A f f air
en bij ons Valeer Van Kerkhove in De Weerlozen zulk een aannemelijke en beheerste en grondige behandeling van hebben gegeven, ook
hier door Berkhof zal worden aangedurfd. Maar het wordt weer gauw
en gemakkelijk afgewimpeld door het stoeiende en innemende verschijnen van Frieda, Elza's jonge zus. Pas aan het eind duikt de verhouding
van de nu niet meer zo naïeve Groenevelt tot Elza weer op, schrijnend
zijn huwelijksliefde bedreigend en verradend, maar ze wordt maar heel
schuchter en als 't ware alleen in „watermerk" getekend. Wordt intussen het huwelijk met Frieda een vlotte idylle? Lange tijd schijnt het zo.
Maar in de laatste helft van het tweede deel, wanneer de idealistische
Groenevelt verbitterd is geworden, zelfvoldaan, eerzuchtig, en werk en
vrouw verwaarloost, roept Berkhof ons, in diepe, omf loersde tonen —
en merkwaardig is hier de sobere maar zeer suggestieve evocatie een
Frieda op die door het leven en de strijd is gerijpt van het meisje dat
„floot als een matroos" tot de stille, trouwe, steeds wachtende en of f er
bereide vrouw.
De handigheid waarmee Frieda's optreden in het verhaal het probleem van Elza's huwelijkstrouw laat ontwijken, is kenmerkend voor
Berkhof's voorkeur voor een niet al te diep peilende problematiek. Maar
de groei en de rijping van haar figuur mogen teken zijn van Berkhof's
vordering in levensdiepte en echtheid.
Zo draagt deze roman, al gaat er in zijn geheel geen al te grote
indruk van uit omdat de levensechtheid waar hij naar wilde peilen nog
niet helemaal overtuigt, toch hoopgevende kiemen in zich. Maar kiemen
groeien slechts tot oogst in de stille en zelfverloochenende geborgenheid
van het langzame leven.
* **
Terwijl Aster Berkhof nog te uitbundig, te spontaan en te weinig
-
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hier deze opzettelijke en gekunstelde onaandoenlijkheid de al te 'werkelijke en in het persoonlijk leven van de verteller ingrijpende ervaringen
verraden. Albe schrijft niet vanuit een ervaring, hij schrijft over een
ervaring. Hij wil het allemaal schoon en koel zeggen, en zó de boosheid
der ervaring bezweren. Maar wordt zijn prozakunst daardoor niet meer
een verdringing dan een katharsis? Wie in zijn kunst zoekt het er eens
direct, smartelijk of opstandig, „allemaal uit te gooien", zal er voor
zichzelf en voor anderen een weldoende zuivering in vinden; wie de
ervaring te bewust in tuchtvolle en effen formules wil slaan, verdringt
ze en geneest er niet van. In de kunst van Albe is er niet genoeg overgave, te veel reflexie. Hij wil „noch gehinderd noch verstoord worden
door de gevaarlijke glansen van een levend oog". Ja, is het niet zó dat
hij, in Orpheus de „koele schoonheid" van Patricia beschrijvend, een
zeer scherpzinnige karakteristiek gaf van zijn eigen schone maar koele
kunst? „Wat gaf echter aan dit feilloos gelaat met de fijne neusvleugels,
de sierlijk getekende bogen der wenkbrauwen, de bevallige lippen en de
zacht geronde kin, de koele uitdrukking ener Vestaalse? Is de volmaakte
schoonheid, die de Grieken aan het marmer wisten te schenken, niet toe
te schrijven aan het feit dat hun scheppingen noch gehinderd noch verstoord worden door de gevaarlijke glansen van een levend oog?" ( 83) .
Af en toe slechts breekt in De Spin en 1 k een merkbare ontroering
door, en een prachtige bladzijde wordt dan gewijd aan het beeld van de
moeder. Maar doorgaans wordt het warme en felle, het echte leven
opgeofferd aan een behoedzame, bijna feilloze (toch niet geheel zonder
fouten, zoals in het slechte gedicht op p. 160) , gemaniëreerde literatuur.
Het leven is belangrijker dan de literatuur. Dit moet de literatuur ook
voor zichzelf erkennen en op haar eigen, „literatuurlij ke" wijze belijden.
Alleen dan kan zij een schone bevrijding zijn.
***

Naar zulke bevrijding zoekt Lode Cantens in Mijn Zoon Urbaan 3 ) .
En naast Berkhof en Albe slaagt hij nog het best. Minder kunstvol
maar boeiender dan Albe, minder breed en fantasierijk maar penetranter
dan Berkhof, schrijft hij in ieder geval een opmerkelijk gespannen
verhaal.
Wilfried Erf, de toneelspeler, noteert zijn mémoires: smartelijk van
een mannelijk verdriet, eerlijk in een complete biecht, tast hij naar de
raadselen van het hart, „dat onnoemelijke hart van de mens": in Hedwig, die hij eens liefhad maar die, door een onoverkomelijk standsverschil van hem gescheiden, hem met haar tot haat geperverteerde liefde
tergend achtervolgt: in Urbaan, het kind uit hem en Hedwig geboren,
dat opgroeit buiten de liefde van een vader, die hij niet eens kent, buiten
de liefde van een moeder, die aan haar zieke hart te gronde gaat; in
hemzelf ten slotte, die moet belijden hoe zijn tobbende karakterloosheid
onmachtig was om zoon en moeder te redden.
Cantens peilt hier, in de belijdenis van zijn ik-personage, naar de
oorsprong en het verloop van deze „onafwendbaarheid". En hij doet het
bijwijlen, in korte directe bladzijden, zoals in de naakte, naar de gron3

) P. Vink, Antwerpen-Amsterdam, 1952, 207 pp.
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Sovjet haar eigen weg. Trygve Lie had verklaard, dat hij drie jaar lang, nl. sinds de
oorlog in Korea, van de zijde van de Sovjet-Unie blootgestaan had aan de meest
ruwe vorm van druk en dat hij meende te moeten aftreden om het behoud van de
positie van de algemene secretaris te verzekeren. Voor een besluit van de V.R. moeten
de vijf „groten" het eens zijn en de meerderheid van 7 behaald worden. De candidaat
van de V. Staten, de Philippijn Carlos Romulo, werd door Moskou geëlimineerd. De
Russische candidaat, de Pool St. Skrzeszewski, haalde de vereiste 7 stemmen niet.
Daarop werd de Canadees, Lester B. Pearson voorgesteld, doch, ondanks 9 behaalde
stemmen, werd hij, door het 56ste veto van Moskou geweerd. Ook de zuster van
Nehroe Pandit, door Rusland voorgesteld, kon geen kans maken.
Nochtans behoeft men niet alle hoop op toenadering te laten varen, want juist
kleine geschenken begunstigen de vriendschap en als dusdanig kan men de vergemakkelijking van het verkeer naar Berlijn, de bereidwilligheid om enige Britse burgergevangenen in Noord-Korea vrij te laten en een voorstel om de veiligheid van het
luchtverkeer te regelen opvatten. Eisenhower heeft doen weten, dat hij elk streven
naar toenadering „halverwege" wil tegemoet komen. Indien de optimistische uitspraak
gegrond mocht zijn: „Het tijdperk-Stalin is nu opgevolgd door het tijdperk-Eisenhower", zou het moreel van West-Europa in belangrijke mate opleven.
In hoever het vijfdaagse bezoek van Tito aan Engeland daartoe heeft bijgedragen
zal men moeten afwachten. Een vriendschapsverdrag, zoals hij met Griekenland en
Turkije gesloten heeft, is niet tot stand gekomen. Als lid van de Nato kon hij, zolang
het geschil met Italië over Triëst niet is opgelost, niet aanvaard worden, maar de
vriendschapsbanden zijn, zoals men dat noemt, nauwer aangehaald. De plechtige
ontvangst van deze geloofsvervolger heeft velerlei repercussies te weeg gebracht,
waarvan niet de minst reële is: „Hoe kan men de gematigde dictator Franco, christen
en anti-communist, blijven uitbannen, als men de ongematigde christen-vervolger en
communist wel accepteert?"
In de Bondsdag heeft Adenauer in derde lezing zowel de Bonner verdragen als de
E.D.G. met ca. 225 tegen ca. 164, die der socialisten, aangenomen gekregen. Hij heeft
er bij verzekerd, dat de Franse protocollen niet in het verdrag zullen worden opgenomen en dat naar opneming in de . Nato zal worden, gestreefd. De veilige haven is
niettemin nog niet bereikt. Immers de houding van de meerderheid in de Bondsraad is
niet gunstig en het Hof van Karlsruhe kan nog altijd een spaak in het wiel steken
door het E.D.G.-verdrag ongrondwettig te verklaren. Voor een wijziging van de
grondwet beschikt de kanselier niet over de vereiste twee-derde meerderheid. De
Franse regering, welks minister van buitenlandse zaken, Bidault, binnenkort naar
Amerika vertrekt om er de plannen te bespreken, waardoor Indo-China, evenals
Malakka, met Korea een eenheidsfront zal vormen, wenst er niet met lege handen te
komen en heeft zich uitgelaten, dat, indien de Assemblée de E.D.G. niet aanvaardt,
hij zijn toevlucht zou nemen tot een beroep op de kiezers, hetzij door een referendum,
hetzij door nieuwe verkiezingen.
Nademaal de „Adhoc-vergadering" te Straatsburg aan een tijdschema gebonden
was, heeft zij de 113 artikelen van haar concept-grondwet voor Klein-Europa binnen
vier dagen afgewerkt en 10 Maart aan de „Raad der zes ministers" een blauwdruk
van haar werk aangeboden, die nog op vele manieren moet worden bijgewerkt. Om de
betrokken regeringen daarin bij te staan, heeft de grondwetscommissie, wier voorzitter
de Duitser von Brentano is, haar bestaan, op verzoek van de vergadering, verlengd.
Het „Statuut van de Europese Gemeenschap", zoals de officiële naam luidt, is nOch
federaal, noch confederaal, maar is een politieke gemeenschap met een bovennationaal
karakter. Haar wetgevende macht wordt uitgeoefend door een „Volkskamer", voor
vijf jaar door de bevolking der aangesloten landen gekozen en door een „Senaat",
-d ie door de nationale parlementen wordt aangewezen. In de „Volkskamer" tellen de
Fransen, met het oog op hun niet-Europese provincies, 70 leden, Duitsland en Italië
elk 63, België en Nederland elk 30 en Luxemburg 12. Ondanks het aandringen van
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de Nederlandse afgevaardigden om in de „Senaat" het pariteitsbeginsel toe te passen,
verkregen de 3 grote mogendheden elk 21 zetels, België en Nederland elk 10 en
Luxemburg en het Saargebied elk drie zetels. Het bestuur van de Europese gemeenschap wordt toevertrouwd aan een „Uitvoerende Raad", waarvan de voorzitter wordt
aangewezen door de Senaat, terwijl de voorzitter de andere leden benoemt. Op
economisch, militair en monitair gebied zijn nog vele desiderata, wier oplossing met
verloop van tijd moet gevonden worden.
Z. H. Paus Pius XII heeft voor een gehoor van hoogleraren en studenten der
Europese Universiteit te Brugge de grondlijnen aangegeven inzake de Europese
eenheid. Z. H. wees op de verschillende structuur-verschillen der Europese staten en
op de noodzaak een duidelijk begrip te hebben van wat de „Europese geest" genoemd
wordt. Deze is niet gebaseerd op economische noodzaak, maar op gemeenschappelijke
geestelijke waarden, die door het Christendom zijn gevormd, en het bewustzijn hebben
gewekt van vrije mensen te zijn, niet alleen verantwoordelijk voor het eigen, individuele lot, maar wel degelijk ook voor het lot van de samenleving, waartoe zij behoren.
Nog geen maand na de ondertekening van het Brits-Egyptisch verdrag over Soedan
verweet Naguib de Britse beambten in de Soedan, dat zij op gewelddadige wijze de
stemming der bevolking beïnvloedden, en het verdrag naar letter en geest hadden

geschonden. Hierop antwoordde de waarnemende Britse minister van buitenlandse
zaken, Lloyd, dat de Britse regering vast besloten was er op toe te zien, dat de
Soedanezen in vrijheid en zonder druk van buitenaf zich over de toekomstige status
van hun land zouden kunnen uitspreken. De ontruiming van het Suez-kanaal wil
Naguib niet op de lange baan geschoven zien, maar hij staat er op, dat een onvoorwaardelijke ontruiming in zes maanden tijds een feit moet zijn.
Over de definitieve staatsvorm van Egypte: republiek of monarchie, zal na onderzoek van een commissie door plebisciet beslist worden. Naguib zelf schijnt nog niet tot
een besluit gekomen. Wel liet hij toe dat de schoonmoeder van Faroek naar Rome
ging, waar deze haar dochter Narriman overhaalde haar echtgenoot te verlaten. Zij
deed dit „om een persoonlijke aangelegenheid", naar zij verklaarde, en keerde met
verlof van Naguib naar Egypte terug, haar zoontje (voorlopig) bij Faroek achterlatend.

NEDERLAND
De Tweede Kamer heeft na nu en dan oplaaiende debatten de nieuwe Zondagswet
van minister Beel aangenomen. De bestaande wet dagtekende van 1815 en was een
dode letter geworden. De minister meende de tijd gekomen om de wet aan de
gewijzigde omstandigheden aan te passen. Gegeven de gemengde bevolking moest de
nieuwe wet het karakter dragen van een compromis en niet meer voorschrijven dan
in de volksconsciëntie leeft. Vandaar dat de wet zich onthoudt van rigoureuse voorschriften en zich beperkt tot verbodsbepalingen. Het is verboden zonder stricte noodzaak in de nabijheid van kerken gerucht te verwekken, of gerucht te verwekken dat
op een afstand van meer dan 200 meter te horen is. Op Zondagmorgen en daarmee
gelijkgestelde feestdagen zijn tot 13 uur openbare vermakelijkheden, niet-godsdienstige
optochten of bijeenkomsten in de open lucht verboden. Naargelang de plaatselijke
omstandigheden heeft het gemeentebestuur bevoegdheid ontheffing te verlenen. De
termen der wet zijn rekbaar en voor een „Engelse Zondag" behoeft geen ongerustheid te bestaan.
Na drie jaar in arrest geweest te zijn, verscheen begin Maart Sultan Hamid II van
Pontianak, beschuldigd van hoogverraad, voor zijn rechters. Aan de overval op
Bandung, door Westerling, als hoofd van de Apra geleid, was hij, volgens eigen
verklaring, onschuldig. Wel gaf hij toe, hem opdracht te hebben gegeven de Indonesische kabinetsleden op de kabinetsvergadering van 24 Januari 1950 te arresteren en
de sultan van Djocja, minister van oorlog Hamengku Buwono, te doden. Volgens
getuigenis van deze laatste verschilden zij van mening over „republikein of niet-
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republikein". De beklaagde, sultan Hamfd, echter schreef aan koningin Juliana, wier
persoonlijke bemiddeling hij inriep, dat „bij het streven naar uitbreiding van het
gebied via de opheffing der deelstaten door de Republiek gebruik wordt gemaakt van
onwettige middelen, waarbij de bepalingen van de constitutie met voeten werden
getreden". Van de Nederlandse regering, gebonden door de R.T.C.-besluiten, verwachtte hij geen hulp, omdat deze „te fatsoenlijk zal zijn zich met onze zaken te
bemoeien". Als straf werd 18 jaar gevangenis geëist.
I-3-'53
K J. D.
BELGIË
Maart scheen een maand van ontknopingen te moeten worden en wel inzake het
probleem der ziekteverzekering en inzake de financiële moeilijkheden. Hij loste die
belofte slechts gedeeltelijk in! Wel hield dhr Vanden Daele op de vervaldag 15 Maart
aan zijn besluit vast en werd het conflict door de vlammende reactie van de Socialisten zuiver gesteld: communiqués, interpellaties, stakingsvooropzeg. Hoewel een hele
reeks sociale eisen daarbij betrokken werd, ging het de Socialisten in hoofdzaak om
het lieve geld dat ze eigenlijk tot aanzuivering van hun vroegere rekening hadden
moeten betalen. De Christelijke mutualiteiten gaven echter blijk van begrip en zo
kwam men tot een overeenkomst waarbij de andere landsbonden in de aanzuivering
zouden tussenkomen. In de grond hebben de Socialisten daarbij belangrijke concessies
gedaan: ze schijnen immers de beginselen van de hervorming te aanvaarden. Waakzaamheid blijft evenwel geboden wat de toepassing betreft
Intussen rees het vraagstuk van het gewaarborgd weekloon, waarbij de vakbonden
schouder aan schouder staan, ja tegen elkaar opbieden. De werkgevers kunnen op dit
stuk, inzover een meeruitgave nodig wordt, onmogelijk toegeven. Hun standpunt
dient als het gezonde erkend. Het is daarentegen een veeg teken dat de vakbonden,
nu een onloochenbare daling in de economische conjunctuur is opgetreden en België's
concurrentie-positie op de internationale markt door onze top-lonen ernstig bedreigd
is, niet de verantwoordelijkheidszin tonen, hun troepen te doen inzien dat, om een
gevaarlijk woord te gebruiken, een „sociale pause" vitaal is. Alsof de financiële
moeilijkheden waarvoor het land staat, niet ernstig genoeg waren. Hoe men de begroting zal doen sluiten, blijft een open vraag. Al wordt na de wrijvingen van Februari
een grote inspanning gedaan om bezuinigingen door te voeren, lijkt het toch nog niet
uitgesloten dat op belastingen beroep zal dienen gedaan. Anderdeels valt een
deflatoire tendenz te bespeuren met de daaraan inherente gevaren. Er is zeker geen
reden om van een crisis te gewagen, en de economisten menen dat de daling van de
conjunctuur eerlang kan opgevangen worden. Met dat al blijft de mogelijkheid bestaan
dat maatregelen zouden moeten getroffen worden, die hetzij onder financieel hetzij
onder sociaal oogpunt minder aangenaam zijn. Het is wellicht die toestand die in
sommige hoofden de gedachte aan een coalitie weer heeft aangewakkerd: voor één
partij, zelfs als ze de volstrekte meerderheid bezit, kan de noodzakelijkheid tot sociale
indijking of belastingverhoging fataal worden. Deze vage en, zoals we reeds zeiden,
van iedere grond ontblote coalitiegeruchten werden begin Maart door bepaalde
oppositiemiddens opgedreven, tot de ondubbelzinnige logenstraffing van oud-Eerste
minister Eyskens er een einde aan maakte. Tevens verzette hij zich beslist tegen de
gedachte, dat het land reeds een pre-electorale periode zou doormaken. Toch dient
toegegeven dat dezelfde extreme tegenstelling tussen regering en oppositie die
eensdeels de gedachte aan een coalitie onmogelijk maakt, anderdeels een klimaat
schept dat soms zeer pre-electoraal gaat aandoen. Het gaat er niet meer om4 te
regeren en te controleren, het gaat er om, aan het roer te blijven en ontbinding te
verwekken. Al was die tegenstelling merkbaar vanaf de eerste dagen van de homogene
regering, ze wordt toch voortdurend scherper en zal waarschijnlijk het laatste jaar
van de legislatuur tot een onmeedogend en aan onzekerheden rijk strijdjaar maken.
Van haar kant is de beslissing van de homogene regering, vol te houden zoals dat
... .

.
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met een volstrekte meerderheid normaal is, te begroeten. Voor de C.V.P. is het
inderdaad een vitaal experiment, én voor de uitvoering van haar programma én voor
haar toekomst als meerderheidspartij. Ondanks alle, vaak gerechtvaardigde, critieken
(economische politiek 1951, repressie/epuratie, gelijkberechtiging der Vlamingen)
dient erkent dat deze partij een bewonderenswaardige inspanning voert tot uitbouw
en vastlegging van het politieke kader waarin ook een vrije christelijke activiteit kan
plaats vinden. De kranige stijl van enkele van haar voormannen kon in het geheel wel
meer uitkomen, toch heeft de C.V.P. bewezen, voldoende taaiheid te bezitten, om
blijvende successen te behalen die de democratie en de christelijke gemeenschap ten
goede komen.
Wat België's internationale positie betreft, staan de Europese integratieproblemen
in het midden der belangstelling. Deze problemen zijn van economische en van
juridisch-politieke aard. Zoals reeds aan het voorbeeld van Benelux kan gemeten
worden, vormt onze zwakke concurrentiepositie een ernstige stoornis, temeer daar de
huidige conjunctuur-ontwikkeling geen aanpassing van de vreemde lonen naar boven
toelaat en beperkende maatregelen inzake het handelsverkeer tegen de stroming
ingaan. Na de hoop die Luik schijnbaar gewettigd had, is de brief van dhr Zijlstra de
schone verwachtingen inzake Benelux komen stukslaan. De economische unie zit
bepaald in een slop, en er zal nog een hele ontwikkeling moeten over heen gaan,
vooraleer een nieuwe vooruitgang mogelijk wordt. Tot die ontwikkeling zullen ongetwijfeld de besluiten van de E.O.E.S.-vergadering te Parijs bijdragen, waarbij
Engeland en Duitsland een ruimere liberalisatie van het goederenverkeer toestonden.
De offshore-bestellingen waarop dhr Van Zeeland in Amerika is gaan aandringen
alsook de exportbevorderende maatregelen van de regering zijn eveneens van aard,
België's stand in de internationale economie hoog te houden.
De eigenlijke Europese integratie schrijdt intussen voort. Op 15 Maart trad een
concrete regeling in voege voor de gemeenschappelijke markt van de E.G.K.S. inzake
kolen, ijzererts en schroot. Het grote vraagstuk wordt hier evenwel gevormd door de
Europese Defensie-gemeenschap (E.D.G.) die na de ratificatie door Duitsland en de
bezoeken van ministers van West-europese landen aan de Verenigde Staten r-- waar
men bijzonder op de oprichting van de E.D.G. aandringt in een acuut stadium is
getreden. In België heerst er nog lang geen eensgezindheid omtrent dit verdrag. Op
een voor de openbare opinie veel, voelbaarder wijze dan bij het E.G.K.S.-verdrag
wordt hier aan de nationale souvereiniteit afbreuk gedaan. Hoe zal een natie zonder
nationaal leger haar souvereiniteit nog verdedigen? Wat heeft het te betekenen, als de
strijdkrachten niet meer onder een nationaal opperbevel staan, als de begrotingen door
een supra-nationaal orgaan vastgesteld, de wetten betreffende militie door een supranationaal orgaan bepaald worden? Behoudens deze problematiek en de andere welke
met die tussen de Atlantische en de Europese gemeenschap samenvalt, wordt de
grondwettelijke nog opgeworpen. Is het E.D.G.-verdrag al dan niet in strijd met de
Belgische grondwet? Dient een grondwetsherziening vóór of na de stemming van het
verdrag te geschieden? Mag een zo belangrijk en revolutionerend verdrag aangegaan
worden, zonder de bevolking de gelegenheid te geven, zich op dit stuk uit te spreken?
Deze vraagstukken werden o.m. behandeld op de studiedag van de C.V.P. op 28
Maart. Minister Van Zeeland herhaalde er zijn in de Kamercommissie gedane verklaring dat het verdrag ten hoogste a-constitutioneel, maar geenszins anti-constitutioneel is en dus geen grondwetsherziening noodzakelijk maakt. De tegenstanders van de
bekrachtiging lieten helaas hun stem niet horen. Daarmee heeft --- zij het nog officieus
--- de meerderheidspartij blijkbaar positief stelling gekozen. Ondanks de voorzichtige
tendenz Larock zouden ook de Socialisten reeds tot een betrekkelijke instemming zijn
gekomen. Deze belangrijke bekrachtiging lijkt dan ook voor de deur te staan.
L. Deraedt

Brief uit Parijs
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E gesprekken op straat en in de salons, de sensationele koppen in de kranten en
polemieken in weekbladen en andere periodieken over actuele onderwerpen, die
-de geesten in beroering brengen, houden geen verband met de seizoenen, zoals de
journalisten schijnen te menen. Ze zijn ook niet afhankelijk van de belangrijkheid der
gebeurtenissen, zoals de geschiedschrijvers gewoonlijk denken. Ze storen zich geenszins aan het seizoen en doen uit de gebeurtenissen een keuze volgens wetten, die wij
niet kennen. Parijs gonst en weergalmt telkens weer van de gesprekken en betogen,
die over geheel Frankrijk gaan en waaraan iedereen meedoet, zonder dat iemand ooit
kan voorzien, wanneer een dergelijke opwinding zal losbreken, of wanneer al dat
rumoer weer zal verstommen om plaats te maken voor een andere sensatie.
Niettemin valt er een zekere regelmaat te bespeuren in de opeenvolging van die
plotselinge vlagen van belangstelling voor bepaalde gebeurtenissen. Nu eens is het
een ideologische kwestie, en dan ziet men Parijs in twee groepen verdeeld: het
denkende, intellectuele, redenerende Parijs en het Parijs van het volk, dat op een
dergelijke kwestie in het geheel niet reageert, of de ideeën omzet in intuïties of
mythen, in sentimentele of hartstochtelijk gepreoccupeerde gevoelens. Dan weer zijn
het gebeurtenissen, waar een gevoelige kant aan is, zodat heel Parijs zich er over
opwindt, zowel de duizenden intellectuelen, als de millioenen anderen.
Op het ogenblik zitten we midden in zulk een cyclus van overgevoeligheid. In een
rusteloos en voortdurend versneld tempo hebben de „affaires" van de laatste tijd de
gemoederen van het Parijse publiek in beweging gebracht en dat waren allemaal
gebeurtenissen, die op de eerste plaats tot het hart en pas in de tweede instantie tot
het hoofd spraken.
Eerst is Parijs zich te buiten gegaan aan een gevoelsorgie naar aanleiding van de
priester-arbeiders. van wier bestaan tot op dat ogenblik slechts weinigen hadden
gehoord. Plotseling heeft de roman van Gilbert Cesbron Les Saints vont en enfer,
waarvan de hoofdpersoon een priester-arbeider is, een lawine van getuigenissen.
artikelen en reportages doen loskomen. De grote avondbladen gingen zich ermee
bemoeien en ineens voelde iedereen — van de concierge tot de leraar r zich geroepen
er zijn mening over ten beste te geven. Maar er is geen sprake van, dat al die mensen
de moeite namen om werkelijk iets meer over het probleem te weten te komen. Het
bleef bij meningen, opvattingen en standpunten. En iedere week gaf een nieuw knaleffect weer voedsel aan de debatten: een nieuwe roman (van jean Anglade, een tot
nu toe onbekend schrijver) , berichten over twee films over priester-arbeiders, die in
de maak waren, honderd reportages, duizend getuigenissen. De kranten en weekbladen stonden er vol van; op straat en in de Parijse salons waren de priesterarbeiders het gesprek van de dag. Maar zijn we, na dat alles, beter over hen ingelicht? Helaas nietl Het werk van deze priester-arbeiders die altijd hebben gevraagd,
geen oordeel over hen uit te spreken zonder heel goed te weten, wat hun eigenlijke
taak is en die er allesbehalve op gesteld zijn als romanhelden en filmsterren te fungeren. is bij het grote publiek nog steeds onbekend.
Na de sensatie van de priester-arbeiders kwam het geval van Marius Renard, de
jonge arbeider die, na een val van een steiger, een nier-operatie moest ondergaan. Hij
wordt met spoed geopereerd, de gewonde nier wordt weggenomen om erger te
voorkomen en dan ontdekken de dokters, dat hij altijd slechts één nier heeft gehad.
Hij is dus ten dode gedoemd. Maar zijn moeder brengt het offer om een van haar
nieren te laten wegnemen, die bij ; haar zoon wordt ingeplant. Zal deze hachelijke
poging, om het leven van de jongeman te redden, slagen? Dagen lang schijnt alles
goed te gaan. Maar dan sterft Marius Renard. Men zal zich in het buitenland moeilijk
kunnen voorstellen, met welk een buitengewone belangstelling en angstige spanning
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heel Frankrijk met dit geval heeft meegeleefd. De menigte verdrong zich letterlijk om
van het drama getuige te kunnen zijn en een week lang werd over niets a nders
gesproken. Er ging als het ware een huivering door de ingewanden van het Franse
volk, terwijl het in angstige spanning het verloop volgde van dit drama, dat in een
andere tijd waarschijnlijk nooit buiten de eigen, kleine familiekring bekend zou zijn
geworden. Onmiddellijk na de dood van de jonge arbeider barstten de opgewonden
protesten van alle kanten los. De gehele medische stand werd aangevallen, de nationale gezondheidsdienst werd hevig becritiseerd, iedereen had de mond vol over de
arbeidstoestanden en het leek wel of het lot van de gehele wereld op het spel stond.
Nauwelijks was de opwinding over de affaire Marius Bernard wat bedaard of het
proces van Oradour bracht de gemoederen heftig in beweging, hoewel slechts
weinigen in staat waren zich een gefundeerd oordeel te vormen over deze zeer
smartelijke en buitengewoon gecompliceerde aangelegenheid. En onmiddellijk nadat
de vonnissen waren geveld en de gevolgen bekend geworden, barstte de zaak Finaly
los; het geval van de twee Joodse kinderen, die door de directrice van een katholiek
liefdewerk waren aangenomen en die, nadat het gerecht had beslist dat ze, hij
ontstentenis van de ouders, aan andere familieleden moesten worden afgestaan,
onvindbaar bleken te zijn.
Het behoeft geen betoog, dat de zaak Finaly heel wat minder belangrijk is dan het
proces van Oradour. Maar toch heeft die nieuwe „affaire" een dergelijke opwinding
veroorzaakt en soortgelijke hartstochten ontketend. Het publiek wil in geen van beide
gevallen luisteren naar een rustige uiteenzetting, maar laat zich door gevoelens, die
men in een dergelijke hevigheid niet meer mogelijk zou hebben geacht, meeslepen tot
massale, collectieve reacties op gebeurtenissen, waaraan het in andere tijden stilzwijgend voorbij zou zijn gegaan.
Zoals het proces van Oradour de Limousin en de Elzas tegen elkaar in het harnas
heeft gejaagd, zo dreigt de zaak Finaly het Baskenland van de rest van Frankrijk te
isoleren. De bevolking laat zich meeslepen door een stroom van opgewonden gevoelens, waardoor het land op ongehoorde wijze innerlijk wordt verdeeld. Tegenstellingen, die al lang niet meer schenen te bestaan, vertonen zich weer in al hun scherpte
en Frankrijk valt weer in provincies uiteen.
Wij staan hier voor een merkwaardig verschijnsel. Aan de ene kant verdwijnt de
nationale eensgezindheid plotseling achter de provinciale. Aan de andere kant worden,
als gevolg van gemoedsbewegingen naar aanleiding van min of meer ernstige voorvallen, bepaalde kwesties dermate opgeblazen, dat tenslotte alle problemen en
gewetensvragen er bij worden betrokken.
Is het mogelijk daarvoor een verklaring te geven en, bijvoorbeeld, een antwoord te
geven op de vraag, hoe het kan gebeuren, dat bij een gemengd bericht of een
rechtszaak van beperkte omvang terstond allerlei kwesties aan de orde komen, die er
niets mee te maken hebben, zodat het geval al spoedig uitdijt tot iets zo geweldigs,
dat heel het menselijk bestaan er mee gemoeid schijnt?
Hierbij mag niet worden vergeten, dat er ernstig over wordt geklaagd, dat het
Parijse publiek volkomen onverschillig blijft tegenover de grote problemen waarvoor
Frankrijk zich geplaatst ziet. Het Franse publiek bekommert zich weinig om belangrijke kwesties als de Kolen- en Staal-Gemeenschap, de verkiezingen, het Europees
leger, Indo-China en Noord Afrika. Maar dat zelfde publiek windt zich op over de
zaak Finaly, het proces van Oradour en het geval Marius Renard alsof Frankrijks
hoogste belangen daarbij op het spel zouden staan. Dit is een toestand, die waarlijk
paradoxaal moet hetèn!
Waarschijnlijk vindt het publiek, dat de problemen, die er werkelijk op aankomen,
in al te ingewikkelde en onbegrijpelijke juridische en politieke termen worden gesteld
en gaat het daardoor die problemen zien als abstracties, die in het geheel niet tot het
gevoel spreken. Het gevolg daarvan is, dat de reële problemen de indruk maken
slechts fictieve problemen te zijn, waarbij dan nog komt, dat ze dermate internationaal
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zijn, dat ze buiten het gebied van de belangstelling van alle dag vallen. Bovendien
schijnen ze onveranderlijk te zijn. In werkelijkheid hebben deze grote, internationale
problemen steeds weer een ander aspect; maar het publiek krijgt er slechts het
schijnbaar constante van te zien en wordt daardoor versterkt in zijn mening, dat het
alleen maar abstracte kwesties zijn. Wij zien dan ook de kloof tussen politiek en
publiek steeds groter worden.
Maar de meningsverschillen, die bij affaires als de zaak Finaly tot uiting komen,
worden voor brandende kwesties gehouden. Daar valt het publiek op aan, want
daarbij kan het zijn neiging tot sentimentaliteit en tot hartstochtelijk oordelen botvieren, en daar vindt het vergoeding voor alles wat het bij de ideologieën moet
missen. In dit licht gezien, zou men het herlevend provincialisme in wezen moeten
beschouwen als een afwijzing van het rationalisme.
Het is waar, dat kranten, advocaten en volksvertegenwoordigers een belangrijk
aandeel hebben in het opzwepen van die gevoelens, want, al hebben we hier te maken
met echte uitingen van de heersende mentaliteit, deze geestesgesteldheid wordt toch ook
sterk door publiciteit en propaganda beïnvloed. Het publiek beschouwt al die
publicaties en betogen als werkelijkheid; en zo gebeurt het, dat bij zulke affaires de
grote massa het roerend eens is met de pers, wat anders slechts zelden het geval is,
omdat de pers gewoonlijk de abstracte taal van de politiek spreekt.
Dit alles verklaart, waarom iedere „levende" kwestie, iedere affaire, die rechtstreeks
op het gevoel werkt, als een rollende sneeuwbal alle problemen, die er maar kunnen
worden bijgehaald, meeneemt op zijn weg. Het publiek heeft immers Al te lang naar
„levende" problemen gehongerd. Bij dergelijke „affaires" kan het grote publiek weer
denken op de manier, waaraan het gewoon is: het krijgt de indruk dat het van het
concrete geval opklimt tot het abstracte en van het bijzondere overgaat naar het
algemene. Het politieke leven daarentegen dwingt de massa, die weg in omgekeerde
richting te volgen.
Zo doet zich het merkwaardig verschijnsel voor, dat de massa de onechte problemen
als echte gaat beschouwen en dat particuliere kwesties worden uitgevochten in
reusachtige arena's, waar alle problemen tegelijk in de strijd worden geworpen. En zo
spreekt een reëel Frankrijk een fictieve taal en een fictief Frankrijk een reële taal.
Misschien zal de lentezon de geesten verhelderen en kalmeren
... .

Gabriel Venaissin
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E koers van de buitenlandse politiek der Verenigde Staten kan even weinig
worden voorspeld als de loop der gebeurtenissen in Rusland, waarvan deze
politiek in zo sterke mate afhankelijk is; en na Stalin's dood zijn de voorspellingen
nog moeilijker geworden. Duidelijk zijn echter de grondtrekken van Eisenhower's
regering en daarom kan, mede in het licht van bepaalde binnenlandse factoren, toch
wel iets worden gezegd omtrent de waarschijnlijke tendenzen van het nieuwe bewind.
Om te beginnen valt het op, dat de regering van, Eisenhower angstvallig het
midden schijnt te willen houden tussen links en rechts. Zij doet dat niet uit eigen
voorkeur want in het Congress overheerst het conservatieve element ---, maar
omdat haar meerderheid bij de jongste presidentsverkiezingen te gering is geweest om
een plotselinge, scherpe wending in de koers van de laatste twintig jaar te kunnen
wagen.
Er is geen twijfel aan, dat president Eisenhower's overwinning een persoonlijke
overwinning is geweest en dat de Republikeinse Partij dank zij hem aan het bewind is
gekomen. Want, ondanks de indrukwekkende meerderheid, die Eisenhower heeft

174

BRIEF UIT NEW YORK

behaald.
zijn de Republikeinen
Republikeinen in
met één
één stem
stem in
in de meerderheid en
en.
behaald, zijn
in de Senaat slechts met
in het Huis van
van Afgevaardigden
Afgevaardigden met
met niet
niet meer
meer dan
dan twintig
twintig stemmen.
stemmen. Wat
Wat die
diegeringe
geringe
dathet
het• volgend jaar
jaar een
een
meerderheid voor
precair maakt,
maakt. is het
het feit,
feit. dat
meerderheid
voor hun
hun partij
partij zo
zo precair
derde deel
de Senaat
Senaat en
en het
hetgehele
geheleHuis
Huisvan
vanAfgevaardigden
Afgevaardigdenmoeten
moetenworden
worden
derde
deel van de
herkozen.
In
1946 hebben
hebben de
de Republikeinen
Republikeinen van
van hun
hunmeerderheid
meerderheid in
in het
hetCongress
Congressgebruik
gebruik
In 1946
gemaakt
rechtstreekse aanval
ondernemen op de
de maatregelen
maatregelen van
van de
de New
gemaakt om
om een rechtstreekse
aanval te ondernemen
Deal en de Fair Deal. Zij hebben
hebben toen voor hun
hun overhaasting
overhaasting moeten
moeten boeten
boeten met
met hu
hun
n
nederlaag bij
presidentsverkiezing in
Harry Truman,
Truman. tegen
tegen alle
alle ver
vernederlaag
bij de presidentsverkiezing
in 1948.
1948, toen
toen Harry
wachting
in. werd gekozen.
gekozen. Ze
Ze zijn
zijn die
die ervaring
ervaring nog
nogniet
nietvergeten
vergetenenendaarom
daarom houden
houden
wachting in,
de verstandigsten in de partij de ongeduldige scherpslijpers thans in toom.
devrstanig pjdeonuligschrpjetaniom.
,

.

.

Welke zijn
zijn nu
nu de
defactoren
factoren geweest,
geweest.die
dietot
totdedeRepublikeinse
Republikeinseoverwinning
overwinning hebben
hebben
meegewerkt? Beoordelaars. die de politiek als wetenschap beoefenen. zijn het er megwrkt?Bodlas,ieptkwnschabeof,zijtr
algemeen over eens,
algemeen
eens. dat
dat New
Ncw Deal
Deal en Fair Deal mogelijk
mogelijk zijn
door de steun
steun
zijn gemaakt
gemaakt door
een weinig
weinighechte
hechtecoalitie
coalitievan
van
invloedrijke
minderheden:arbeidersbeweging.
arbeidersbeweging ..
van een
invloedrijke
minderheden:
Democraten van
de Zuidelijke
Zuidelijke Staten,
Staten. Negers,
Negers. partij-organisaties
partij-organisaties in
in de
de grote
grotesteden,
steden.
Democraten
van de
dan nog
nog groepen,
groepen. waarop
waarop
intellectuelen
katholieken in
steden. Daarbij
Daarbij komen
komen dan
intellectuelen en
en katholieken
in de steden.
minder
te maken,
maken. zoals
zoals de
dekleine
kleineboeren,
boeren.die
diedemocratisch
democratischstemmen,
stemmen. als
alszij
zij
minder staat
staat valt te
slechte
prijzen voor
hun producten
producten maken.
(als van
vanouds)
ouds)republikeins,
republikeins.
slechte prijzen
voor hun
maken, maar
maar weer
weer (als
zodra
beter wordt.
wordt. Deze.
Deze, voor
zodra de markt
markt beter
voor de
de Republikeinen
Republikeinen zo
zo onbehaaglijke,
onbehaaglijke. coalitie
coalitie isis
gekomen in
in een
een crisistijd,
crisistijd. maar
maar na
na tien
tien jaar
jaar van
vanvoldoende
voldoendewerkgelegenheid
werkgelegenheid
tot stand gekomen
zijn
grieven. die
die tot
totzulk
zulkeen
eenblokvorming
blokvormingvan
vanminderheden
minderheden hebben
hebben geleid,
geleid.
zijn vele grieven,
vervallen.
succes van
van de
de Democratische
Democratische regeringen
regeringen van
van de
de laatste
laatstetwintig
twintig
vervallen. Juist
Juist het
het succes
jaar heeft deze
deze partij
partij verzwakt.
verzwakt. De
Dealarmkreet,
alarmkreet. bij
bij de
dejongste
jongsteverkiezingscampagne
verkiezingscampagne
jaar
Democraten aangeheven,
aangeheven. om
waarschuwen voor een
een nieuwe
nieuwe economische
economische
door
door de Democraten
om te waarschuwen
crisis.
die zou
zou dreigen,
dreigen. als
als de
detegenpartij
tegenpartij aan
aan het
hetbewind
bewindkwam,
kwam.had
haddedemillioenen
millioenen
crisis, die
jonge kiezers,
kiezers. die
die nooit
nooit een
eendergelijke
dergelijke crisis
crisis hebben
hebben meegemaakt,
meegemaakt. niets
niets tetezeggen.
zeggen.
jonge
Terecht
Terecht heeft
heeft een
een commentator
commentator in
in dit
dit verband
verband opgemerkt,
opgemerkt. dat
dat de
derevolutie
revolutieditmaal
ditmaal
haar
kinderen niet
heeft verslonden,
verslonden. maar
maar dat
dat de
dekinderen
kinderen de
derevolutie
revolutiehebben
hebben
haar kinderen
niet heeft
verslonden.
Ook andere factoren
factoren hebben
hebben tot het
het uiteenvallen
uiteenvallen van
van deze
dezecoalitie
coalitievan
vanminderheden
minderheden
bijgedragen.
stemmen van de Democraten
Democraten in
in de
de Zuidelijke
Zuidelijke Staten
Statenraakten
raaktenverdeeld
verdeeld
bijgedragen. De stemmen
van het
het standpunt,
standpunt. dat
dat hun
hun partij
partij innam
innam ten
aanzien van de
de kwestie
kwestie van
van
ten
ten gevolge van
ten aanzien
gelijke
Negers. De
De leiders
leiders van
van de
depolitieke
politieke organisaties
organisaties in
in de
degrote
grote
gelijke rechten
rechten voor
voor de
de Negers.
steden
hadden. na
na twintig
twintig jaar
jaarvoorspoed,
voorspoed.hun
hunvoortvarendheid
voortvarendheidverloren.
verloren.Daarbij
Daarbij
steden hadden,
komt, dat
dat de
komt.
de felle
felle en
enaanhoudende
aanhoudende campagne
campagne van
van Senator
Senator McCarthy,
McCarthy. die
die zoveel
zoveel
regeringspersonen
een
regeringspersonenvan
van communisme
communismebeschuldigde.
beschuldigde,ten
tengevolge
gevolge heeft
heeft gehad.
gehad, dat een
deel
van de
dekatholieken
katholieken van
vanIerse
Ierseafkomst
afkomstditmaal
ditmaalRepublikeins
Republikeinshebben
hebben gestemd
gestemd.
deel van
kiezers van
van Poolse
Poolseorigine
originede
deDemocratische
DemocratischePartij
Partij de
derug
rugtoekeerden
toekeerden
terwijl
terwijl tal
tal van kiezers
scherpe critiek
critiek op de
de overeenkomsten
overeenkomsten van Yalta
Yalta en
en Potsdam.
Potsdam.
na de
de scherpe
Van de
de groepen,
groepen. die
die groot
groot belang
belang bleven
bleven hechten
hechten aan
aan een
een overwinning
overwinning van
van de
de
Democraten.
de Negers
Negers --- die voortdurend
voortdurend in
in betekenis
betekenis toeneemt
toeneemt en
en
Democraten,was
was die
die van de
steeds beter
beter georganiseerd
georganiseerd blijkt
blijkt te
te zijn
zijn - voor bijna
bijna negentig procent vóór Stevenson.
Stevenson.
De intellectuelen
intellectuelen of
of egg-heads zoals ze
ze tijdens
tijdens de
de jongste
jongste politieke
politieke campagne
campagne spottend
spottend
hun hart,
hart. zoals
zoals er
er sinds
sinds
werden
genoemd. vonden
candidaat naar
werden genoemd,
vonden Stevenson
Stevenson een
een candidaat
naar hun
Roosevelt geen
was geweest
geweestenenhun
hunsteun
steunkan,
kan.ondanks
ondankshun
hunbetrekkelijk
betrekkelijk gering
gering
geen meer
meer was
aantal, zeer
zeer invloedrijk
zijn. Ook
Ook de
de arbeidersbeweging
was zeer
zeer op
op de
arbeidersbeweging was
de hand
hand van
van
aantal.
invloedrijk zijn.
Stevenson.
Dat de
de Republikeinen
Republikeinen er
er bij
bij de
dejongste
jongstepresidentsverkiezingen
presidentsverkiezingen in
in geslaagd
geslaagdzijn
zijn
belangrijke
elementenvan
vande
de Democratische
Democratischecoalitie
coalitievoor
voor zich
zich te
te winnen,
belangrijke elementen
winnen. is een
een van
van
de opmerkelijke
opmerkelijke aspecten
overwinning. Een
Een ander
ander aspect,
aspect. dat
datdedebetekenis
betekenis
aspecten van
van hun overwinning.
die overwinning
overwinning veeleer
veeleer schijnt
schijnt te
te verkleinen,
verkleinen. is
is het
hetgrote
groteaantal
aantalstemmen,
stemmen. dat
dat
van die
alleen
bij wijze van
van protest
protest tegen
tegen Truman
Truman op
op Eisenhower
Eisenhowerisisuitgebracht.
uitgebracht.
alleen bij
.

.

.

YORK
BRIEF UIT NEW YORK

175:
175

President
wat zijn
zijn binnenlandse
binnenlandse politiek
politiek betrof,
betrof. allesbehalve
allesbehalve een
een
President Truman
Truman was.
was, wat
jaar waarin
waarin zijn
zijn partij
partij onafgebroken
onafgebroken aan het
het bewind
bewind'
krachtige
de twintig
twintig jaar
krachtige figuur
figuur en
en in de
is geweest,
geweest. waren
waren vele
vele onbekwame
onbekwame en
en weinig
weinig scrupuleuze
scrupuleuze lieden
lieden er
er iningeslaagd
geslaagd
belangrijke
regeringsbureau's tete Washington,
op
belangrijkeplaatsen
plaatsentete bemachtigen
bemachtigenop
op de
de regeringsbureau's
Washington, of op
andere
de regering
regering uit
uit te
te oefenen.
oefenen. Het
Het verlangen
verlangen naar
naar een
een grote
groteandere wijze
wijze invloed
invloed op
op de
schoonmaak
daardoor zeer
zeer sterk
sterk geworden.
geworden.
schoonmaak was daardoor
Het is
is waar,
waar. dat
datdedefundamentele
fundamentelefactoren,
factoren. waardoor
waardoor de
deDemocratische
Democratische coalitie
coalitie
indertijd mogelijk
zijn in
in het
het economisch
economisch bestel
bestel
indertijd
mogelijkisis gemaakt,
gemaakt, nog
nog altijd
altijd latent
latent aanwezig zijn
de Verenigde
Verenigde Staten.
Staten. Dat
Datisisook
ookeen
eenvan
van
redenen.
waarom
Republikeinen
van de
dede
redenen,
waarom
dede
Republikeinen,
een al
ál te
te drastisch
drastisch ingrijpen
ingrijpen in
inde
debestaande
bestaandeeconomische
economischemaatregelen
maatregelen
begrijpen.
begrijpen, dat een
bij de komende
komende verkiezingen
verkiezingen ongunstige
hebben. De
De grote
grote
bij
ongunstige gevolgen
gevolgen voor
voor hen
hen zou hebben.
vrees van
van de
de Republikeinen
Republikeinen om
om bij
bij voorbaat
voorbaat verantwoordelijk
verantwoordelijk te worden
worden gesteld
gesteld voor
voor
mogelijke nieuwe economische crisis,
crisis. maakt
maakt het nagenoeg
nagenoeg zeker,
zeker. dat
datzij
zij een
eenaantal
aantal
een mogelijke
maatregelen van de
de New
Ncw Deal,
Dcal, zoals toeslag
toeslag op
op agrarische
agrarische producten,
producten. niet
niet ongedaan
ongedaan
maatregelen
zullen maken,
ofschoon zij
zij er in beginsel
zullen
maken. ofschoon
beginsel tegen
tegen gekant
gekant zijn.
zijn. Om
Om dezelfde
dezelfde reden
reden zullen
zullen
zij
toeschietelijker zijn
met betrekking
betrekking tot
tot douanerechten
douanerechten en
en vrijere
vrijere handel,
handel. dan,
dan,
zij toeschietelijker
zijn met
Republikeinse regeringen.
regeringen.
vroegere Republikeinse
.

uitzondering van de
de minister
minister van
van Arbeid,
Arbeid. isisEisenhower's
Eisenhower'skabinet
kabinetuitsluitend
uitsluitend
Met uitzondering
twaalf millionnairs
millionnairs en
en een
een loodloodsamengesteld
mannen uit
grote zakenwereld:
zakenwereld: twaalf
samengesteld uit
uit mannen
uit de grote
wordtgekarakteriseerd.
gekarakteriseerd. En omdat
omdat deze
deze figuren
figuren thans
thans zeggingzegginggieter. zoals het
het wel
wel wordt
gieter,
samenstelling van
van het
het enorme
enorme ambtenarencorps,
ambtenarencorps. staat het
het wel
wel
schap
krijgen over
schap krijgen
over de samenstelling
vast.
dat hun
hun invloed
invloed op
op de
de politiek
politiek van
vanhet
hetland
landzich
zichsterk
sterkzal
zaldoen
doengelden.
gelden.
vast, dat
Die invloed
invloed van
van mensen
mensen uit
uit de
dewereld
wereldvan
vandedegrootindustrie
grootindustrieenenhet
hetbankwezen
bankwezen
belangrijke verschuiving van
van de
demacht.
macht.Bij
Bijde
de New Deal
Deal werd uitgegaan
betekent een belangrijke
van de
de opvatting,
opvatting. dat
dat de
deregering
regering de
dearbeiders
arbeiders en
enboeren
boerendiende
diende tetebeschermen
beschermen tegen
tegen
van de
de grootindustrie
grootindustrie en
en de
de banken.
banken. Onder
Onder de
deregeringen
regeringen van
van
de
geweldige macht
macht van
de geweldige
Coolidge
Hoover. die
de New
Ncw Deal sterk
hebben begunstigd,
begunstigd. verloren
verloren deze
deze
Coolidge en
en Hoover,
die de
sterk hebben
magnaten
dan ook
ook zeer
zeer veel
veel van
magnaten dan
van hun
hun invloed
invloed op
op de
depolitiek.
politiek. Maar
Maar deze
dezegroepen
groepen
bij die
die verandering
verandering kunnen
kunnen neerleggen
neerleggen en
en hun
hunverwoede
verwoedepogingen
pogingen
hebben
hebben zich
zich nooit bij
om
verloren terrein
terrein te herwinnen
herwinnen en weer een
een dominerende
dominerende rol in
in de
de regering
regering te,
te,
om het verloren
kunnen spelen,
van de
de factoren
factoren geweest,
geweest.die
diede
depolitieke
politiekestrijd
strijd in
inde
deVerenigde
Verenigde
spelen. is
is een
een van
Staten de
de laatste
laatste jaren
jaren zozeer
zozeerhebben
hebbenverbitterd.
verbitterd.
Bij de beoordeling
beoordeling van de
de nieuwe
nieuwetoestand
toestandmoet
moetechter
echterde
denadruk
nadrukworden
wordengelegde
gelegd'
Bij
op
een belangrijk
belangrijk verschil
zakenwereld van
die van
van de
de
op een
verschil tussen
tussen de
de grote
grote zakenwereld
van nu
nu en
en die
kan bijvoorbeeld
bijvoorbeeld worden
worden gezegd,
gezegd. dat
dat de
de leden
ledenvan
vanEisenhower's
Eisenhower's:.
twintiger jaren.
jaren. Zo kan
twintiger
kabinet
gefortuneerd zijn,
zijn. maar
maar geen magnaten,
magnaten. zoals
zoals hun
hun voorgangers
voorgangers uit
uit
kabinet weliswaar gefortuneerd
die
die vroeger zoveel invloed
die kringen,
kringen. die
invloed op
op de
deregering
regeringhebben
hebben uitgeoefend.
uitgeoefend. Zij
Zij zijn
zijn _
typische voorbeelden
voorbeelden van
men in
in Amerika
Amerika de
de „Managerial
,,Managerial Revolution"
Revolution" (de
typische
van wat men
van
omwenteling in
de bedrijfsleiding)
bedrijfsleiding) noemt.
noemt. Zij
Zij vertegenwoordigen
vertegenwoordigen een
een klasse
klasse van
omwenteling
in de
mannen.
grote bekwaamheid
bekwaamheid op
op technisch
technisch gebied
gebieden
enhun
hunleiderskwaliteileiderskwaliteimannen, die
die door hun grote
vooraanstaande plaatsen
plaatsen in
in de
de grote
groteindustrieën
industrieën en
en in
inde
definanciële
financiëlewereld
wereld zijn
zijn
ten
ten op vooraanstaande
gekomen. maar die niet de werkelijke eigenaars van die ondernemingen zijn.
gekomn,arditewkljgnarsvdieo mngzj.
Een feit,
feit. waarop
waarop nog
nog weinig
weinig de aandacht
aandacht is
gevestigd, is, dat
dat er
er ook
ook in
inde
devakvakEen
is gevestigd,
beweging
dergelijke leiding
elite isis ontstaan.
ontstaan. Deze
Dezetwee
tweegroepen
groepenzijn
zijnererbeweging een dergelijke
leiding gevende elite
aan gewend,
gewend. met
met elkaar
elkaar aan
aan de
de conferentietafel
conferentietafel teteonderhandelen
onderhandelen en
en ze
zezijn
zijnvertrouwd
vertrouwd
met
de kunst
kunst van
van het
het bemiddelend
bemiddelend compromis.
compromis. Men
ook zeggen,
zeggen. dat
dat de
de
met de
Men kan
kan dan
dan ook
vroegere,
scherpe klassetegenstelling
klassetegenstelling tussen
tussen de
deoude,
oude,militante
militantevakverenigingsleiders
vakverenigingsleiders
vroegere, scherpe
de industrie-magnaten,
industrie-magnaten, die
die niets
niets van
van de
devakbeweging
vakbeweging wilden
wilden weten,
weten, grotendeels
grotendeels isis
en de
waarin zoveel
zoveelgrote
grotezakenlieden
zakenlieden
verdwenen.
echter in een
een kabinet,
kabinet, waarin
verdwenen. Sommigen
Sommigen zien
zien echter
zitting
zitting hebben,
hebben. die aan
aan een
eendergelijke
dergelijke manier
manier van
vanonderhandelen
onderhandelen gewend
gewend zijn,
zijn, een
een
zeker
Zij vrezen,
vrezen, dat
dat de
de geest van
zeker gevaar
gevaar voor de
de buitenlandse
buitenlandse betrekkingen.
betrekkingen. Zij
van het
het
compromis,
voordeel. dat
dat kan
kan worden
worden
compromis, waarbij
waarbij nuchtere
nuchtereberekening
berekeningvan
van het
het directe
directe voordeel,
behaald. de
doorslag geeft,
geeft. ook
ook in
inde
debuitenlandse
buitenlandse politiek
politiek zal
zaldoordringen
doordringen en
enwijzen
wijzen,
behaald,
de doorslag
.

176

BRIEF UIT NEW YORK

er op, dat dergelijke methoden niet altijd de beste zijn om het algemeen welzijn te
dienen.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft intussen
reeds ondervonden, dat er op het gebied van de buitenlandse politiek subtiliteiten zijn,
die niet kunnen worden behandeld op de manier waarop de advocaat van een
handelsonderneming of een fabrieksdirecteur bij zijn onderhandelingen te werk gaat.
In het licht van de voorafgaande analyse menen wij het volgende met zekerheid te
kunnen zeggen:
Ook de Republikeinen zien in, dat zij hun overwinning bij de jongste presidentsverkiezingen te danken hebben aan stemmen, die meer tegen personen dan tegen de
politiek van hun tegenpartij waren gericht, en daarom zullen zij niet overgaan tot
ingrijpende veranderingen in de binnenlandse en buitenlandse politiek.
Wij kunnen echter, met het oog op de persoon van de nieuwe president en op de
samenstelling van zijn kabinet meer vastberadenheid en een krachtiger, doelbewuster
optreden verwachten dan de vorige regering aan de dag heeft gelegd.
Wat de buitenlandse politiek betreft, is de grote vraag: of het accent tot op zekere
hoogte van Europa naar Azië zal worden verlegd. Het antwoord op die vraag moet,
naar wij menen, beslist ontkennend luiden, zij het dan met enige restricties.
Op de eerste plaats dient te worden bedacht, dat er in de Verenigde Staten --- en
vooral in de Republikeinse Partij nog altijd een invloedrijk blok van isolationisten
bestaat. Iedere regering, die niet in conflict wil komen met het Congress, moet er op
bedacht zijn, dat blok niet te veel tegen zich in te nemen. Toen Dulles zijn geruchtmakende rede hield, waarin hij zei, dat nog een paar teleurstellingen met de Nato zijn
regering zouden noodzaken „to do a little rethinking", was dat bedoeld om dit blok
tevreden te stellen. Zijn woorden mogen dan ontactisch zijn geweest, zijn taal was
toch nog heel wat gematigder dan die van een groot aantal Congress-leden.
De toezegging om een nieuw onderzoek in te stellen aangaande de conferenties van
Yalta en Potsdam is eveneens bedoeld om de critiek op deze overeenko msten, die in
de Verenigde Staten voortdurend is toegenomen, te sussen en nu reeds kan worden
gezegd, dat die hele zaak met een sisser zal aflopen, nadat de regering het Congress
gelegenheid zal hebben gegeven „stoom af te blazen".
De kwestie van Formosa is ietwat gecompliceerder. Op de eerste plaats dient te
worden bedacht, dat Eisenhower tijdens zijn verkiezingscampagne met veel pathos
heeft beloofd, zeer spoedig „iets aan Formosa te zullen doen"". Hij diende daarom op
zijn minst een gebaar in die richting te maken en koos daarvoor, uit de vele mogelijkheden, wat voor het ogenblik het minst gevaarlijk en minst ingrijpend was.
Een tweede factor in dit verband is ook weer de noodzaak om een groep binnen
de eigen partij tevreden te stellen, namelijk de groep, die de „China Lobby" wordt
genoemd. Dit is een combinatie van betaalde „lobbyisten " (die voornamelijk worden
gefinancierd door de Chinese nationalistische regering uit fondsen die in de Verenigde Staten zijn bijeengebracht) en van Congress-leden van de Westkust, die sinds
lang van mening zijn, dat het gebied van de Stille Oceaan op gevaarlijke wijze wordt
verwaarloosd ten behoeve van dat van de Atlantische Oceaan.
Zulke „lobbyisten", die in dienst van verschillende „cliënten " de wandelgangen van
het Congress bezoeken om de Congress-leden met propagandistische bedoelingen voor
te lichten over aanhangige of te verwachten wetsvoorstellen, waarbij hun opdrachtgevers belang hebben, oefenen in de Verenigde Staten grote invloed uit op de politiek. Het Congress heeft hun een soort rechtspositie toegekend, om het grotere kwaad
van de beunhazerij te voorkomen.
Het besluit om Tsjang Kai-sjek de vrije hand te laten, was een gebaar, dat ten doel
had de openbare mening in Amerika tevreden te stellen. Het heeft in ieder geval het
voordeel, dat nu kan blijken, welke bijdrage Tsjang Kai-sjek in werkelijkheid aan de
vrije wereld kan leveren en in hoeverre die bijdrage misschien is overschat, als gevolg
van misleidende propaganda en vooringenomenheid.
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De nieuwe regering wil, zowel in Korea als in Indo-China, zoveel mogelijk
inlandse troepen laten africhten, opdat, wanneer het niet mogelijk blijkt de oorlog in
die gebieden snel te beëindigen, de Amerikaanse en Europese troepen uit de strijd
kunnen worden teruggetrokken om als strategische reserve te dienen.
Volgens de mening van Eisenhower's regering is Sovjet-Rusland er alleen maar op
uit, de Amerikaanse troepen in afgelegen gebieden bezig te houden met gevechten,
waaraan de hoofdmacht van het Russische leger niet te pas behoeft te komen. Daarom
wil de regering deze troepen vrijmaken en intact houden, opdat ze als tegenwicht
kunnen dienen tegen het Russische leger zelf.
Dit streven om Amerikaanse troepen uit het Oosten los te maken en daardoor
sterker te staan tegenover Rusland, lijkt ons een van de beste waarborgen, dat
Amerika zich niet in een grote oorlog met communistisch China zal laten betrekken.
Eisenhower, Dulles en de gehele nieuwe regering zijn er kennelijk van overtuigd, dat
dit catastrofaal zou zijn.
Wij hebben dan ook de indruk dat Eisenhower's regering zich weliswaar tijdelijk
meer met Azië dan met Europa zal bezighouden, maar dan uitsluitend met de bedoeling, een einde te maken aan de Russische afleidingsmanoeuvre, om daarna weer de
volle aandacht te kunnen besteden aan Europa, omdat die . aandacht dáár het meest
nodig is.
Daniel J. Sullivan
Fordham Universiteit
New York

Boekbespreking
GODSDIENST
M. van CLARENBEEK-VAN KLAVEREN, Samen naar Jezus. — J. R. van
Rossum, Utrecht, 1952, 40 pp.
De ze schrijfster geniet een grote bekendheid door haar radiotoespraken, en
haar voordrachten. Het hierboven vermelde boekje handelt over de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Als
beste middel beveelt de schrijfster aan de
novene. Zij maakte een soort kalender,
waarop een prentje geplakt kan worden
en dat door een kart gebedje de gedachten van het kind richt op de Grote Dag
der Eerste H. Communie. Gaarne aanbevolen. X.

zijn priester-deontologie (131) in de pastoraalbrieven.
De exegeet zal wellicht bezwaar maken
voor sommige detailkwesties. Het praedicator van 2 Tim. 1, 11 betekent niet prediker maar wel heraut (kêrux) (17 en
162) . Paulus is niet Jezus' slaaf maar Zijn
dienaar (volgens het oud-testamentisch
spraakgebruik) . Kozijn vertaalt het Griekse anepsios (niet anephios: 22) .
Doch deze vlekjes ontsieren in genen
dele het hartelijk betoog, waarmede de
oudere broeder zich richt tot zijn priesterlijke confraters. Warm aanbevolen.
J. De Fraine

Mgr K. CRUYSBERGHS, Sint Paulus
en de priester. — De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1952, 172 pp., Fr. 60.
Met zijn bekende zwierig-wijdse woord,
schetst Mgr Cruysberghs hier enkele aspecten van Paulus' theologische visie op
het priesterschap.
Na een inleiding over Paulus' leven en
apostolaat, wordt de Apostel zelf als
priester getekend, en wordt commentaar
geleverd op zijn toespraak tot de priesters van Milete (Hand. 20, 18-35) en op

Dr M. GOOSSENS O.F.M ., De Medi-

12

,

tatie in de eerste tijd van de Moderne
Devotie. J. H. Gottmer, Haarlem,
1952, 260 pp., f 10.50 en f 12.50.

Schrijver heeft pech gehad. Bijna gelijktijdig met zijn boek verscheen een
belangrijke studie van Paul Philippe O.P.
over La Contemplation au XIIIe Siècle
in La Vie Spirituelle, Supplément, 1952,
blz. 340-374. Door deze publicatie zijn het
eerste en tweede hoofdstuk van de Schr.,
die in het laatste slechts in enkele notities
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enigermate wilde oriënteren met betrekking tot de meditatie (blz. 35) , reeds bij
hun verschijnen achterhaald.
Verder ontkomt men niet aan de indruk
dat Schr. met grote haast voor een dictaphoon heeft gesproken en de verdere
afwerking aan een ondeskundige heeft
overgelaten. Jaartallen worden steeds voluit geschreven, namen vaak foutief gespeld, het latijn niet overal begrepen. De
waarde van dit keurig gedrukte boek ligt
nl. in de bibliografische gegevens en in
de goede opvallend goed gedocumenteerde en beter gecorrigeerde uitgave van
Radewijn's Tractatulus Devotus.
J. Tesser
Card. J. H. NEWMAN, Itinéraire, vert.
door Fr. Hermans. r Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1952, 234 pp.,
Fr. 69.
Bij Newman was de afstand tussen
prediking en gebed heel gering. De onzichtbare wereld was zo werkelijk voor
hem dat hij zijn toehoorders gemakkelijk
daarin overplaatste en mede deed opgaan
in gebed. Om ons aan dit gebed te laten
deelnemen heeft F. H. hier een aantal
teksten — vooral uit Parochial & Plain
bijeengebracht en ingeleid
Sermons
onder de volgende titels: Om te ontkomen
aan het kwaad -- De goddelijke tegenwoordigheid — Het christelijk humanisme
--- Over het menselijke heen. Of deze indeling beantwoordt aan N.'s specifieke
spiritualiteit is moeilijk te zeggen. Een
dergelijke indeling zal altijd enigszins arbitrair blijven, zoals trouwens ook de uitgekozen teksten. Doch die spiritualiteit
was zo evenwichtig en tevens zo solied
dogmatisch, dat ook deze keuze van weinig belang is. Wellicht mist ze één eigenschap voor onze tijd: robuustheid. Haar
kracht is zeer zacht en innerlijk.
Newman had op vijftienjarige leeftijd
levendig ervaren dat het in zijn leven zou
gaan tussen hem en zijn Schepper; het is
dan ook niet te verwonderen dat deze
meditatieteksten getuigen van een waarlijk buitengewone Gods- en mensenkennis.
E. Vandenbussche
L. D'OSTERWYERS, En daarna? ....
'T Groeit, Antwerpen; Nelissen,
Bilthoven, 1952, 186 pp.
Ofschoon klaarblijkelijk goed bedoeld,
vertoont deze verhandeling over het hiernamaals enkele onaanvaardbare tekorten.
Ongetwijfeld deed de auteur er goed aan
de geloofszekerheden over de vier uitersten op levendige wijze voor te stellen;

terecht bleef hij, bij deze taak, er op bedacht de strict-dogmatische gegevens
goed te onderscheiden van de theologische uitwerkingen of de „fantasieën en
misvattingen" (18) van theologisch onbevoegden. Deze principiële houding werd
echter, jammer genoeg, practisch niet
altijd doorgevoerd.
Er wordt al te veelvuldig en al te goedgelovig beroep gedaan op private openbaringen. Zelfs een uitmuntende Paus als
Gregorius de Grote (99) , deelt vele historisch ongefundeerde verhalen mee; en
Thomas van Cantimpré (173) mag precies niet aangezien worden als een betrouwbare bron. De practische beschouwingen over de duur van het vagevuur
(b.v. de 64 jaar die een kaartspeler moest
uitdoen: 161) hebben met katholieke wetenschap niet veel te maken. Wegens
deze halfslachtigheid is een warme aanbeveling onmogelijk.
De taal en de stijl van dit boekje laten
vaak te wensen over. Enkele historische
misvattingen zijn er niet op berekend om
vertrouwen te wekken: Sint Jan werd zeker niet te Patmos in de ziedende olie
geworpen (62) ; Xaverius stierf niet voor
Japan (106) . De transscriptie van vreemde namen is meer dan eens haarstraubend:
b.v. Thucydidos, of Salustus (25) .
J. De Frame
Dr Klaas STEUR, Niet wij, maar Hij!
Vastenmeditaties, paasmeditatie,
paaspreek. --- Paul Brand, Bussum,
1953, 206 pp.
De schrijver zou geen theologieprofessor zijn, wanneer hij aan deze preken niet
een lange verantwoording liet voorafgaan. Zeer juist betoogt hij daarin dat
vooral de geloofshouding van de predikant vernieuwd moet worden, welke houding hij echter wel wat scherp stelt tegenover dogma en theologie. Terecht ziet hij
de preek als een geloofsgetuigenis waarin
God evengoed spreekt als in het gebed.
Het is een weldaad dit pleidooi te lezen.
Teleurstellend is echter de toepassing
van deze verantwoording in de preken
zelf. Wel heeft hij getracht lijdensmeditaties te geven, d.w.z. meditaties over het
lijden van Christus en dat is vergeleken
bij de „ouderen", die noch meditaties noch
lijden gaven, een grote vooruitgang.
Maar men ontkomt niet aan de indruk
dat de professor zijn aard niet heeft kunnen verloochenen en zijn eigen standpunt
dat hij formuleert op blz. 20 vv. ontrouw
is. „De predikant moet niet aan theologie
doen op de preekstoel .... Dat is zijn

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING
roeping van
van rechtstreeks
rechtstreeks grijper
grijper in
in de
de
roeping
de~
geloofskern verloochenen
verloochenen en zichzelf
zichzelf degeloofskern
tweede instantie
instantieen
enonrechtonrechtgraderen tot tweede
streeks spreker".
spreker". Steur
Steur isisonrechtsreeks
onrechtsreeks
streeks
De meditaties
meditaties doceren
doceren te
te veel
veel
gebleven. De
gebleven.
boeien te
te weinig.
weinig. Omwille
Omwille van
van de
de
en boeien
aan de
de stof
stofeen
eenzeker
zekerschema
schema
grondidee is aan
opgelegd, terwijl
terwijl het
het lijdensverhaal
lijdensverhaal op
op
opgelegd,
Depractische
practische
zich meer
meer zou
zou spreken.
spreken. De
zich
professoraal en te
te weiweiconclusies zijn
zijn te professoraal
conclusies
Het „niet
"niet wij,
wij,maar
maarHij"
Hij"
nig zeggend.
zeggend. Het
nig
wordt zo
zo irriterend
irriterend vaak
vaak herhaald,
herhaald, dat
dat
wordt
verveelt en
en zijn
zijn kracht
kracht verliest.
verliest. VerVerhet verveelt
blijdend weer
aanwezigheid van
van een
een
blijdend
weer is de aanwezigheid
paasmeditatie en
een paaspreek,
paaspreek, hoewel
hoewel
paasmeditatie
en een
op een
een tekort
tekort ininonze
onzepraktijk
praktijkwijst,
wijst,
het op
auteur ze nooit
nooit als
als preek
preek gehouden
gehouden
dat de auteur
Gaarne hadden
hadden wij
wij de
deheerlijkheid
heerlijkheid
heeft. Gaarne
meer in
in de
de meditaties
meditaties zelf
zelf zien
ziendoordoorook meer
breken. De door
door schrijver
schrijver geciteerde
geciteerde artiartibreken.
van P.P.Schoonenberg
SchoonenbergS.J..
S.J. hadden
hadden
kelen van
kelen
hem daartoe
daartoe de weg
weg kunnen
kunnen wijzen.
wijzen.
hem
Jac. de Rooy
Rooy
Jac.
Edgar HOCEDEZ,
HOCEDEZ, S.J.,
S.J., Histoire
Histoire de la
la
Edgar
XIXe siècle,
siècle,dl
dl2:2:Epa
E~
Théologie au XIXe
'
nouissement de
théologie, 18311831~
nouissement
de la théologie,
1870
(Museum Lessianum.
Lessianum. Section
Section
1870 (Museum
Edition UniUni~
Théologique
Théologiqueno
no44).
44) -. Edition
verselle, Brussel,
Brussel, 1952,
1952, 418 pp.,
pp., Fr.
Fr.
verselle,
240.
Deel III
111 van
van dit
ditwerk
werkverscheen
verscheen in
iu
Deel
1947; Deel I in 1948; met het verschijnen 1947;DelIin8mthvrscjne
van
Deel II
11 bezitten
bezitten we thans
thans de
de vollevolle~
van Deel
dige geschiedenis
geschiedenis van de Theologie in
in de
de
XI
Xe eeuw,
eeuw, door
doorde
deinmiddels
inmiddelsoverleden
overleden
XIXe
P.
Hocedez. Dit deel
deel bestaat
bestaat uit
uit 33 boeboe~
P. Hocedez.
ken: 1.
1. Problèmes
Problèmes et
et erreurs
erreurs (25-182)
(25-182),, 2,
2.
Le mouvement
mouvement théologique
difféthéologique dans les difféys (183366),
(183-366), 3.3.Le
LeMagistère
Magistère et
et
rents
rents pa
pays
Ie
Concile du
du Vatican
(367-402).
le Concile
Vatican (367-402).
De
theologie van het
het midden
midden van de
de
De theologie
XIXe eeuw
eeuwwordt
wordthoofdzakelijk
hoofdzakelijkbeheerst
beheerst
door
probleem van
van de
dezogenaamde
zogenaamde
door het probleem
praeambula
de geloofsverantwoorgeloofsverantwoorpraeambula fidei,
fidei, de
ding,
tussen geloof
geloofen
en rede.
rede.
ding, de verhouding tussen
De geestelijke
geestelijke atmosfeer
atmosfeer van die
die tijd
tijd was
was
ongewoon
troebel, en
en gekenmerkt
gekenmerkt door
door
ongewoon troebel,
epigonisme
erop gericht
gericht
epigonisme en
en eclectisme die erop
waren
een oppervlakkig
oppervlakkig rationalisme
rationalisme
waren om een

179
179

te
te vestigen.
vestigen. Hiertegen
Hiertegenhebben
hebbenkatholieke
katholieke
theologen
theologen vooral
vooral ininDuitsland,
Duitsland.Oostenrijk
Oostenrijk
en
en Frankrijk
Frankrijk de stoutste en
en moedigste
moedigsteiniinitiatieven
tiatieven genomen,
genomen, die
die altijd
altijd een
eenontroeontroerende,
dan eens
eens een
een tratra~
rende. helaas ook meer
meer dan
gische geschiedenis
geschiedenis hebben
hebben gehad,
gehad.totdat
totdat
het Vaticaanse
Vaticaanse Concilie
Concilie de
de wegen
wegen van
van
het
het theologisch
theologisch onderzoek
onderzoekduidelijk
duidelijk heeft
heeft
afgebakend door zijn
over het
het
zijn Constitutie
Constitutie over
geloof.
geloof.
P. Hocedez
Hocedezschetst
schetstdeze
dezeuitermate
uitermate delidelicate
van
cate geschiedenis
geschiedenis met
met grote
grote vastheid
vastheid van
oordeel terwijl
terwijl hij
hij anderzijds
anderzijds veel begrip
begrip
toont
toont voor
voor de
deconcrete
concreteomstandigheden
omstandighede,n
waarin
waarin theologen
theologen hun
hun werk
werk te
te vervullen
vervullen
hadden.
hadden. In
In zijn
zijn geheel
geheel genomen
genomen blijkt
blijkt
deze geschiedenis
betrouwbar~
geschiedenis het
het geheel
geheelbetrouwbare
werk te zijn
zijn van
van een
een geduldig
geduldig analyst
analyst en
en
tot rijpheid
rijpheid gekomen theologisch
theologisch vakman.
vakman.
E. Vandenbussche
Vandenbussche
Lectures
du salut",
salut",
Lectures Bibliques.
Bibliques. „L'histoire
"L'histoire du
publiées
ELCHINpubliées sous la dir.
dir. de A. ELCHINGER
GER et J.
J. DHEILLY
DHEILLY (Coll.
(Coll. Vérité
Vérite
et
Alsatia,
et vie)
vie). . -Edit.
Edit.
Alsatia,Paris;
Paris; Ed.
Ed.
Universitaires,
Brussel, 1951,
Universitaires. Brussel.
1951. 24 pl.,
pl..
geb. Fr.
Fr. 99.
99.
Deze bloemlezing
uit de twee
bloemlezing uit
twee TestaTesta~
menten
van de
de H.
menten van
H. Schrift
Schrift (21e
(21e tot
tot 25e
25e
duizendtal)
voorleerlingen
leerlingen
duizendtal) is bestemd
bestemd voor
der middelbare
school. De
der
middelbare school.
De uittreksels
uittreksels zijn
zijn
kort (alleen
kort
(alleen het
hetMarcus-evangelie
Marcus-evangelie werd
werd
geheel afgedrukt)
goed gekozen,
geheel
afgedrukt) goed
gekozen. en
en aan
aan
elkaar verbonden
elkaar
verbonden door
door de
de theologische
theologische
der „heilsgeschiedenis".
"heilsgeschiedenis".
idee der
Specialisten zullen
de deSpecialisten
zullen onmiddellijk
onmiddellijk de
de~
gelijkheid erkennen
erkennen van de
gelijkheid
de detail-verkladetail-verkla~
ringen, en de
ringen,
de ruimheid
ruimheid waarderen
waarderen waarwaarmee geoordeeld
wordt over boeken
mee
geoordeeld wordt
boeken als
als
Judithen
en Esther
Esther (105)
(105) of
Judith
of Jonas
Jonas (163:
(163: een
een
„didactisch verhaal").
verhaal") . Voor
Voor enkele
enkele kleiklei~
"didactisch
nigheden heeft de recensent bezwaar, wat
nigheden
wat
b.v. betreft
b.v.
betreft de naam
naam Jahweh
Jahweh (47)
(47),, of
of het
het
offer
(35)..
offer van Isaak (35)
Een samenvattend
samenvattend overzicht (354)
(354)., een
een
korte bibliographie,
en een
korte
bibliographie. en
een analytisch
analytisch
plan der
stof, verhogen
plan
der behandelde
behandelde stof,
verhogen de
de
bruikbaarheidvan
van dit aanbevelenswaaraanbevelenswaarbruikbaarheid
dig
boek. J. De Fraine
J. De Fraine
dig
boek.

LITERATUUR
LITERATLiLIR
Bert
PeUxTimmerm
Timmermans,
ans, schilBert VERBIST,
VERBIST, Felix
der
verteller met 't
der met
met het
het woord - verteller
penseel. - Van
In, Lier,
Lier, 1953,
1953. 232
232
Van In,
pp.,
130, geb.
geb. Fr.
Fr. 160.
Fr. 130,
pp., ing. Fr.
Het
niet gemakkelijk
gemakkelijk zijn
zijn om,
om, na
na
Het zou niet
het
Lia Timmermans
Timmermans over haar
haar
het boek
boek van Lia
vader,
nieuws te
te vertellen
vertellen over
over
vader, nog
nog veel nieuws

de persoonlijkheid
persoonlijkheidvan
van deze
deze auteur.
auteur. Dit is
de
dan ook
ook de
dan
de bedoeling
bedoeling niet
niet geweest
geweest van
van
de heer
de
heer Verbist.
Verbist. Het grootste
grootste deel
deel van
van
zijn boek
boek behandelt
behandelt systematisch en chrozijn
chronologisch de inhoud
vanTimmermans'
Timmermans'
nologisch
inhoud van
werken: jammer
jammer dat
dat deze uitgebreide
uitgebreide ininwerken:
houdsopgaventete los
los van
van elkaar
elkaar staan;
staan;
houdsopgaven
er wordt
wordt o.i. te
te weinig
weinigverband
verbandgelegd_
gelegd
er

180

BOEKBESPREKING

tussen de verschillende werken. Het is
moeilijk te aanvaarden dat boeken als De
harp van St. Franciscus en Boerenpsalm
zo maar eenvoudig naast elkaar kunnen
geplaatst worden. Zou er werkelijk niet
diepgaander dualiteit in deze Lierenaar te
vinden zijn dan de criticus ons laat vermoeden? De eerste vijftig blz. van deze
studie, gewijd aan de psychologie van
Timmermans, hadden onze verwachtingen
merkelijk hoger gestemd dan deze overzichtelijkheid, die te veel aan de oppervlakte blijft. Een bruikbaar boek, doch
nog niet „het" werk over de Fee dat men
zou wensen. J. Noë
Marcel BRAUNS, S.J., De eeuwige mens.
r
Elsevier, Brussel-Amsterdam,
1952, 160 pp., Fr. 120.
Al is de mens wel altijd het voorwerp
van alle poëzie, hoezeer deze ook uitschouwend-naar-de-natuur of opschouwend-naar-het-eeuwige moge wezen, toch
kan het thema wel eens in een meer uitdrukkelijk reliëf gesteld worden: zo in
deze verzenbundel van M. Brauns. Dit
uitdrukkelijke brengt dan ook met zich
mede, dat de poëtische ervaring zich gedurig aan in spanning voelt met iets wat
men zou kunnen noemen: een poëtische
bezinning over het mens-zijn, zijn gronden en geheimenissen. Hierbij kan het wel
niet anders of een zekere structuur zal
zich in het lyrisch vervloeien der visie
ontvouwen, structuur, die nu wel niet
aan logische gedachtengangen ontleend
wordt, maar toch evenmin van alle rede
verstoken blijft. Een dergelijk poëtischbezonnen intreden in het mens-zijn zal
zich verder haast onvermijdelijk als een
heen-en-weer-gaan van het eigen mensen dichter-zijn naar het eeuwig-menselijke
en de eeuwige mens ontwikkelen, eeuwig,
zowel als de eeuwig-eendere door de tijden heen als de eeuwig-blijvende en ontijdelijke. In De eeuwige Mens van M.
Brauns heeft dit alles deze originele vorm
gevonden: tussen de Geboorte en de Dood
van de dichter rijst „de mens" op in Gestalten en Gepeinzen, terwijl uit beide het
beeld groeit van de Oneindige mens, de
God-vervulde en naar-God-hongerende,
de God-benaderende door berusting en
dood, waardoor mens en dichter beide
sterven; Het menselijkst zingen, waarmee
de cyclus eindigt, is tevens een rechtvaardiging en een besluit van heel de gedichtenreeks én een bevestiging in de wijsheid, die in zang en schouwing gewonnen
werd. De meeste dezer gedichten werden
geschreven tijdens de oorlogsjaren of

onmiddellijk daarna; terwijl heel wat gedichten uit de vorige bundel, De vijfde
verrassing, wel van later zullen zijn. De
karakterisering van M. Brauns' poëzie
naar aanleiding van dit laatste werk (cfr
Streven, Febr. 1953, p. 471) geldt over
het algemeen ook voor De eeuwige mens.
Het mag derhalve volstaan hiernaar te
verwijzen. Wellicht zouden sommige stukken door Beschránkung gewonnen hebben, al is dan ook in dit geval het o.i. te
ver amplificeren van een thema nog
geenszins wat men een poëtisch aanlengen zou kunnen noemen. Anderzijds zou
men ook de essentie der geroemde artistieke Beschrankung misduiden door ze
alleen met categorieën van „lang" en
„kort" te willen bepalen. Want in deze
zin is een gelukkige Unbeschránktheit
nergens beter op haar plaats dan in de
mooie en toch breed-uitgeschreven -gedichten als Geboorte van de dichter en
Prometheus b.v. en waarbij het naar mijn
smaak te rationele Anthropologische
vondst het zeker niet halen kan.
L. Vander Kerken
Prof. Dr J. Van Mierlo, De oplossing van
het Veldeke-probleem. StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1952, 110
pp., ing. Fr. 85.
Sinds geruime tijd ging het er steeds
meer naar uit zien dat we Veldeke voor
onze Nederlandse literatuur zouden moeten prijsgeven: verscheidene Duitsers menen hem geheel of gedeeltelijk voor zich
te kunnen opeisen. P. Van Mierlo breekt
hier een lans voor het Nederlands karakter van Veldeke, en meent, aan het slot
van zijn betoog, victorieus alle belagers te
hebben geveld. Zijn studie richt zich
vooral tegen Prof. Frings en tegen G.
Schieb, die met hun willekeurige interpolaties systematisch alle Brabantse invloed uit Veldeke willen weren, om hem
aldus te gereder te kunnen inlijven bij
een (veronderstelde) Limburgs-Rijnlandse
literaire traditie. P. Van. Mierlo beweert
met klem dat bovengenoemde auteurs
„geen enkel steekhoudend" bewijs kunnen
aanvoeren, en hij vaart uit tegen hun
roekeloze methode.
Vervolgens argumenteert P. Van Mierlo tegen de Straatsburger Alexander, als
zou deze de Duitse voorloper geweest zijn
van Veldeke's Eneide: al weer een methode om Veldeke bij de Oosterburen te
annexeren. Het is niet mogelijk om de
geleerde mediaevist hier in zijn redenering te volgen, maar niet zonder spanning
zal de lezer dat betoog volgen en over-
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tuigd zijn dat hiermee --- (zie de titel) -een allesbehalve alledaagse conclusie getrokken wordt.
J. Noë

worden. Met verwachting zien wij uit
naar de volgende delen van Prof. Wohlhaupter's werk.
A. Deblaere

Eugen WOHLHAUPTER, Dichterjuristen, hersg. von H. G. Seifert, Bd 1.
J. C. B. Mohr (P. Siebeck) , Tii
bingen, 1952, VIII-563 pp., ing.
D.M. 29, 50, geb. D.M. 34.
Eugen Wohlhaupter, Privat-dozent te
Mi nchen, later Professor aan de Universiteit te Kiel, voelde zich als rechtshistoricus bijzonder aangetrokken tot het thema:
„Dichtung und Recht". De vrucht van
zijn jarenlange studies kon hij niet zelf
publiceren: hij stierf reeds op 46-jarige
leeftijd, in 1946, de donkerste tijd van het
na-oorlogse Duitsland. Het oeuvre dat hij
naliet is uiterst belangwekkend: al te veel
werd literatuurhistorie door literatoren
bedreven, die zich in de dichters alleen
voor het dichterlijke en de menselijke gevoelstragiek interesseerden. Ze vergaten
daarbij, dat niet weinigen, en onder de
grootste dichters, een praktisch juristenof op hun rechtskunde steunend ambtenarenleven leidden, en dat hun juridische
activiteit of vorming veelal niet alleen een
slavernij-om-den-brode betekende, maar
ook hun levensinzicht, hun opvattingen
over recht ,staat, gezag, opstandigheid en
onderwerping, over instellingen en gebruiken, over de spanningen, en de oplossing dezer spanningen, tussen individu en
gemeenschap, zeer sterk heeft beïnvloed
en zich in hun werk weerspiegelt. Het is
buitengewoon leerrijk, van uit deze nuchtere, maar reële wereld, een nieuwe blik
te krijgen op hun leven en op hun literaire scheppingen. Dank zij de bevoegdheid van Prof. Wohlhaupter, werd hiermee aan de literatuur-historie een niet te
onderschatten dienst bewezen.
In dit deel worden vooreerst de betrekkingen van de grote rechtsgeleerde Savigny met zijn zwager, de onrustige Clemens Brentano, en met Achim von Arnim
(gehuwd met Bettina Brentano) behandeld, een verrijkende studie over een
levensrijke tijd; vervolgens die tussen de
rechtsgeleerde-muziekliefhebber Thibaut
en Schumann. Dan komen de grote schrijvers aan de beurt, die én jurist én dichter
waren. Goethe krijgt daarbij natuurlijk de
omvangrijkste behandeling; doch door
lezers uit het buitenland, waar Goethe
een bijna even uitgebreide, zij het minder
erschópfende, literatuur geniet als in zijn
eigen taalgebied, zullen de studies over
Grillparzer en Kleist wellicht met nog
meer dankbare belangstelling onthaald

Philippe MANDé, Ecrivain U.S.A., écrivain U.R.S.S. (Coll. „Notre Monde"). -- Téqui, Parijs, 1952, 127 pp.,
Fr. Fr. 360.
Een bondige, scherpzinnige en goed
gedocumenteerde studie, waarin enkele
grote kenmerken eerst van de Amerikaanse, daarna van de Russische literatuur
worden gegroepeerd. Vanwege de bondigheid zijn de formuleringen niet altijd even
bevattelijk. Bij de behandeling van de
Russische roman had de schrijver m.i.
dieper moeten ingaan op de vraag of er
ondanks alles toch nog grote romankunst
in Rusland is. Zijn exposé lijkt mij te
uiterlijk en te aprioristisch. Het essay
eindigt met een uitvoerige, zonder verdere
waardebepaling opgesomde bibliografie.
H. Imberechts
Gerard KNUVELDER, Handboek tot de

Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. IVde deel. L. C. G. Malm

berg, 's Hertogenbosch, 1953, 383
pp., f 15 en f 17.50.
Met dit vierde deel heeft Knuvelder zijn
Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde voltooid. Het omvat de periode van
1875 tot 1916. Wel zal hij nog een afzonderlijke geschiedenis der daaropvolgende
periode publiceren, maar dit werk staat
los van het vierdelige handboek. Knuvelders boek heeft een zeer gunstig onthaal
gevonden en te recht. Het is een bewonderenswaardig werkstuk, dat getuigt van
inzicht, van betrouwbaarheid en ongewone naarstigheid. Het is meer het werk van
een geleerde dan van een geïnspireerde of
artistiek gedrevene. Vergelijkt men bijvoorbeeld dit handboek met de Histoire
de la Littérature Française van Albert
Thibaudet, dan valt het verschil op tussen een historicus en een artiest-schrijver.
Knuvelder gaat onmiddellijk in op de
diepe zin, de idee van een dichtwerk,
enigszins met verwaarlozing van de onmiddellijke bekoring die ervan uitgaat. De
gedachte en het ideeënverband zijn voor
hem belangrijker dan de poëtische glans
die de lezer terstond gevangen neemt.
Ondanks het niet domineren in dit handboek van zijn persoonlijke smaak, treedt
toch schrijvers eigen voorkeur en oordeel
herhaaldelijk naar voren. Zo stelt hij in
afwijking van anderen van Deyssel bijzonder hoog, en, in een latere periode,
van Eijck. Overal weet hij zijn inzichten
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voortreffelijk te motiveren. Zijn inleidingen en overzichten zijn steeds bijzonder
instructief en getuigen van een diepgaand
en omvattend inzicht. Dat zijn werk aan
de Amsterdamse universiteit bijvoorbeeld
als hét handboek voor Neerlandici wordt
aanbevolen, bewijst zijn aanzien ook buiJ. v. H.
ten R.K. kringen.
Renée HAYNES, Hilaire Belloc.
Longmans, Green 8 Co., London,
1953, 35 pp., 2 sh.
Patrick CAHILL, The English first editions of Hilaire Belloc. r Publ. by
the Compiler, 20, Cavendish Gardens, London S. W. 4, 1953, 52 pp.,
10 sh. 6 d.
Haynes' boek maakt deel uit van de
serie Writers and their 'Works. De klemtoon ligt op works. Belloc's oevre wordt

overzichtelijk besproken nadat met doorbreking van iedere chronologie zijn boeken eerst in zeven groepen zijn ondergebracht. De groei en ontwikkeling van
Belloc's rijke en vruchtbare geest komt
niet ter sprake. Naast het overzicht van
wat Belloc schreef bevat deze korte studie een kritische appreciatie, niet zozeer
van de afzonderlijke boeken als wel van
hetgeen Belloc op verschillend literair
gebied presteerde. De Belloc-kenner is dit
fors geschreven essay zeker een goede
gave en een welkome stimulans tot dieper studie. Dezelfde lezer zal hierbij welkome hulp ondervinden van Cahill's brochure. Deze bevat een chronologische
cataloog van 153 eerste uitgaven van
Belloc, en is bedoeld als een soort voorloper op een volledige bibliographie.
W. Peters

PSYCHOLOGIE E N PAEDAGOGIE

Ernst AEPPLI, Persónlichkeit, Von
Wesen des gereif ten Menschen.

---

Eugen Rentsch Verlag, ErlenbachZürich, 1952, 322 pp., D.M. 14.50

en D.M. 11.50.
Het is geen technisch wetenschappelijk

boek, maar de weergave van in een langdurige psycho-therapeutische practijk verkregen ervaringen, die tot een stuk levenswijsheid zijn uitgegroeid. Hij steunt
daarbij op C. J. Jung, althans grotendeels.
In het eerste deel laat hij zien, welke weg
de mens moet gaan om tot rijpheid te
komen. Juist dit deel roept de meeste
tegenspraak op bij de christelijke paedagoog. De schrijver hecht uitermate veel
waarde aan de diepte-psychologie, met
name aan de droomduiding. Men zal
moeilijk kunnen ontkennen, dat op deze
wijze de „diepten der ziel" openbaar worden. Van psycho-therapeutisch standpunt uit is dit middel voor de genezing
waardevol. De vraag is echter, of deze
weg de weg is die de mens moet gaan om
tot rijpheid uit te groeien. De schrijver
beveelt deze ook voor de jeugd aan. Ik
ben van mening, dat de weg naar de
ware volwassenheid een andere is, minder in zich zelf gevangen en meer zaakgericht, minder reflexief en meer spontaan-open. Hoezeer men op vele punten
de trefzekerheid van de auteur om het
wezen der persoonlijkheid te tekenen, bewondert, toch vraagt men zich telkens af,
of er niet iets wezenlijks ontbreekt. Ik zie
af van zijn eigenaardige opvattingen omtrent de lichamelijkheid (alhoewel deze
reeds veelzeggend zijn), maar wil liever

in één gedachte alles samenvatten, wat
naar mijn mening — ontbreekt en dat is
het ontbreken van de deemoed in het wezen van de door hem geschilderde persoonlijkheid. Op bijna onbegrijpelijke
wijze wijkt hij af of houdt hij op wanneer
de deemoed aan de horizon dreigt te
verschijnen (b.v. als hij over de dankbaarheid spreekt). Daarom bidt de persoonlijkheid, die Aeppli schildert, ook
niet. Een ontmoeting met R. Guardini
(Oefenschool van het gebed) zou voor
de schrijver bijzonder vruchtbaar kunnen
zijn. Dr N. Perquin
Walter GLTYER, Wie wir lernen. ---Eugen Rentsch Verlag, ErlenbachZiirich, 1952.
Een eigenaardig boek! De schrijver
heeft veel over zijn onderwerp gelezen,
maar hij is toch van de moderne .probleemstelling vrij ver verwijderd. Guyer
lijkt mij een practicus, die op tamelijk dilettantische wijze tot theoretische bezinning is gekomen. En toch is het boek de
moeite van het lezen waard. Zijn ervaring en intuïtie doen hem zeer belangrijke
dingen zeggen, waarmede onderwijzers en
leraren hun voordeel kunnen doen. Ik
acht deze zó belangrijk, dat ik de tekorten zou willen vergeten en het boek zonder meer aan de „onderwijskrachten" zou
willen aanbevelen, mits zij er rekening
mee houden, dat de kwestie van het leren
door Guyer, wetenschappelijk gezien, niet
afdoende benaderd wordt. In ieder geval
heeft men er meer aan dan aan James
Deese, The psychology of learning, New
York, 1952. Dr N. Perquin
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Otto TUMLIRZ, Die Jugendverwahrlosung, Ihre psychologischen, pdagogischen und sozialen Probleme.
Leykam Padagogischer Verlag,
Graz-Wien, 1952, 122 pp., S 26.40.
Men kan over het begrip „Verwahrlosung" twisten, maar dit heeft weinig zin,
gezien de verwarring die er in deze nu
eenmaal heerst. In ieder geval heeft Tumlirz precies omschreven, wat hij onder verwaarlozing verstaat, hij bedoelt het resultaat, het uiterlijk in verschijning tredende
resultaat, dat het gevolg van innerlijke en
uiterlijke oorzaken kan zijn. Oorzaken
zijn dus b.v. ook „schlechte Erbanlagen,
wie geistiger und moralischer Schwachsinn, geistige Abartungen und Psychopathien". Het is duidelijk, dat wij hiermede
midden in de problematiek zitten. Want
wat is erfelijke aanleg, hoe ontstaat psychopathie? Maar, gelijk gezegd, wij zullen
hierover niet twisten en slechts constateren, dat Tumlirz liefdevol en indrukwekkend de nood van het verwaarloosde kind
heeft geschilderd, en wel met behulp van
goed bekeken feitelijkheden, die hij uit
vele hem ten dienste staande rapporten
kon vaststellen. Op grond van zijn onderzoek komt hij o.a. tot deze gevolgtrekking: „Wir betonen die Dauerhaftigheit
und vertreten damit den Standpunkt einer
grundsátzlichen Unlósbarkeit der Ehe.
Gewiss ist diese Anschauung unmodern
und widerspricht ganz den Ehereformbestrebungen, die auf eine leichte Unitisbarheit der Ehe abzielen. Aber wir sehen
keine Mtiglichkeit wie die Rechte des
Kindes gesichert werden kónnen, wenn
die Ehe ein nach Belieben der Ehepartner
kundbarer Vertrag ware". Voorwaar
een argumentatie, die aan Sint Thomas
niet vreemd is. Dr Nic. Perquin
E. B. STRAUSS, Reason and unreason
in psychological medicine. H. K.
Lewis & Co. Ltd., London, 1953, 55
pp., 8/6.
Een drietal lezingen, waarin enkele
theoretische kwesties van de psychopathologie worden behandeld, vooral in
verband met de psycho-analyse. De
auteur is rustig en breed in zijn oordeel;
hij weet te waarderen, maar wijst eenzijdigheid af. Met name vestigt hij de
aandacht op de complexe aard van de
aetiologie der psychische storingen. Waar
hij zich beroept op de wijsbegeerte, mist
men soms een heldere gedachtengang; de
conclusies zijn echter gedragen door het
gezond verstand van een man met rijke
ervaring. Deze studie is belangwekkend
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voor hen, die een standpunt moeten bepalen in moderne psychotherapeutische problemen.
J. M. Kijm
Dr A. SNOECK S.J., Geesteshygiëne en
Katholicisme. Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen, 1952, 47 pp.,
f 1.25.
Dr Snoeck onderzoekt de weerstanden
tegen de toepassing van moderne psychologische en psychopathologische inzichten
bij de zorg voor de psychische gezondheid. Hij wijst op de noodzaak om ook in
Katholiek milieu aan deze inzichten aandacht te schenken. De juiste wijze om de
geesteshygiëne te verzorgen komt ter
sprake, waarbij zorgvuldig rekening wordt
gehouden met het beschermen van de
vrijheid en de belangen van het godsdienstig leven. Deze belangrijke studie verdient de aandacht van artsen, psychologen, paedagogen en priesters.
J. M. Kijm
Dr A. van STRAATEN, Proeve ener
verklaring van het verschijnsel der
linkshandigheid. •-- „De Tijdstroom",
Lochem, 1952, 160 pp., f 15.
Deze publicatie is in grote trekken een
herdruk van het gelijknamige proefschrift
(Leiden, 1950) , op enkele plaatsen aangevuld met recente gegevens, terwijl een
hoofdstuk over de erfelijkheidsmodus der
„handigheid" is toegevoegd. Een critisch
gesteld overzicht van bestaande theorieën
over de genese der „handigheid" wordt
gevolgd door beschouwingen over de
frequentie der linkshandigheid en ove r
categorieën waarbij linkshandigheid veelvuldig voorkomt. Op grond van Heijster's
studie en een eigen onderzoek bij tweelingen, komt Schr. tot de conclusie, dat
50% van de mensen geacht mogen worden in feite linkshandig van aanleg te
zijn, en dat de „handigheid" erfelijk bepaald is. Aangenomen, dat genoemde conclusie juist is, dan is de linkshandigheid
inderdaad een probleem met vele o.a.
paedagogische ---- consequenties en de
moeite van kennisneming resp. nadere
bestudering zeker waard.
Prof. Dr E. A. D. E. Carp schreef een
voorwoord in dit voortreffelijk boek.
J. J. C. Marlet, arts
Dr J. H. van der HOOP, Verspreide geschriften uit de nalatenschap van Dr
J. H. van der Hoop. --- Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1952, 143 pp.,
f 6.50.
Behalve „De crisis in het Huwelijk".

.
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radiotoespraken gehouden op 15 en 18
December 1945, zijn de kortere bijdragen
in deze bundel, t.w. „Psychotherapie en
Medische Psychologie" en „De betekenis
van de Psychologie voor mens en gemeenschap" reeds elders gepubliceerd.
Van groot belang is echter „De materiële
vrijheid en de economische waarden",
bedoeld als 3de hoofdstuk in deel III van
Geestelijke Vrijheid, maar dat door het
overlijden van Dr van der Hoop (11-101950) onafgewerkt bleef. In deze sociologische beschouwingen geeft de humane,
breedblikkende schrijver o.a. zijn visie op
de economische waarde van de standen.
De verspreide geschriften uit zijn nalatenschap geven een juiste indruk van de
veelzijdigheid van Dr van der Hoop, in
wiens persoon Nederland meer verloor
dan alleen een fijnzinnig psychiater en
psychotherapeut. J. J. C. M., arts
Dr D. Am. van KREVELEN, De Tekening als hulpmiddel bij de psychologische beoordeling van kind en volwassene (tekentest) . — Uitg. H. E.
Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1953,
82 pp., 46 fig., geb. f 8.90.
In dit eerste deel van de reeks „Kinderpsychologische Onderzoekingsmethoden",
beschouwt Schr. de tekening in de loop

van de ontwikkeling van het kind, als
intelligentietest en als graphologisch document. Niet alle bekende tekentests worden besproken of ook maar genoemd.
Wel besteedt Schr. de nodige aandacht
aan de tekentest van Wartegg. De door
Dr van Krevelen enigszins gewijzigde
methodiek van de Wartegg-test vindt
men in deze bladzijden uitvoerig en critisch besproken. Mede vanwege het feit,
dat er over de tekentest van Wartegg
weinig leesbare literatuur bestaat, is de
hier voor ons liggende fraai verzorgde
publicatie begerenswaardig studiemateriaal voor psychologen en psychiaters.
J. J. C. M., arts
Fr. A. VINKEN, Biologie op de lagere
school en Kweekschool. — R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1953, 80 pp.,
f 1.90.
Beschouwingen over de betekenis van
dit vak in onderwijs en opvoeding, geschreven door iemand die zijn vak goed
kent en er van houdt. Slechts één hoofdstuk wordt gemist, nl. het ontwerp van
een leerprogram, waarin aan de biologie
de juiste plaats wordt gegeven, zonder
aan andere „vakken" te kort te doen. In
samenwerking met zijn collega's mag dit
van de Schr. verwacht worden. H. v. W.

GESCHIEDENIS
Fr. M. STRATMANN, O.P., Die Heili- en de Oostromeinse Keizer. Dan beschrijft
gen und der Staat. Band IV: Leo der de auteur op ontroerende wijze het verzet,
Grosse Die Heiligen und die Bar- de foltering en martelaarsdood van paus
baren Gregor der Grosse --- Zwei Martinus I (649-655) en Maximus Confessor, die voor het Caesaropapisme van
Martyrer des Caesaropapismus
Verlag J. Knecht, Constans II niet buigen wilden. In het
Nikolaus I.
Frankfurt a/M., 1952, 213 pp., geb. laatste hoofdstuk gaat het over de onverD.M. 7.
biddelijke houding van paus Nikolaas I
(858-867) , die het wettig huwelijk van
In deze reeks publiceerde de bekende
Dominicaan P. Stratmann reeds de drie keizer Lotharius II niet ontbinden wilde.
De auteur geeft lange uittreksel uit
delen: 1. Jesus Christus; 2. Petrus
Helena; 3. oude documenten, haalt tal van moderne
Paulus
Die Martyrer
Ambrosius — Chrysosto- historici aan, en weet deze degelijkheid
Athanasius
Augustinus. In dit 4e deel gaat aan een mooie en meeslepende stijl te
mus
paren. M. Dierickx
het vooral over pausen, een bewijs dat
deze van nu af aan en niet vroeger 4-een centrale stelling innemen. Leo de Algemene Geschiedenis der Nederlanden
onder red. v. Prof. Dr J. A. van
Grote (440-461) weert zich tegen de aanHOUTTE, e.a. IV. Deel: De Boarspraken der Oosterse Kerken en gaat
gondisch-Habsburgse Monarchie.
Attila en Gensericus te gemoet om Rome
1477-1567. -- De Haan, Utrecht;
te redden; Remigius, Chlotechildis en GeStandaard-Boekhandel, Antwerpen,
noveva helpen het Frankenrijk kerstenen;
1952, 420 pp., geïll., Fr. 300.
Gregorius de Grote (590-604) toont zijn
In de Inleiding geeft Prof. van Houtte
uitnemende religieuse geest en bestuurlijke
gaven in zijn sociale werkzaamheid, zijn een mooi geschreven en synthetisch oververhouding tot slaven, ketters en Joden, zicht van deze periode. Dr F. Hugenholtz
en zijn betrekkingen met de Longobarden schetst de zeer ingewikkelde politieke ge-
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schiedenis van de Nederlanden van af de
regeringsovername van Maria van Bourgondië in 1477 tot aan de meerderjarigheid van Karel V in 1515, en plaatst die
terecht in het kader van de Europese politiek, wat echter de leesbaarheid van de
tekst niet verhoogt. Daarop behandelt
Drs J. Craeybeckx overzichtelijk, met
soms te weinig diepte, de veertigjarige
regering van Keizer Karel V, vorst der
Nederlanden; herhaaldelijk legt hij er de
nadruk op dat de regering der Nederlanden en de interne moeilijkheden onder
Karel V dezelfde waren als onder Filips
II, en tevens toont hij aan dat alle voorwaarden voorhanden waren om in de pas
ontstane „Zeventien Provinciën" een Nederlands nationaal gevoel te doen ontluiken. Als aanvulling hierbij geeft Dr
W. Forsma een degelijk exposé van de
eigen politieke ontwikkeling van Friesland, het Sticht, Groningen en Ommelan.
den, Gelre en Zutphen van af 1477 tot
aan hun naasting bij de patrimoniale gewesten tussen 1523 en 1543. Tenslotte
behandelt P. M. Dierickx de eerste twaalf
regeringsjaren van Filips II; ten dele
steunend op nieuwe documentatie toont
hij aan dat de koning tot de komst van
Alva heel wat minder absolutistisch regeerde dan men het gewoonlijk voorstelt,
en dat de verantwoordelijkheid van de
hoge edelen voor de politieke en godsdienstige scheuring der Nederlanden groot
is. Bij deze politieke hoofdstukken aansluitend geeft Prof. E. Strubbe een heldere uiteenzetting over de politieke instellingen in onze gewesten in deze tijd,
waaraan Drs J. Craeybeckx enige bladzijden over het leger en de vloot heeft
toegevoegd. In het voorbijgaan merken
wij op dat Strubbe's opgaven betreffende
het percent der onderscheidene provinciën
in de gemeenschappelijke beden (p. 142)
niet juist zijn.
De drie hoofdstukken van Prof. van
Houtte over handel en verkeer, over nijverheid en landbouw, en over de maatschappelijke toestanden in de Nederlanden zijn onder de beste van dit IVe Deel.
Treffend in deze periode is vooral de
geweldige bloei van Antwerpen als handels- en geldmarkt. Ons viel tevens op
dat de Leuvense professor de bevolking
van de Nederlanden slechts op 1.800.000
inwoners schat (p. 230), terwijl men die
tot nog toe gewoonlijk op drie millioen
raamde.
Aan de godsdienst --- trouwens een
hoofdfactor in de 16e eeuw --- is in dit
deel een ruime plaats geschonken, al vol-
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doet de indeling en behandeling van de
stof niet altijd. Prof. L.-E. Halkin en Dr
A. Verheyden geven een tamelijk oppervlakkig overzicht van de godsdienstige
toestanden in deze periode. Daar zij zich
nagenoeg tot het Zuiden beperkten --waartoe in deze tijd geen reden voorhanden is heeft Dr J. Roelink de re formatorische stromingen in het Noorden
in een degelijk en genuanceerd hoofdstuk
uiteengezet. Daarna wijdt dezelfde schrijver een afzonderlijk hoofdstuk aan het
Calvinisme tot 1567, dat even sterk gedocumenteerd is en geschakeerd als het
voorgaande, terwijl P. M. Dierickx de
nieuwe factoren van de beginnende katholieke reformatie belicht: vooral de oprichting der nieuwe bisdommen en de afkondiging der Trentse decreten, in veel
mindere mate de stichting van de universiteit te Dowaai en de eerste activiteit der
Jezuieten.
Het slothoofdstuk is een ontgoocheling.
In plaats van de Nederlandse cultuur in
deze negentig jaar te schetsen, biedt ons
Dr Uh. de Vries enige zeer algemene
beschouwingen over de cultuur der Lage
Landen omstreeks 1560.
De rijke illustratie verdient alle lof.
Een kaart der Nederlanden met alle
plaatsnamen die in dit deel voorkomen
zou de leesbaarheid van dit meestal vlot
geschreven IVe deel nog aanmerkelijk
hebben verhoogd. M. Dierickx
Alexander RUESTOW, Ortsbestimmung

der Gegenwart. II: Weg der Freiheit.
Eug. Rentsch-Verlag, ErlenbachZürich, 1952, 720 pp., ing. Zw. Fr.

25, D.M. 24, geb. Zw. Fr. 29.10,
D.M. 28.
De bekende Heidelbergse professor
Rustow wil in een driedelig werk onderzoeken op welke plaats in de geschiedenis
wij voor het ogenblik staan, en wat wij
kunnen doen om de vrijheid te doen zegevieren. In een eerste deel: Ursprung der
Herrscha f t onderzocht hij hoe in elke cultuur de heerszucht aanving en zich op
allerlei manieren uitte (K.C.T. Streven,
IV2, 1950-51, p. 556). Dit tweede deel
behandelt het thema hoe in die op heerszucht gebouwde culturen het ideaal van
de vrijheid ontstond en in harde strijd nu
eens de bovenhand kreeg, dan weer gewelddadig onderdrukt werd, zonder ooit
een volledige zegepraal te behalen.
De vrijheidsgeest ontlook voor het eerst
bij de Ionische Grieken en kwam er tot
een hoge bloei totdat Orphische en Oosterse invloeden hem ontluisterden. Later
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zijn, volgens Rustow, de Romeinen, de
Katholieke Kerk en de Germanen wel tot
die vrijheidsgeest gekomen, maar enigszins tegen hun eigen zin. Vele zaken in
Christus en het christendom verdraait de
auteur, en ziet hij, „der konfessionell nicht
gebundene" van een louter areligieus
standpunt. Toch waardeert hij in het
christendom speciaal het monogame huwelijk, de reine ethiek der bergrede, de
persoonlijk onsterfelijkheid, wat de waarde van het individu duidelijk vooropstelt,
de voorstelling van God als een familievader, enz., en last not least het redden
van de antieke cultuur. „Das Christentum
ist unser aller Mutter, Ehrerbietung vor
ihm ist fiir uns eine Forderung. der Selbstachtung" (p. 235) .
De Renaissancemens ontdekt de volle
natuur, de vreugde van te leven en te
genieten, vrij van zondenangst: Rustow
jubelt! Ongelukkig, zegt hij, komt dan de

Reformatie en de Contra-reformatie. Luther en ook Calvijn krijgen harde dingen
te horen, terwijl de Katholieke Kerk en
vooral de Jezuïeten er tamelijk goed van
af komen. De Aufklarung, waarmee Rustow, uitgezonderd met haar krampachtig
anti-clericalisme, volledig instemt, neemt
het vrijheidsideaal van de Renaissancemens weer over. Maar de Franse Omwenteling, na een goed begin, breekt de
evolutie naar grote vrijheid brutaal af en
bezorgt tenslotte aan Europa de restauratie, de opgeblazen romantiek en het
kwaad van het nationalisme. De laatste
honderd jaar geschiedenis zijn voor de
laatste band voorbehouden.
Uit het gezegde kan de lezer afleiden
dat er heel wat verrijkende ideeën in dit
overvolle boek voorkomen, maar dat er
tevens beschouwingen in staan waarmee
een katholiek niet kan instemmen.
M. Dierickx

SOCIOLOGIE EN ECONOMIE
Johannes WINCKELMANN, Legitimitat

und Legalitát in Max Webers Herrschafssoziologie. --- J. C. B. Mohr,

Tubingen, 1952, 120 pp., D.M. 9.80.
In een inleidend hoofdstuk toont Winckelmann dat Max Weber en zijn
begrijpende typologische sociologie ^-niet zozeer in de lijn van Windelbands
en Rickerts Neukantianismus te interpreteren valt als wel uitbouw is van Diltheys
wetenschapsleer en Husserls phenomenologie.
Het eerste deel onderzoekt het probleem van de legitimiteit. Voor de positief ingestelde rechtssocioloog vindt een
staatsvorm niet de legitimering in objectief geldende principes, r die niet worden geloochend maar als „verklaring"
worden afgewezen, — maar wel in de
subjectieve als verbindend opgevatte
waardevoorstellingen der onderdanen. Dit
als methodologische vooropstelling. Uitgaande van de categorieën der sociale
handeling (traditie, geloof en rationaliteit) construeert Weber drie feitelijk gelegitimeerde rechts- en machtstypen: de
traditionele, de charismatische en de
rationele. Dat die structuren feitelijk nooit
zuiver voorkomen is duidelijk voor wip
de inhoud kent van Webers „typus"begrip.
Een vraag dringt zich onmiddellijk op:
hebben die rechtstypen immanente grenzen waar buiten ze hun „legitimiteit"
verliezen kunnen? Winckelmann, zich
baserend op het positieve standpunt van

Weber, kan alleen maar verwijzen naar
de subjectieve houding der onderdanen:
zolang er geen revolutie komt of komen kan? --- zolang ook is de structuur
empirisch legitiem. Iedereen ziet onmiddellijk het zwakke punt in dit antwoord.
Het tweede deel, hoofdzakelijk een
confrontatie met Carl Schmitt, ontleedt
het begrip legaliteit op zich en onderzoekt
zijn verhouding tot het begrip legitimiteit.
De rationele orde onderscheidt zich van
de traditionele en de charismatische in
zoverre dat hier het feitelijk door de onderdanen aangenomen waardesysteem
kringt rond de begrippen vrijheid en gelijkheid. Wat dit waardesysteem vernietigt of bedreigt, wordt door de onderdanen als illegitiem aangezien --- ook al is
de wet formeel volkomen in orde. Empirisch legitiem is die rationele rechtsstructuur, waar zowel de formeel wettelijke
geldigheidsvoorwaarden als de materiële
waarde-inhoud, verankerd in de grondwet, wordt geëerbiedigd. Alhoewel de
constructie theoretisch houdbaar is ziet
men toch in dat de praxis het niet zo
nauw nemen zal met de materiële waarde-inhoud: we hoeven alleen te verwijzen
naar de wettelijke arbeid onzer democratieën!
Het boek brengt veel interessante details, opent historische perspectieven,
werpt heel wat vragen nopens de democratie in de discussie, strijdt tegen de
onheilvolle identificatie van gerechtigheid
en wet, wijst elke wetgever op de imma-
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nente grenzen van zijn macht. Wie zich
in de zware wetenschappelijke taal weet
in te werken zal met nut deze studie
lezen.
De auteur situeert zijn onderzoek „in
het alom zichtbaar wordend proces der
Redogmatisierung" van het rechtsdenken
„terug naar het Natuurrecht?" maar
om dat doel ten volle te bereiken zou dit
po sitieve, waardevrije onderzoek moeten
aangevuld worden door een philosophische motivering van de legitimiteit. De
schrijver bezit zeker de scherpe logica
en de positieve gegevens daartoe: hij kan
het rechtsdenken met een interessante
studie verrijken. J. De Mey
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dynamica, de onderneming als plaats
waar men zijn brood verdient, worden de
aanneming, de bevordering en de afdanking in hun respectievelijke vormen en
factoren uitvoerig besproken. Twee
krachten beheersen in de arbeiderswereld
de houding tegenover het loon: het solidariteitsgevoelen, dat een zekere nivellering der lonen nastreeft; de waarnemingsbehoefte, die zich tegen een totale nivellering verzet. Het wekt wel verwondering
dat schrijver hier niet heeft gewezen op
de publicaties van Perroux over de ontwikkeling van het loon in Parijse ondernemingen.
Wereldbewegende resultaten heeft de
auteur niet bereikt wie dat verwachtte
vergat dat de sociographie eigenlijk niets
anders is dan een wetenschappelijke beschrijving ener systematische reflectie op
een bepaald stuk sociale werkelijkheid.
Zonder die beschrijving en zonder die
reflectie is het onmogelijk een juist inzicht te krijgen in het sociale leven,
waarvan de onderneming meer en meer
het kernpunt wordt.
Het is jammer dat in deze pioniersarbeid taal en druk niet aan de wetenschappelijkheid van de inhoud beantwoor
den. Enkele storende voorbeelden. Een
industrieel leven „doen" (73) ; „zolang"
in plaats van „totdat" (160) ; op 181-82
en ook in het midden van 259 is de tekst
totaal bedorven; vele andere kleine drukfouten maken een onprettige indruk op de
lezer.
We wensen dat de schrijver zijn sociographische studies moge doorzetten en
dat anderen de ingeslagen weg zullen
volgen. J. De Mey

Frans Van MECHELEN, Arbeider, loon
en ondernemingsgemeenschap.
'T
Groeit, Antwerpen; Nelissen, Bilthoven, 1952, 288 pp., ing. Fr. 125, geb.
Fr. 150.
In deze goed opgebouwde, zakelijke en
toch fijn psychologische sociographie,
waarop de auteur tot doctor promoveerde
in de politieke en sociale wetenschappen
te Leuven, wordt het verband onderzocht
tussen de arbeiders, het loon en de ondernemingsgemeenschap.
In het eerste deel, meer algemeen theoretisch, rechtvaardigt de schrijver de gevolgde methode van onderzoek: niet de
beleefde ervaring, niet het schriftelijk
enkwest, wel het vrije maar goed voorbereide interview met waarlijk representatieve arbeiders. We keuren de gevolgde
methode volledig goed, maar menen toch
dat het voor een sociograaf een uiterst
leerrijke voorbereiding kan zijn, langere
tijd de „beleefde ervaring" in een gelijkaardige onderneming mee te maken.
Wórterbuch der Politik, Heft V: GeseIlHet tweede deel, de eigenlijke sociograschaftliche Ordnungssysteme, Lief. 2:
phie, kunnen we samenvatten als een
Beitrage M.-U. herg. von O. von
statica (de loonstructuur) en een dynaNell-Breuning und H. Sacher. ---mica (de loonevolutie) . Statisch gezien is
Herder, Freiburg, 1952, IV-262 col.,
de onderneming een geheel van technikart. D.M. 6,80.
sche en sociologische ondergroepen. De
plaats van de arbeider in de technische
Het is water naar de zee dragen, het
structuur en bijgevolg ook zijn plaats in
Wórterbuch der Politik van de uitgeverij
de loonscala wordt bepaald door de aard
Herder, Freiburg te loven! Wie zich vlug
van de onderneming en door de been veilig oriënteren wil in de sociale wekwaamheid en de anciënniteit van de artenschap hoeft slechts de reeds verschebeider. De sociologische structuur daarnen delen over Christliche Gesellscha f s
entegen wordt meer, maar niet uitsluitend
lehre, Christliche Staatslehre, Soziale
beheerst door de wereldbeschouwing en Frage, Wirtscha f tsordnung ter hand te nehet menselijk gehalte van de arbeider.
men. Heft V GesellschaEtliche OrdnungsDuidelijk wordt het onderscheid in de
systeme is met de tweede aflevering gaanarbeiderswereld geschetst, maar even
de van M tot U, afgesloten. Ook dit
sterk de solidariteit betoond: solidariteit
werk munt uit door philosophische
tegenover bedienden en leiding„ solidarischerpte, wetenschappelijke degelijkheid,
teit in het geproduceerde werk. In de
preciese maar toch leesbare taal, en niet
—
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het minst door het rustig genuanceerde
oordeel. De belangrijkste artikels zijn wel:
Marxismus, Materialismus, Nationalis..
mus, Solidarismus, Universalismus. Wie
niet de tijd heeft zich in te werken in de
verschillende -ismen vindt hier het essentiële en tevens het nodige materiaal tot
verdere studie. Hoe eerlijk en genuanceerd het oordeel van P. von Nell-Breuning S.J. is, blijkt uit de paragraphen
„het blijvende in het werk van Marx"
(239) , „uitgangspunten van het socialisme" (385-391) , „Kerk en socialisme"
(402-409) .
Graag hadden we ook een artikel gelezen over „New-Deal" en „Technokratie".
Wat geboden wordt over het syndicalisme lijkt ons ook al te beknopt. Bij de
engere begripsbepaling van het socialisme missen we de poging van Schumpeter
in zijn Capitalism, Socialism and Democracy. In de opgegeven oriënteringsbibliographie over het personalisme ziet
men met verwondering dat Mounier niet
wordt vermeld.
Deze kleine critiek wil geenszins de
waarde van het werk aantasten: de uitgeverij Herder verdient aller dank en de
hoofdopsteller P. von Nell-Breuning S.J.
aller bewondering voor dit uiterst rijke
„Worterbuch ". Met spanning zien we uit
naar de aangekondigde bijdragen „Onderneming en Bedrijf", „Huwelijk en Familie".
j. De Mey

Ernst WAGEMANN, Beriihmte Denkfehler der National-Oekonomie.
A, Francke-Verlag, Bern, 1951, 272
pp., nig. D.M. 10,50, geb. D.M.
14.50.
In dit merkwaardig boek wil de bekende Duitse conjunctuur- en structuurspecialist E. Wagemann de beroemde denkfouten van de economische wetenschap
opsporen en tevens verklaren. Het boek
is echter veel meer dan een zonden-cataloog: van uit het critisch standpunt belicht de schrijver enkele capita selecta
der economie en hun aanwending in de
economische politiek. De fouten in de wetenschap zijn, volgens schrijver, gevolgen
van het individualistisch, monistisch, absolutistisch en „mate-loos" denken.
Het individualistisch denken wordt verantwoordelijk gesteld voor de onsociale,
en oneconomische identiteit tussen waardeproductie en finantieel succes; voor de
al te eenzijdige prijsverklaring uit de
subjectieve grenswaardeleer; vooral echter voor de koopmansmentaliteit in de
geldtheorie en de valutapolitiek. Wie het

rationeel berekenen als exclusieve hypothese voor het economisch denken en
handelen opstelt, is slachtoffer van het
monisme; evenzeer als de economist die
het onderscheid miskent tussen de private
en de openbare sector of die de crisis uit
een enkele oorzaak wil verklaren. Het
absolutistisch denken vergeet dat vele
principes essentieel conjunctuur- en structuurgebonden zijn: wat opgaat voor de
korte golf kan vals zijn voor de eindverklaring, een maatregel die aangepast
is voor het jong kapitalisme mag nog niet
aangewend worden in een hoog-kapitalistisch land, de analyse van een gesloten
economie mag niet worden verwisseld met
die van een open economie. De ongedoseerde crediet-, belasting- en loonanalyse
en haar respectievelijke aanwending worden als zonden van het „mate-loze" denken op het laatste register ingeschreven.
Men kan twisten over de steekwoorden en de methode, het blijft een feit dat
de schrandere denker een leerrijk geheel
heeft opgebouwd. De hoofdzakelijk critische instelling van de schrijver belet niet
dat soms verrassende perspectieven worden geopend: we verwijzen terloops naar
de demodynamische golven die in de
economische wetenschap zeker bruikbaar
zijn. Waar de schrijver met recht scherpe
critiek uitoefent op het individualistisch
denken van de klassieke economisten valt
hij wel eens in het andere uiterste: zijn
organisch-biologische opvatting, die sterk
aanleunt bij Durkheim, neemt zelfs met
het universalisme van Spann geen vrede
en brengt hem tot het overspannen van
het sociaal aspect in het menselijk leven.
De universele wetenschappelijke kennis
die uit elke bladzijde spreekt, steekt schril
af tegen de zeldzame maar uiterst primitieve opmerkingen over godsdienst, kerk
en dogma.
Wie de problematiek der economische
wetenschap beter wil kennen en tevens
van uit een ongewoon standpunt de economische geschiedenis der laatste eeuw
wil begrijpen, kan in dit werkwaardig
boek, ondanks de ietwat pedante terminologie, waardevolle inzichten vinden.
J. De Mey

Paul .SCHMITT-EGLIN, Le mécanisme
de la déchristianisation. --- Ed. Alsatia, Parijs; Ed. Universitaires, Brussel, 1952, 294 pp., Fr. 119.
De studie van de wisselwerking tussen
het sociale leven en de godsdienstigheid
van een volksgroep schijnt ook in katho-
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boeit door de indringende weergave van
Christus en de andere figuren uit het
lijdensdrama. Hoewel alles niet zó gebeurd is, als de auteur het suggereert,
toch stoot hij niet door al te grillige fantasieën. Een waardig boek, dat Christenen en niet-Christenen zal aanspreken.
J. de Rooy
Manfred CONTE, Cassia en de avonturier. Vert. door H. J. B. (Triomfreeks) . r Uitg. Jan van Tuyl, Antwerpen-Zaltbommel, z.j., 309 pp.,
geb. Fr. 125.
Een zeer reële en actuele situatie: een
jong kunstenaar, door chantage bij de
S.S. ingelijfd, ontsnapt uit een Russisch
hospitaal, is in het na-oorlogse Europa
een uitgestotene, die noch recht noch mogelijkheid krijgt om te leven. In de handen
gevallen van gewetenloze kunsthandelaars, wordt hij verplicht tot vervalsing,
eerst van kunstwerken, later van bankbriefjes. Uit deze situatie bevrijd, wordt
hij de roekeloze opstandeling, die de geheime politie van twee werelddelen in
beroering brengt. Karaktertekening en beschrijving van een a-morele wereld zijn
geslaagd. Door bittere ervaringen ook
alle liefde wantrouwend, vindt hij tenslotte toch de ware liefd* en meteen het
vertrouwen in het leven terug. Adembenemende verwikkelingen, spannende politie-klopjacht, een modern meisje uit een
oud maar verarmd Italiaans geslacht, een
avontuurlijk journalist, een edelmoedig
Amerikaans gentleman, en tenslotte een
happy end. Boeiend en menselijk. A. D.
Jan van DORP, Het avontuurlijke zeilschip, uit het Frans door J. Roeland
Vermeer. r De Vlijt, Antwerpen,
(1952) , 285 pp., Fr. 95.
Een Ierse smidszoon wordt matroos op
een zeilschip om over de oceanen de man
te achtervolgen die zich door verraad
schuldig maakte aan de dood van zijn
vriend. Wanneer hij hem na vijftien jaar
rusteloos zoeken eindelijk ontdekt, is hij
zo gehecht aan de zee en zijn zeilschip,
dat hij zijn wraak en zijn wachtende verloofde verzaakt, om verder het leven te
leiden dat hij lief kreeg.
Een boeiende en atmosfeerrijke roman,
die in de talrijke staaltjes van „Ierse"
krachtpatserij de grens van het triviale
wel eens hachelijk nadert, maar dan
steeds weer gered wordt door het technisch meesterschap van de auteur. Deze
verdient naast Jan de Hartog zijn plaats
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als romancier van de zee. Het boek werd
met veel r een enkele maal té opvallende zorg vertaald. Jammer genoeg voor
de overigens onberispelijke uitgave, werd
aan de verbetering der drukproefjes blijkbaar niet de zelfde zorg besteed. F. R.
Hans VOLLMERT, Strijd om New-York
(B.F.T.-Combinatie 1952-53, nr 7) .
r P. Vink, Antwerpen, 1952, 302
pp., geb. Fr. 125 (in reeks Fr. 75) .
Historische roman uit het New-York
van de XVIIe eeuw, dat toen nog hoofdzakelijk Nederlands was. De nogal simplistische karakterindeling in goeden en
bozen, en de gesprekken tussen historische personnages doen wel eens denken
aan een Léon Ville van de betere soort.
De politieke conflicten zijn goed en boeiend voorgesteld, zo ook het tragisch einde
van de held. Wel heeft Engeland zijn
geweten en zijn reputatie witgewassen
door later het vonnis over Leisler te herroepen; intussen blijft dit één van de
onherroepelijke gerechtelijke moorden uit
de geschiedenis van het Westen. A. D.
A. BONI, Columbus achterna. r Vlaamse Boekcentrale, Antwerpen, 1953,
184 pp., 16 pl en kaart, Fr. 80.
Een „brood" van Boni zouden wel niet
velen lusten, maar met „een kruimel geschiedenis, een brok menselijke gist, wat
goddelijke desem" heeft hij over de Westindische Archipel een goed jeugdboek geschreven. F. R.
Louis Van ORDEN, Millionnair met verlof (Triomf-Reeks). --- J. van Tuyl,
Antwerpen, 1952, 221 pp., geb. Fr.
125.
Een millionair gaat enkele maanden
incognito als tweede boekhouder in een
zijner fabrieken, en doet er rijke ervaringen op. Een heel aardig romannetje, en
een happy end met liefst vier huwelijken.
F. R.
Liesbeth Van HIERDEN, De lente duurt
drie Maanden (Triomfreeks). — J.
van Tuyl, Antwerpen, 1953, 208 pp.,
Fr. 125.
Wat er zoal onedels in een dorp gebeurt! Gelukkig maar duurt de lente drie
maanden, nét lang genoeg om alles op te
lossen. Boeiend volksboek, in protestantse
geest geschreven, maar ongevaarlijk.
F. R.
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VARIA
J. van der HAAR, Het vr aagstuk der
B. Weissenbach
lijkverbranding.
6 Zn., Sneek, 1953, 99 pp., f 3.
De schr., Burgemeester der gemeenten
Mijdrecht en Wilnis, bespreekt vanuit
A.R.-standpunt op zeer deskundige wijze
het vraagstuk der lijkverbranding, zoals
dit zich in ons land stelt. Zijn brochure
bevat kostbare informatie voor ieder, die
zich op de hoogte wil sttllen van de geschiedenis van dit vraagstuk en met name
van de verschillende wetsvoorstellen, in
de loop der jaren gedaan tot herziening
van de wet van 10 April 1869, en de
disputen naar aanleiding daarvan. Schr.
is een principieel tegenstander van lijkverbranding op dezelfde gronden, waarop
ook de R.K. Kerk zich daartegen verzet,
al wordt uiteraard het een en ander in
Calvinistische zienswijze geformuleerd.
Daarom meent hij ook, dat de A.R.-partij
zich tegen een wettelijk toestaan van de
lijkverbranding moet verzetten; een standpunt, dat de katholieken zullen respecteren, al zullen zij zich om overwegingen
van practisch-politiek beleid niet zo onverzettelijk tonen. Op blz. 51 lezen wij:
„Bij de Roomsen wordt aan de overledene
een misoffer opgedragen" dit moet
natuurlijk zijn: „Bij de Roomsen wordt
voor de overledene een misoffer opgedra g en". A. v. Kol
Laurens van der POST, De Kloof, vert.
d. J. F. Kliphuis. --- Uitg. Hollandia,
Baarn, 1952, 234 pp., f 6.90 en f 5.
De schrijver gaat prat op zijn Nederlandse afkomst van vaders zijde, aangezien dit voorgeslacht „een niet onbelangrijke rol" in de geschiedenis van Nederland zou hebben gespeeld. We hebben er
het „Nieuw Biografisch Woordenboek",
-dat ook de „dii minores" een plaats inruimt, op nageslagen, maar zonder succes. De Kloof zelf geeft een onderhoudend verhaal van een bergonderzoek in
Centraal Afrika, afgewisseld door een
levensfilosofie, vaag genoeg om niemand
aanstoot te geven. K. J. D.
Dr Jan LINDEMANS, Hoe maak ik mijn
stamboom op. 4e dr. — N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1952,
64 pp., Fr. 45.
Een 4e druk getuigt voor de waarde
van deze „Kleine Inleiding" en bewijst de
groeiende belangstelling voor familiegeschiedenis in Vlaanderen, belangstelling
waaraan ook Dr Lindemans' invloed niet
vreemd is. A. D.

Jan van DORP, Spoorwegbouwers in het
Hemelse Rijk. Uit het Frans van
„Lanceurs de Rails". De Vlijt,
Antwerpen, (1952), 358 pp., geb.
Fr. 135.
Vlot avonturenverhaal met licht epische inslag. S. wil immers het gezamenlijke werk verheerlijken van Belgische
financiers, technici en werklieden bij het
aanleggen van een der eerste Chinese
spoorwegen in het jaar 1913. Hij blijft
zelf in die mate de geschiedenis getrouw,
dat hij het stramien van zijn verhaal voor
een deel haalt uit de Archieven van de
„Compagnie belge de Chemins de fer et
d'Entreprise".
Wij zouden de vertaling graag vergeleken hebben met de oorspronkelijke franse tekst. Deze lijkt ons goed vertaald.
maar met dit typische gemis aan eerbied
dat de meeste Vlamingen van hoog tot
laag vertonen tegenover hun taal. Zo zijn
er nog te veel gallicismen, als „Ik drink
nooit geen alcohol" (blz. 44) , of germanismen: „Ja, meneer ingenieur" (blz. 60) .
Wegens een zekere ruwheid, zowel
zedelijke als religieuze bij deze pioniers,
is het geen lectuur voor de jeugd. Overigens een sympathiek en dynamisch verhaal.
P. Fransen
Valère DEPAUW, De dood met de kogel.
Boekengilde Brederode, St
Job in 't Goor, 1952, 270 pp., ing. Fr.
100, geb. Fr. 120 (reeksverb. Fr. 75
en 98) .
Depauw, vriend van Leo Vindevogel,
verhaalt diens laatste dagen in de cel te
Gent. De cel vormt het enige décor, de
celgenoten zijn de enige medespelers in
dit gespannen drama van de mensonwaardige vergissing der repressie. Hun
genade is de ontmoeting met Leo's grootmoedigheid; Leo's genade is zijn heroische berusting: christelijke heldhaftigheid,
subliem in zijn eenvoud, zegeviert over
bestialiteit, moedwil en dwaasheid. En de
historiciteit verleent aan de roman een
praegnantie die een gefingeerd verhaal
wel moet missen.
Men moet dit boek alleen de waarde
toekennen die het toekomt: koel in zijn
overtuiging, warm in zijn verontwaardiging, maar arm van taal en simpel van
constructie, is het geen literatuur maar
een aangrijpend getuigenis.
Paul van Meer
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Wanneer een woelige tijd over de aarde golft, weet God steeds
in stille zielen, onvermoed, een taak voor te bereiden, die, stil
gedroomd onder Gods genadige barmhartigheid, in de ziel
rijpt, tot redding van de hooghartige roekeloze wereld. Wie
zou vermoed hebben dat God zich tijdens de zware gebeurte~
nissen van de laatste oorlog, met een eenvoudige kloosterlinge
onderhield en haar liet inzien waarom Hij die catastrophen
toeliet? En in eenzelfde eenvoud geeft Hij haar het reddings~
middel; gewoonlijk laat God dan zo'n ziel even achter het
gordijn kijken, opdat zij. door het zien van al die gruwelen,
zouden beseffen hoe zwaar, maar ook hoe liefdevol, hun taak is!
Zo nam Hij als uitverkorene Zuster Consolata Betrone. Zij is
zelfs niet volmaakt, zij heeft last met haarzelf. en haar opgang
is hard, maar is eenvoudig zoals God het wil. Alles is in Hem
en met Hem.
Volg in dit boekje hoe ze stilaan stijgt. langs harde weg. tot zij
God helemaal vastgrijpt. niet in een heroïsche kamp met veel
tgeweld en verovering, doch door eenvoudig gestreng over~
winnen. alle dagen, stil, ongeweten, in algehele offergave, tot
zij de formule gevonden heeft waardoor zij God bij zich heeft
en voor Hem alles geven kan om de zielen te redden.
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De noodzaak van internationale
samenwerking der Katholieken '
door Z. H. Exc. Mgr Dr Michael Keller,
Bisschop van Minster

N de eerste plaats is het mij een oprechte behoefte u hartelijk te
danken voor uw uitnodiging, tijdens uw Jaarvergadering het woord
te willen voeren. De waarde en de betekenis daarvan weet ik zeer wel te
waarderen; ik zie daarin een nieuw bewijs van de ware katholieke en
waarlijk broederlijke overtuiging die u bezielt en waarvan vooral wij,
Duitse katholieken, de weldoende uitwerkingen reeds zo dikwijls mochten ondervinden.
Het thema brengt me enigszins in verlegenheid: „de noodzaak van
internationale samenwerking der katholieken Niet het thema op zich,
dat hoogst actueel en belangrijk is, doch veeleer de behandeling daarvan
in deze kring. Ik behoef u waarachtig niet eerst van deze noodzaak te
overtuigen. U bevond zich onder de eersten, die deze noodzaak niet
alleen erkend en ondersteund, doch ook de praktische gevolgtrekkingen
daaruit hebben getrokken, en dit reeds in een periode en onder omstandigheden, waarbij daartoe grote moed en sterk idealisme behoorden.
Daarom kan het voor mij slechts belangrijk zijn, u enkele gedachten
voor te leggen, die ons sterken in de overtuiging van de noodzaak om
voort te gaan op de ingeslagen weg en die ons misschien kunnen helpen
om, ondanks vele teleurstellingen en mislukkingen, onversaagd in de als
juist erkende richting verder te werken.
Aaneensluiting en nauwste samenwerking der katholieken van Europa
en van de wereld is nodig ter wille van de mensheid
Inzake de noodzaak van een wereldpolitiek en wereldeconomie zijn
heden alle deskundigen het met elkaar eens. De wereld is klein geworden. De mogelijkheden tot materiële en geestelijke uitwisseling zijn hoog
ontwikkeld en bijna onbegrensd; de wereldbevolking groeit geweldig en
kan alleen dan een dragelijke levensstandaard onderhouden, als een
veelomvattende goederenuitwisseling en echte samenwerking op econor
1 ) Rede op 25 October 1952 te Utrecht uitgesproken, tijdens de Jaarvergadering
vang het „Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing" (Zie ook in deze
aflevering Forum pag. 259) .
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misch gebied gewaarborgd zijn. Allen zijn afhankelijk van allen. Meer
dan ooit is het lot van de mensen ondeelbaar geworden, zoals de vrede
heden ondeelbaar is. Oorlog of vrede in Korea betekent praktisch in
zekere zin oorlog of vrede voor het gehele mensdom. Terwijl het in
vroegere eeuwen zeker mogelijk was, dat gedeelten van de mensheid in
betrekkelijke vrede en welstand leefden en gelijktijdig in andere hoeke n
van de globe oorlog en onbeschrijflijke ellende heersten, en dit zonder
dat het lot van de ene door dat van de ander beïnvloed werd, lijkt dit
door de moderne ontwikkeling in de toekomst uitgesloten te zijn. Als
het bijvoorbeeld op de duur niet gelukken zou de geweldige mensenmassa's in India een dragelijk bestaansminimum te verschaffen, zou dit
onoverzienbare terugslagen op de gehele wereldbevolking kunnen hebben. De eenheid van het menselijke geslacht ligt niet uitsluitend in de
oorsprong en de bestemming; zij is heden ook een lots-eenheid, een.
lots-gemeenschap geworden.
Bij de mens gaat het echter om een met rede begaafd wezen, dat
voorbestemd is zelf aan zijn lot mede te bouwen, zijn lot zelf ook mede
vorm te geven. Met andere woorden: de mensen moeten thans deze
werkelijke lotsverbondenheid zien en daaruit ook de nodige gevolgtrekkingen maken. Zij moeten weten, dat een familiegemeenschap
slechts bestaan kan, als deze door een familiegeest gedragen en gevormd wordt. En deze familiegeest moeten wij vormen en behoeden, de
geest van saamhorigheid, van broederlijkheid en van wederzijdse goedwillendheid, zonder welke in een tijd van moderne vernietigingswapens --- een catastrophe voor de gehele mensheid onafwendbaar lijkt.
In plaats daarvan zien wij op dit uur angstwekkende machten aan het:
werk, die alle kracht van het verst and, alle wilsenergie, alle uitvindingen
van de moderne techniek inzetten, om de grondvesten van elke menselijke samenleving radicaal te vernietigen, alle geestelijke idealen voorgoed te begraven, de mens volledig te ontrechten en te verkrachten en
de strijd van allen tegen allen tot een durende toestand te maken. Wij
mensen van het Westen, vooral van Europa, voelen ons in de eerste
plaats door dit verschrikkelijke gevaar bedreigd. En daarom zijn oo k
vooral hier, op Europese bodem, de eerste pogingen in het werk gesteld.
om tot een internationale samenwerking te komen; meer door vrees dan.
door liefde gedicteerd, bescheiden, schuchtere pogingen, die nog niet
met zware hypotheken van wederzijds wantrouwen, nationale bekrompenheid, gerechtvaardigde en niet gerechtvaardigde vrees belast zijn..
De initiatiefnemers tot deze pogingen zijn wij onze diepste erkentelijkheid schuldig.
Maar daarbij mag het niet blijven. Wij zijn het er over eens, dat:

.

.
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weliswaar voor dit moment het onmiddellijk dreigende gevaar de mensen tot gemeenschappelijk verzet en gemeenschappelijk handelen in
afweer kan doen samengaan; ook echter, dat deze eenheid in negatieve
zin nooit en nimmer voldoende is om nu ook positief op te bouwen en
het voortbestaan van een echte gemeenschap op de duur te verzekeren.
Daartoe is een solide geestelijke basis nodig. „Niemand", zo zegt Paus
Pius XII op 12 November 1948 in een toespraak tot de Europese Unie,
„zal, naar Onze mening, kunnen ontkennen dat een verenigd Europa,
om zich in evenwicht te houden en de verscheidenheden op zijn continent te nivelleren, een onverbreekbare zedelijke grondslag nodig heeft,
waarop het kan rusten. Om nog maar te zwijgen van zijn invloed op de
zekerheid van een universele vrede. Waar kan het deze grondslag
vinden? Laten wij de geschiedenis antwoorden: er was een tijd, waarin
Europa in zijn samengesteldheid een compact geheel vormde. Bij alle
zwakheden en ondanks alle menselijke mislukkingen was dit voor
Europa een kracht. Dank zij deze eenheid volbracht het grote dingen.
De ziel van deze eenheid was de g od sdienst. Deze vervulde de gehele
gemeenschap in alle geledingen met een christelijk geloof.
Toen zich echter de cultuur eenmaal van de godsdienst gescheiden
had, was de eenheid verbroken. Op de duur is de minachting voor de
godsdienst, die zich langzaam maar niet te stuiten heeft verspreid,
steeds verder in het openbare leven doorgedrongen. Daaraan in de
eerste plaats dankt dit continent zijn verscheurdheid, zijn ellende en zijn
onrust.
Wanneer dus Europa zich daarvan wil bevrijden, moet het dan niet
in zichzelf de band tussen religie en cultuur herstellen?"
Zeer duidelijk zegt de H. Vader in een brief aan de Katholieke
Duitse Vrouwenbond: „men spreekt zo veel van de Europese cultuur,
die cultuur, die uit het verleden gered en waaruit het verenigd Europa
in de toekomst opgebouwd moet worden. Men make zich echter geen
illusies: deze Europese cultuur zal onvervalst christelijk en katholiek
zijn, of zij zal verteerd worden door de steppenbrand van die andere
materialistische, die slechts waarde hecht aan de massa en het zuiver
physieke geweld".
Daaruit vloeit met grote zekerheid voort de geweldige verantwoordelijkheid . van in de eerste plaats de katholieken van Europa voor de
vernieuwing van de door de Paus geëiste zedelijke grondslag voor een
gemeenschappelijk denken en handelen. Wij zien allen in, dat wat hier
van Europa gezegd wordt, in dezelfde zin van toepassing is op de
vereniging van het ganse mensdom. Europa is slechts het terrein, waar
de verwezenlijking van deze eis het meest urgent is en ook met betrek-

1,96 INTERNATIONALE SAMENWERKING DER KATHOLIEKEN

king tot zijn verleden en het altijd nog aanzienlijke getal der hier
levende gelovige christenen menselijk gezien het eerste uitzicht op
succes biedt.
Maar slechts dan, als de katholieken van. Europa zich van deze
verantwoordelijkheid ook bewust zijn en overeenkomstig handelen.
„Zich deze verantwoordelijkheid bewust zijn", dit betekent voor alles,
dat zij in het diepst van hun ziel ervan doordrongen moeten zijn, dat
geen andere menselijke gemeenschap ook maar bij benadering zoals de
Kerk van Christus, de heilige Rooms-Katholieke Kerk, waarvan zij de
levende ledematen zijn, in staat is, een rotsvast fundament voor zulk
een eenwording te leggen; „en overeenkomstig handelen", wil vooral
zeggen, dat zij er naar streven, hun gedoopt- en gevormd-zijn zeer ernstig te nemen en hun eerste plicht daarin te zien, in hun gehele denken
en doen katholiek te zijn. Dan zullen zij ook met vreugde en daadkracht
de hun gestelde practische opgaven aanpakken.
als ik dit zo zeggen mag
Een van de belangrijkste daarvan is
de psychologische onderbouw voor zulk een internationale eenwording.
„Als Wij", zeide de H. Vader bij het Pax Christi Congres in Rome,
„de pogingen volgen van die staatslieden die een Europese integratie
nastreven, kunnen Wij ons niet aan een angstig gevoel onttrekken:
gedreven door de noodzaak, die een vereniging van Europa eist, streven
zij naar politieke doelen en beginnen ook politieke doelen te verwezenlijken, die een nieuwe verhouding veronderstellen in de betrekkingen
van volk tot volk; deze veronderstelling wordt echter niet, of niet in
voldoende mate, bewaarheid. De atmospheer, zonder welke politieke
instellingen zich op de duur niet kunnen handhaven, bestaat nog niet"
( Pax Christi Congres, Rome, 13 September 1952) .
„Om aan het scheppen van zulk een atmospheer, zonder welke een
gemeenschappelijke internationale actie noch kan bestaan, noch een
vruchtbare ontwikkeling kan hebben, mede te werken, zijn", naar de
woorden van de H. Vader, „d e katholieken op de eerste plaats uitstekend geschikt. Het gaat hier om de atmospheer van het wederzijds
begrijpen, waarvan de grondelementen als volgt genoemd kunnen worden: wederzijdse achting, wederzijdse loyaliteit, die de ander dezelfde
rechten verzekert als men voor zichzelf verlangt. Bereidheid tot welwillendheid ten opzichte van zonen van andere volken, alsof zij broeders of
zusters waren. De katholieken van de gehele wereld moeten steeds juist
in deze atmospheer leven. Zij zijn met elkaar verbonden in de volle
rijkdom van hun geloof en daardoor in datgene, wat voor de mens het
hoogste, het dierbaarste en het belangrijkste betekent. Niet minder ook
in de uitstralingen v an hun geloof in het sociale en culturele leven. De
.
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katholieken zijn bovendien van hun jeugd af opgevoed om alle mensen,
om het even uit welke zone zij komen, om het even van welke nationaliteit of van welk ras zij zijn, als schepselen en evenbeelden Gods, door
Christus verlost en tot eeuwige bestemming geroepen, te beschouwen,
voor hen te bidden en hen lief te hebben. Er is geen andere groepering
in de mensheid, die op zulke gunstige voorwaarden • i-• in de breedte en
in de diepte — voor de internationale samenwerking zou kunnen
bogen" (De H. Vader tot de deelnemers aan het studiecongres der
Italiaanse Katholieke Actie op 23 Juli 1952) .
En het is waar: als het één groepering mogelijk is over alle scheidingen heen het grote gemeenschappelijke te zien, dan zouden dit de in
Christus' mystieke Lichaam verenigden moeten zijn. Zeker is het ook
voor de katholiek niet altijd gemakkelijk, zich boven diep ingewortelde
vooroordelen te plaatsen, de grens van een bekrompen nationaal inzicht
te overschrijden en bij alle waardering voor de eigen, toch ook geheel
open te zijn voor de goede eigenschappen en hoedanigheden van anderen. Want de Kerk staat geenszins op het standpunt, dat de eigen aard
der verschillende volkeren, naties en groepen een hinderpaal is voor de
nagestreefde vereniging. Integendeel wenst zij mensen, „die in hun
grond en hun zeden vast verankerd zijn .... Zij hecht er waarde aan,
het religieuze leven steeds met de gebruiken in het vaderland te verbinden" (Toespraak van de H. Vader tot de nieuw benoemde kardinalen
in het Consistorium van 20 Februari 1946) . Reeds in zijn eerste wereldbrief heeft de Paus de opvatting van de Kerk in dit opzicht helder
uiteengezet: „De Kerk bewaart met de grootste zorg de leeropdracht
Gods; daarom kan zij er niet aan denken en denkt zij er niet aan, de
voor elk volk typische bijzondere waarden aan te tasten of minder te
waarderen, welke door iedereen met gevoelige aanhankelijkheid en met
begrijpelijke trots behoed en als kostbaar erfdeel beschouwd worden.
Het doel der Kerk is de eenheid in het bovennatuurlijke, in omvattende
liefde, in overtuiging en daad, niet de eenheid die slechts uiterlijk en
oppervlakkig is en juist daarom krachteloos maakt. De Kerk begroet
met vreugde en begeleidt met moederlijke welwillendheid elke instelling
en poging tot een verstandige en geordende ontplooiing van zulke
eigen-geaarde krachten en strevingen, die in het eigen wezen van elk
volk wortelen; voorwaarde daarbij is slechts, dat zij niet botsen met de
verplichtingen, die ze de mens uit zijn gemeenzame oorsprong en uit de
gemeenschappelijkheid van zijn doel opleggen".
Dat is echt katholieke breedheid. Juist ter wille van de eenwording
moet iedere enkeling zich bewust blijven, dat er naast hem in volle
gelijkberechtiging andere vormen van in de grond gelijke mensen staan
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en dat juist in de veelvoudigheid rijkdom en volheid ligt. Hij moet zich
in liefde met de ander verstaan, want slechts voor een liefdevolle blik
ontsluiten zich de schoonheden van de anders geaarden. Hij moet dat
andere ook laten gelden en zich er in verheugen, zonder het te copiëren
en daardoor zelf tot caricatuur te worden.
Wij zien het: hier alleen reeds ligt een enorm betekenisvolle, schone,
maar ook moeilijke opgave van de Europese katholieken, een opgave,
die slechts ten uitvoer gebracht kan worden door voortgezet contact
onder de besten en onder hen die er werkelijk toe bereid zijn; door een
zich liefdevol verdiepen in de historische ontwikkeling en de plaatselijke
eigenaard van het andere land; door uitwisseling van waardevolle
voortbrengselen der literatuur en van de kunst en zeer in het bijzonder
en op de eerste plaats door gemeenschappelijke ontmoeting in gebed en.
offer. Dit alles betekent echter één worden.
Het verheugt me, mij van een plicht van dankbaarheid te kunnen
kwijten, als ik op deze plaats opnieuw erop wijs, hoeveel uw vereniging
reeds gedaan heeft om zulk een atmospheer te helpen scheppen, zoals
de H. Vader deze als noodzakelijke voorwaarde voor het gelukken der
pogingen der Europese staatslieden stelt.
Vanzelfsprekend is het niet voldoende, dat deze atmospheer uitsluitend bij de katholieken heerst; maar daar moet zij in de eerste plaats
door ons geschapen worden, om zich van daaruit in steeds bredere
lagen van het betreffende volk uit te breiden. De katholieken moeten de
be wuste dragers van deze atmospheer zijn en hun gehele kracht ervoor
inzetten, dat zij niet steeds weer door misverstanden, zoals deze nu
eenmaal onder mensen onvermijdelijk zijn, of door politieke toevalligheden vertroebeld of geheel en al vergiftigd wordt.
Deze aaneensluiting der Europese katholieken is ook nog om een
andere reden noodzakelijk. Wij weten, van welk een beslissende betekenis het ook voor de toekomst van Europa is, dat de katholieken in de
afzonderlijke landen zich aaneensluiten om hun invloed bij de bezetting
der leidende posten te doen gelden; want voor de eenwording van
Europa is het waarlijk niet zonder belang, of de daarvoor in de afzonderlijke landen verantwoordelijke mannen de christelijke westelijke
traditie voorstaan of niet; of zij zich bij de opbouw van een Europese
volkerengemeenschap door de beginselen van het Evangelie en de door
de Kerk authentiek verklaarde eisen van het natuurrecht laten leiden of
niet. Wee ons, als aan het begin van de nieuwe ontwikkeling niet de
heilige ordeningen Gods, doch de wanorde der menselijke dwaalwegen
zouden staan! Dit geldt echter evenzo voor de internationale lichamen
der Europese gemeenschap, die gevormd zullen warden, als voor de
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reeds bestaande als de lino en de Unesco. juist met het oog daarop is de
internationale aaneensluiting der katholieken een gebiedende eis. Met
angst stellen wij vast, dat de vertegenwoordiging der katholieke belangen in de Unesco en de mogelijkheid van katholieke invloedruitoef e
ning op het werk van de Unesco volledig ontoereikend is. Daarom is
het ook zo verheugend, dat de katholieke stands- en vakorganisaties
die toch vooral voor de culturele sector van belang zijn --- van uw land
en het onze, vooral ook dank zij uw krachtdadige initiatieven, zulk een
goed contact met elkaar onderhouden. Ook op de juiste samenstelling
der overeenkomstige lichamen in het raam der Europese gemeenschap
zullen wij een waakzaam oog moeten hebben en ons daarbij goed op
elkaar moeten afstemmen.
---

Dit zijn enkele redenen, die ons de aaneensluiting en de nauwste
samenwerking der katholieken van Europa, terwille van Europa en van
het mensdom, tot een heilige plicht maken. Daartoe roept de H. Vader
de katholieken van alle landen opnieuw en met grote aandrang op in
zijn toespraak van 23 juli 1952, als hij zegt: „Wij geloven dat elke
beschaving, die er wel op uit is het aardse erfgoed van de christelijke
cultuur en het is waarlijk niet gering te behouden, doch de ware
zin ervan openlijk of bedekt --- loochent of afwijst, onherroepelijk
ertoe bestemd is als offer van het aanstormende materialisme te vallen.
Gij kent de inspanningen die men zich getroost om een Europese cultuur te scheppen, die geen christelijk karakter, geen christelijke geest en
geen christelijke ziel bezit. Gij, Zonen van de Kerk --- en gij, zijt in
Europa waarlijk noch zwak noch gering in aantal — hebt de heilige
plicht, u te verzetten tegen zulk een onderneming. Gij zult het toekomstige Europa de grootste dienst bewijzen, als het u gelukt te bewerkstelligen, dat de zuivere, op het katholieke geloof gegrondveste christelijke cultuur overal achting voor haar vrijheid en haar mogelijkheden of
tenminste een geheel en al erkend burgerrecht vindt". Verwondert u er
derhalve niet over, als reeds de vooruitziende Pius XI in zijn beroemde
brief aan kardinaal Bertram, „Quae nobis", sprekend van de Katholieke
Actie, als haar eerste doel gekentekend heeft de nauwe verbondenheid
der gelovige christenen van alle naties.

Maar ook terwi ll e van de Kerk zelf is deze samenwerking noodzake lijk
Laat u mij daartoe nog kort enige aanwijzingen geven:
Het is nodig, de innerlijke eenheid der Kerk, waarop wij ons steeds
weer en terecht beroepen, ook naar buitenuit tot indrukwekkende aan-
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schouwelijkheid te brengen. Zij is toch niet slechts een kenteken van
haar wezen, doch ook kenteken van de ware Kerk van Christus. Onze
opgave echter is het, dit kenteken ook werkelijke straalkracht te geven.
Het is mooi en verheffend, als scharen pelgrims zich in de Sint Pieter
om de Confessio verzamelen en in heilige bevangenheid hetzelfde
Credo zingen en bidden. Maar dit alleen is niet voldoende. Niet alleen
in Rome of bij deze of gene bijzondere bijeenkomst moet zich deze
eenheid tonen; zij moet een innerlijke houding worden, als ik zo zeggen
mag, die ons gehele denken en doen doordringt.
Het valt niet te ontkennen, dat in de loop der laatste eeuwen tot in de
nieuwste tijd, het saamhorigheidsgevoel en de samenwerking der katholieken der verschillende Europese landen zwaar op de proef gesteld
zijn. Evenmin valt te loochenen, dat de moderne nationalistische stromingen ook aan de katholieken geenszins zonder spoor voorbijgegaan
zijn, waarbij men in het oog moet houden, dat veelvuldig de katholieken
in hun eigen land een tekort aan patriotisme verweten werd en wordt en
dat zij dit verwijt soms door een overdreven nationale gezindheid
trachtten te ontzenuwen. Over het algemeen bleef toch de blik, ook van
de katholieken, zeer eng en op het eigen land geconcentreerd. Men
meende zich min of meer met de heersende politieke richtingen te moeten identificeren en doorzag ook begrijpelijkerwijze niet voldoende de
achtergronden. Daarbij kwam en komt de grote macht, die de moderne
staat, vooral als deze autoritair geleid wordt, door de inzet van moderne
middelen der publiciteit op de vorming van de openbare mening uitoefent. Onder deze omstandigheden valt het waarlijk niet te verwonderen ofschoon dit diep te betreuren valt —, dat onder anderen ook
katholieken van verschillende nationaliteit elkaar heftig bestreden en
elkaar de zwaarste beschuldigingen toegeworpen hebben. Welk een
verschrikkelijke schade aan de zaak van Christus! Met alle mogelijke
kracht moet zoiets verhinderd worden. Afgezien van een verdieping van
echte geloofshouding, zullen daartoe in het bijzonder opnieuw veelvuldige ontmoetingen en voortdurende gedachtenwisselingen kunnen
dienen. De een zal zich aan de ander corrigeren. Men zal leren met
globale oordelen: de Russen, de Polen, de Duitsers, de Fransen enz.
voorzichtig te zijn. Men zal met verblijding de overeenstemming in alle
belangrijke problemen vaststellen; echte in Christus gegrondveste
vriendschap tussen vertegenwoordigers der verschillende naties zal de
mogelijkheid bieden, in zakelijk overleg, opduikende misverstanden te
klaren.
Men zal daarbij echter ook steeds in het oog moeten houden, waarop
Pius XII doelt in zijn toespraak tot de leden van de Pax Christi Bewe
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Evangelische boodschap
en modern denken
door PROP. DR J. DE PRAINE S.J.

T N het jaar 1941 werd door een voordracht van de Marburgse exegeet
1 Rudolf Bultmann onder de Duitse protestanten een theologisch debat
geopend, dat heden ten dage in een brandend acuut stadium is getre den. De inzet van dit debat betreft het goed recht en de wenselijkheid
van de zogenaamde Entmythologisierung van het Nieuwe Testament.
Oorspronkelijk berekend op streng wetenschappelijke kringen, is deze
discussie op dit ogenblik de weg opgegaan naar de brede openbaarheid.
In de laatste maanden wordt de vraag naar de houdbaarheid van
Bultmann's theologie niet enkel meer behandeld, zoals vroeger, in theologische opstellen; zij is ook het onderwerp geworden van publiekkerke
lijke uitspraken, van discussies in synoden of andere kerkelijke instanties, en heeft zelfs de aandacht van leken getrokken. Het voor en het
tegen wordt met gepassioneerde heftigheid uiteengezet: zelfs gestencilde vlugschriften werden verspreid. Men kan wezenlijk spreken van
een „onrust" in de theologische wereld binnen de Evangelische Kerk
van Duitsland, zoals Dominee Niemoller in Mei 1951 reeds schreef;
vooral de jongere theologie-studenten zijn erg onder de indruk van deze
controverse. In de kringen van de Gemeinschajtsbewegung wordt de
„Bultmannse ketterij" aangevallen; terwijl de vaktheologen der Bekennende Kirche ( die zich niet aan de Nazi's heeft onderworpen) zich
eerder, uit verzet wellicht tegen het piëtisme (zoals b.v. in Wi rttemberg ) als verdedigers van wezenlijke punten van Bultmann's theologische visie opwerpen. Opnieuw voelt het Duitse Protestantisme zich
geplaatst voor de kernvraag van zijn christendom, de verklaring namelijk van de H. Schrift, en wel speciaal de verhouding van Gods Woord
tot de denkvormen van de moderne mens.
Vandaar dat beslissende standpuntverklaringen niet konden uitblijven. Reeds einde 1950 verscheen een eerste kerkelijke uitspraak van het
Leitendes geistliches Amt van Hessen-Nassau; niet lang daarna werd
deze uitspraak overgenomen door de Evangelische Kerk van Rijnland.
De lutherse landsbisschop van Stuttgart, D. Martin Haug, vaardigde
op 26 januari 1951 een herderlijk schrijven uit, waarbij de dominees
aangespoord werden zich te verzetten tegen de verspreiding van Bultmann's leer. In April 1951 volgde een waarschuwing van bisschop D.
.
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Dibelius. Tegen het einde van 1951 verscheen binnen het raam. der
Bekennende Kirche een Erklärung over de Bultmannse theologie. Op11 Maart 1952 werd door de Evangelisch~theologische Faculteit van
Tübingen een soort memorandum aangeboden aan de Landeskirchenrat
van Württemberg 1). Ofschoon deze tot zeer verschillende richtingen
behorende theologen overtuigd zijn dat er een zekere aanpassing der
evangelie~verklaring noodzakelijk is, en dat er "nog nooit een definitieve
voltooiing van de theologische taak" heeft bestaan, zodat er geen
"onvoorwaardelijke aanspraak op waarheid" in de theologie mogelijk is.
zien ze toch dUidelijk het gevaar in van "liberalisme" en "perversie van
de H. Schrift", wat betreft de objectieve gebeurtenissen van het Nieuwe
Testament. Het is dan ook niet te verwonderen, dat op de laatste
synode van de Vereinigte Evangelisch~Lutherische Kirche Deutsch~
lands, die einde April 1952 te Flensburg werd gehouden, er meerdere.
stemmen zijn opgegaan om - vreemd genoeg voor de mentaliteit van
het "vrij onderzoek" - een doctrinaire uitspraak te eisen.
Ook van Rooms~katholieke zijde werd tegenover Bultmann's princie~
pen reeds stelling genomen "). Het lijkt de moeite waard wat meer licht
te werpen op deze uiterst belangrijke controverse, die ook ons, katho~
lieken, niet onverschillig kan laten. Daarom zullen wij eerst een korte
schets geven van Bultmann's bedoelingen, vervolgens de philosophische
ondergrond belichten, en ten derde de tekorten van deze theologische
methode critisch releveren.

I
Rudolf Bultmann heeft zich tot taak gesteld de heilsboodschap van
het N.T. te entmythclogisieren 3). Daaronder verstaat hij een interpre~
tatie, die deze boodschap herleidt tot een existentiële (zij het nog door
God medegedeelde) bewustwording van de echte zin der menselijke
existentie. Door deze interpretatie wordt tevens de inhoud van de
boodschap losgemaakt van allerlei "mythologische" voorstellingen
waarin ze verstrikt is. Wat onder deze zogenaamde mythen valt, grijpt
zeer diep in de traditionele geloofsleer in. Een in Januari 1951 verspreid
vlugschrift somt een indrukwekkende rij centrale heilsfeiten op, die door
Bultmann's Entmythologisierung op zij geschoven worden: de maagde~
lijke geboorte, het feit dat Jezus Gods Eniggeboren Zoon is, de wonderen van het N.T., het geloof in geesten en duivelen. de nederdaling ter
i) Für und wider die Theologie Bultmanns. T.übingen. Mohr. 1952.
") B.v. K. Adam, in Theologie und Glaube 1952; P. Fransen. in Bijdragen 1950.
284; of K. Thieme. in Frankfurter Hefte Febr. 1953. 112.
3) Cfr Kerugma und Mythos (ed. H. W. Bartsch), 1 Bd 1951; 2 Bd 1952. Hamburg. Dit boek wordt verder geciteerd KuM.
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maar subjectief-anthropologisch. Door de mythe poogt de mens in
laatste instantie zijn eigen existentie te beschrijven. Het demonengelook
b.v. is niet zozeer primitieve natuur- of geneeskunde, als wel het besef
van de mens dat zijn leven beperkt is en onderworpen aan factoren die
buiten zijn controle-mogelijkheden liggen, die vaak zijn pogingen verijdelen en essentieel onverschillig tegenover hem staan.
De Entm ythologjisierung heeft dus voor Bultmann niet tot doel de
eliminering van de mythologische factoren, met behoud van het zuivere
kerugma, maar wel de anthropologische transpositie van die mythologische elementen. Deze transpositie is trouwens, volgens hem, juist gewild
door de schrijvers van het N.T., vooral door St Paulus en St jan.
Bultmann gebruikt het woord existentielle interpretatie. Wanneer men
dus voor een „mythe" staat, moet men zich steeds afvragen: „Wat
deelt de verteller mede over zijn eigen existentie?" Deze interpretatietaak is natuurlijk immens; haar resultaten zullen altijd slechts, dank zij
een vrije keuze, door een bepaalde persoon kunnen geassimileerd
worden: altijd moet de toehoorder zelf beslissen, voor of tegen de
voorgehouden prediking.
De vraag voor Bultmann is dus steeds: „Wat heeft God gedaan voor
alle mensen door Christus?" Om dit te bepalen, wordt de Entmythologisierung toegepast zowel op de nieuw-testamentische verhalen die
handelen over het bestaan buiten Christus om, als op die welke betrekking hebben op de existentie met Christus.
Het bestaan zonder Christus, blijkens de nieuw-testamentische teksten, is een leven van zorg en angst: St Paulus verlangt immers dat de
christenen „zonder zorg" zullen zijn (1 Cor. 7, 32) . Wanneer de mens
zulk een leven van zorg en angst leidt, dan wordt hij de prooi van
onverschillige, ja vijandige „machten" (b.v. de duivelen) . Om deze
reden zoekt hij zich vast te klampen --- en dat is de essentie der zonde
aan de zichtbare en tastbare dingen van deze wereld: hij „stelt zijn
vertrouwen in het vlees" (Phil. 3, 3) , en hij gelijkt op de rijkaard uit de
parabel: „Ziel, ge hebt veel goederen liggen, voor vele jaren; neem uw
gemak, eet, drink, maak goede sier" (Lc. 12, 26) . Maar dit gevoel van
zelfverzekerdheid is louter ingebeeld, want „de gedaante dezer wereld
gaat voorbij" (1 Cor. 7, 37) . Daarenboven, omdat de mens zich hecht
aan de aardse dingen, ontstaan naijver, haat en afgunst.
Wie echter een bestaan in Christus leidt, hecht zich aan het onzichtbare, niet aan het „vlees" maar aan Gods genade: „Datgene wat
onzichtbaar is, onbekend, oncontroleerbaar, treedt hem tegemoet als
liefde .... en betekent voor hem niet dood maar leven" (KuM I, 30) .
Die liefde van God is vergevende genade; daardoor wordt de mens
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verlost van het verleden, van het bestaansmoment waarop hij een
houvast zocht in controleerbare dingen. Het geloofsleven, waarmede
men aan die genade beantwoordt, werkt bevrijdend, maakt de mens
open voor God en geeft de kracht om Hem te dienen. Ofschoon geen
vlucht uit de wereld, brengt dit geloofsleven toch een onthechting mede,
waardoor de mens in de wereld leeft alsof hij er niet toe hoorde. Hij
ontvangt macht over de aardse dingen, maar deze hebben geen macht
meer over hem. Dat is reeds een verwezenlijking van de eschatologische
existentie.
Aangezien de mens uit zich zelf niet in staat is een haar van zijn
hoofd te doen vallen, is hij zeker niet bij machte om van het leven
zonder Christus over te gaan naar een bestaan in Christus. Het joodse
legalisme, dat door de trouwe wetsonderhouding Gods genade stormenderhand meende te kunnen veroveren, heeft dit wel gepoogd maar te
vergeefs. Ook het moderne existentialisme, dat wel de val van de mens
erkent, doch in het klaar bewustzijn van die gevallen existentie toch nog
de mogelijkheid ziet om die eigen existentie autonoom te voltrekken,
beproeft eveneens een onmogelijke taak. Want als iemand zijn existentie als gevallen en verdorven kent, zal hij de „zonde" niet begaan om te
ervaren dat het voltrekken van zijn existentie in zijn macht ligt, maar hij
zal integendeel bewust worden dat zijn existentie een loutere gave
Gods is. Dit laatste inzicht nu wordt gegeven door Gods openbaring in
Christus. Hierdoor immers wordt het hem duidelijk dat Gods liefde de
mens, op een totaal onverdiende wijze, aanneemt zoals hij is, en hem zo,
louter vrijgevig, bevrijdt van wat hij is: „Het christelijk geloof is geloof
in de klaarblijkelijke liefde van God. Enkel hij die bemind wordt, kan
zelf beminnen; enkel hij in wie geloof gelegd werd, kan geloven; enkel
hij die overgave heeft ervaren, kan zichzelf overgeven. Wij worden vrij
gemaakt om onszelf aan God te schenken, omdat Hij zichzelf aan ons
gegeven heeft" (KuM I, 43).
Men zou zich hier kunnen afvragen: „Moeten de concepten van
zonde en van Gods tegemoetkoming in Christus zelf niet onderworpen
worden aan de Entmythologisierung?" „Neen", antwoordt Bultmann;
„en wel omdat ze behoren tot de concrete structuur van elke menselijke
existentie". De „mythologische" uitspraken worden juist in het historisch levensverhaal van jezus van Nazareth ingeweven om aan te tonen
dat het historische tegelijkertijd „eschatologisch" is, d.w.z. van beslissende betekenis voor elke menselijke existentie. Om Bultmann's eigen
terminologie te gebruiken, het historische (éénmaal gebeurde) is tegelijkertijd geschichtlich, d.i. eschatologisch. Om b.v. aan te duiden dat
het historische feit der kruisiging de ware zin van de menselijke exis-
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geloof kan nooit bewezen, maar slechts gewaagd worden. Gods geest,
die aan de mens geschonken wordt, stelt hem niet vrij van een persoonlijke inzet. Zelfs de gedemythologiseerde boodschap is niet per se evident, maar ze moet steeds vrijwillig aangenomen! worden. Jezus zelf
drong trouwens hierop aan: St Petrus mocht zich niet verschuilen achter
de opinies van anderen, maar moest de vraag beantwoorden: „Gi j
echter, wie zegt ge dat Ik ben?"
Ongetwijfeld is Bultmann eveneens beïnvloed door het teloorgaan
van de notie van absolute waarheid in de hele geestesgeschiedenis van
onze tijd, en door het moderne, philosophisch gefundeerde wantrouwen
tegenover zogenaamd objectieve geschiedschrijving. Als het voor Bultmann er alleen op aan komt, Christus nu te ontmoeten, dan heeft het
weinig zin te gaan zoeken; in het trouwens toch niet achterhaalbare
verleden van de 2000 jaar geleden levende timmerman Jezus van Naza
reth. Een koude, objectiverende, wetenschappelijke historiographie
maakt daarenboven van haar inhoud een „voorwerp"; een persoon ka n
echter geen louter voorwerp zijn. Anderzijds is voor een consequente
existentialist een Ich-Du-verhouding onmogelijk met een wezen dat
enkel in het verleden leeft.
Daarenboven houdt Bultmann er de aprioristische opinie op na, dat
elke bovennatuurlijke uitspraak in menselijke termen, oncontroleerbaar
en dus waardeloos is; ja dat er geen overeenkomst mogelijk is tussen
een „mythologische" en een objectief-wetenschappelijke denkwijze.
Spreekt hier nog een rest mee van het Kantiaanse subjectivisme?
De merkwaardigste contactpunten vertoont Bultmann's Entmythologisierung echter met de philosophie van Martin Heidegger. Men weet
in tegenstelling met de
dat voor deze wijsgeer het menselijk Dasein
Vorhandenheit der levenloze wezens --- o.a. gekenmerkt is door de
Erschlossenheit, d.i. de openheid waardoor de mens zijn eigen wezen
kent. Aangezien echter de kennis van het eigen Dasein een integrerend
deel uitmaakt van dat Dasein, volgt daaruit dat een wijziging in het
begrijpen van de eigen existentie een reële wijziging meebrengt in die
existentie zelf. Nu zal iedere aandachtige lezer dadelijk opmerken, dat
er overeenkomst bestaat tussen deze Heideggeriaanse princiepen en de
hoger geschetste ideeën van Bultmann. De Entmythologisierung heeft
tot laatste doel een wijziging te brengen in de kennis der eigen existentie, en daardoor die existentie te transformeren. De tegenwerping
van H. Thielicke, dat Bultmann's verklaring slechts een wijziging in het
bewustzijn meebrengt, vervalt als men bij de Marburgse exegeet het
Heideggeriaans standpunt veronderstelt, dat zelfbewustzijn het Dasein
maakt tot wat het is.
.

.
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Er is echter meer. De grootste fout, die de wijsbegeerte, volgens
Heidegger, gemaakt heeft, bestaat in het verwarren van de categorieën
der Vorhandenheit met die van het Dasein. Deze fout ontdekt Bultmann ook met betrekking tot sommige Bijbelse concepten. In de kosmologische drieledige indeling van het universum, wordt de Daseinswerkelijkheid van de spanning tussen twee geestelijke wezens, God en
mens, gedegradeerd tot een tegenstelling in de sfeer van de Vorhandenheit. In het sacramentalisme van de Eucharistie en van de Geesteswerking ziet Bultmann eveneens een Vorhandenheit-formulering van
een Goddelijke Daseins-beïnvloeding. Over het algemeen, berust de eis
om elke „mythologie" existentieel te interpreteren op de Heideggeriaanse overtuiging dat alles ten slotte er op aan komt het Dasein niet als
louter Vorhandenheit te beschouwen.
Heidegger's term der Verjallenheit, waardoor de verkeerd begrepen
menselijke existentie , ;onecht" wordt, omdat de mens zijn Ich verliest
in het onzijdige man, en aldus zijn Dasein verlaagt tot Vorhandenheit,
vindt ook een parallel bij Bultmann. Deze erkent dit volmondig: ,,Martin Heidegger's analyse van het zijn schijnt de énige profaan-philoso
phische voorstelling van de nieuw-testamentische visie op het menselijk
Dasein te zijn. De mens namelijk (bepaalt) .... in het moment der
beslissing .... of hij zichzelf wil verliezen in de wereld van het Vorhandene, van het man, ofwel of hij zijn „echtheid" wil winnen in het
opgeven van elk houvast, en in de onvoorwaardelijke overgave van
zichzelf voor de toekomst. Is dat niet ook het nieuwtestamentisch
begrip van de mens?" (KuM I, 35).
Weliswaar heeft Bultmann soms gepoogd (KuM II, 201) die nogal
compromitterende uitlating van zijn eerste essay te verzachten, en zich
te distancieren van Heidegger. Hij doet dit b.v. door het christelijk
geloof voor te stellen als een existentielle, dit is concreet-beslissende
houding, die verschilt van de existentiale, d.i. theoretisch-wijsgerige
vraag naar de reële mogelijkheid van een wijziging in de kennis en dus
in het wezen van het Dasein. Doch het blijft een niet te loochenen feit
dat de aanknopingspunten niet gering zijn tussen de ontologie van
Heidegger en Bultmann's concreet begrip van het Christendom.

III
Welk moet ons oordeel zijn over de boven beschreven methode der
Entmythologisierung?

De meest in het oog vallende eigenaardigheid van Bultmann's standpunt is wel zijn sceptisch wantrouwen tegenover het „historische" in het
N.T. Karl Barth spreekt in dit verband van het „bijgeloof" (KuM II,
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107) waardoor het „historische" uitsluitend opgevat wordt als datgene
wat met de moderne historiographische techniek kan warden vastgesteld. Er zijn echter feiten, aldus K. Barth, die niet met de methodes
der historische wetenschap kunnen bewezen worden, maar wier geloofwaardigheid blijkt uit historische en psychologische overwegingen, die
op historische getuigenissen teruggaan.
Ofschoon Bultmann meer dan eens de nadruk legt op het gebeurtenis-.
karakter van het christelijk Evangelie (in Christus is iets gebeurd, en
gebeurt nog voortdurend iets van beslissende betekenis voor elke
menselijke existentie) , kan hij toch geen recht laten wedervaren aan het
historisch karakter van het Christendom. Hierbij wordt Bultmann wel
enigszins geleid door de juiste overweging, dat het historische het
geloof niet kan bewijzen. Doch zijn houding is principieel gericht tegen
het verleden historische als zodanig. Wat hij zegt van het Paasgeloof,
geldt voor hem van alle historische gebeurtenissen van het N.T.: „Voor
het christelijk Paasgeloof is de historische vraag van geen belang"
(KuM I, 46) . Een dergelijke „theologie van het alsof" (Sauter, in KuM
II, 61) wordt wel eens bevestigd tegen de tekst van het N.T. in: wanneer St Paulus de historiciteit van de Verrijzenis duidelijk wil maken
door een opsomming van de ooggetuigen (1 Cor. 15, 3-8) , dan wordt
dit door Bultmann tamelijk pedant van de hand gewezen met een
aprioristisch slagwoord: „fatale Argumentation" (KuM I, 45) . Dit
slagwoord openbaart in de grond de overtuiging dat een existentieel
standpunt geen behoefte heeft aan absolute waarheid.
Eigenlijk is de zinvolle gebeurtenis van de Verrijzenis voor Bultmann
niet iets wat jezus overkwam, maar veeleer een wijziging in het geloof
der eerste christenen. Doch, dan kan die wijziging slechts louter toevallig zijn en vervangen warden door onverschillig welke andere zelfs nietnieuw-testamentische ervaring. Op die manier kan het „historische" in
Bultmann's Christendom eigenlijk gemakkelijk wegvallen, zonder énig
letsel voor de existentiële structuur van zijn systeem, doch met een
consequente omzetting van een „theologie" (in zoverre een geloofskeuze meespreekt) in één van de vele mogelijke existentie-philosophieën. Het „historische" is ten slotte, voor Bultmann, louter een
aanleiding waarvan de waarde slechts willekeurig bijbehouden wordt.
Het existentiële kerugma treedt feitelijk in de plaats van Christus; het
voorwerp van dat kerugma is niet meer het Christusgebeuren, maar heel
het gebeuren valt samen met een existentiële houding, die ten slotte met
de persoon van Christus niet veel meer te maken heeft 4 ) .
4)

K.Barth, Rudolf Bultmann. Ein Versuch ihn zu verstehen, Zürich, 1952, 17.
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Sommige van deze voorstellingen worden onaanvaardbaar geacht
omdat ze Dasein en Vorhagdenheit verwarren, d.w.z. omdat ze geestelijke dingen opvatten als ging het om natuurlijke entiteiten, of omdat ze
de goddelijke werkelijkheden in menselijke beelden omzetten. Voor deze
elementen, die vooral in de leer over de H. Geest en over de sacramenten voorkomen, kan ook een Katholiek -voorstander zijn van een zekere
Entmythologisierung, in die zin dat hij zich niet laat verleiden door
materiële of ruimtelijke voorstellingen, en de geestelijke activiteit van de
transcendente God als de énige werkelijkheid opvat. Op dit terrein moet
men rekening houden met de tegemoetkoming van Gods Geest, die de
geïnspireerde auteur gebruik laat maken van de poëtische symbooltaal
en hem ongedwongen naar materiële beelden laat grijpen, ook om de
meest existentiële bewustzijnsinhouden te omschrijven. Ook Heidegger,
zo zagen we hoger, schept de beeldende term Verjallenheit, om een
eminent Daseins-aspect te verwoorden. Deze eerste reeks „mythologische" elementen behoort dus eerder tot het gebied der inkleding dan tot
dat van de eigenlijke inhoud der Boodschap. In deze gevallen hindert
de voorstellingsvorm niet in het minst, als men zich maar goed bewust
blijft van de waarheid, die er achter ligt. Het probleem in dit verband
geldt meer de Entkosmologisierung dan wel de Entmythologisierung
( naar de formule van Prenter, in KuM II, 74) . Het is echter wel merkwaardig dat de kosmologische muthologoumena blijkbaar de voornaamste categorie van Bultmann's „mythologische" formuleringen uit het
N.T. uitmaken; het eventuele discrediet, dat er op valt, wordt door
Bultmann wellicht uitgebreid tot andere domeinen, waar men met een
symbolische behandeling of formulering te doen heeft (K. Barth, R.
Bultmann, 1.c., 32) .
Tegen andere „mythologische" elementen, b.v. tegen de wonderen,
maakt Bultmann bezwaar in naam van datgene wat hij beschouwt als
het wetenschappelijke wereld-beeld der gesloten oorzakelij kheidsbetrek
kingen: „Mirakel sind unmóglich" (KuM II, 182) . Doch iedere onbevangen beoordelaar ziet in dat Bultmann hier geleid wordt door het
typisch liberale apriori van een gesloten philosophie, die de principiële
onverificeerbaarheid van het transcendente loochent ( „nachdem uns
aller Denken unwiderruflich durch die Wissenschaft geformt ist") . Een
dergelijk apriori heeft Bultmann zeker niet gehaald uit een eerlijke
exegese van het N.T., doch hij steunt hier blijkbaar op een immanentistische negatie van het bovennatuurlijke, en niet op iets zuiver „mytho
logisch".
Een derde reeks muthologoumena worden afgewezen omdat zij de
menselijke vrijheid aan banden leggen (b.v. de bezetenheid of de erf-
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zonde).. Op dit terrein
terrein weer is Bultmann
Bultmann beheerst
beheerst door
door het
het existentialisexistentialis~
zonde)
tisch idee dat
dat ongebondenheid
ongebondenheid onontbeerlijk
onontbeerlijk is voor
voor de
de ware
warevrijheid.
vrijheid.
tisch
Ook dit idee heeft
heeft Bultmann
Bultmann niet
niet verworven
verworven uit
uit een
eenobjectieve
objectieveexegese
exegese
N .T.,maar
maar veeleer
veeleer uit
uit een
eenrationalistische
rationalistische vervlakking
vervlakking van de
de
van het N.T.,
Evangelische Boodschap,
Boodschap, waardoor
waardoor „het
"het denken
denken van
van de
demoderne
moderne mens
mens
rechter gemaakt
wat in
in Gods
Godshandelen
handelenmogelijk
mogelijk
tot rechter
gemaakt wordt
wordt van datgene wat
of onmogelijk
onmogelijk lijkt"
lijkt" (verklaring
(verklaring van het
het Leitendes
Leitendes geistliches
geistliches Amt
Amt van
Hessen~Nassau).
dat het N.T.
N.T. telkens
telkens op
op perper~
Hessen-Nassau) . Ofschoon
Ofschoon het
het waar
waar isis dat
soonlijke Entschlossenheit
Entschlossenheit aandringt,
beslissing toch
toch altijd
aandringt, blijft
blijft deze beslissing
een gehoorzamen aan Gods objectieve roep als aan een aanbiddelijkeenghorzam Gdsbjectivropaln bidejk
transcendentie. De
christen laat zich
zich niet
niet binden
binden aan
aanabstracte
abstracte relireli~
transcendentie.
De christen
gieuze of morele
morele stelregels, maar
maar aan de levende
levende Persoonlijkheid
Persoonlijkheid van
van de
de
Goddelijke Vader,
Vader, en
Goddelijke
en verkrijgt
verkrijgt zo
zo de
de„vrijheid
"vrijheid der
derkinderen
kinderen Gods
Gods"(Gal.
5,1).
1).
( Gal. 5,
Ongetwijfeld wijst
Ongetwijfeld
wijst Bultmann
Bultmann de
de „mythologische"
"mythologische" vormgeving
vormgeving af,
af,
omdat
recht laat
laat wedervaren
wedervaren aan
aan het
het eschatologieschatologi~
omdat hij
hij meent
meent dat
dat ze geen recht
sche feit van Christus, d.i. omdat
omdat hij
hij ze niet in staat acht
acht de
de eschatologieschatologi~
sche natuur van het historisch Christusgebeuren
Christus gebeuren te
te bewijzen.
bewijzen. Maar
Maarmen
men
kan
het Christendom
Christendom als resultaat
resultaat van een
een eschatoloeschatolo~
kan zich afvragen of het
gisch
geïnterpreteerde mythologie
mythologie überhaupt
überhaupt kan
kan bewezen
gisch geïnterpreteerde
bewezen worden.
Bultmann
dat het
het enkel
enkel voorwerp
voorwerp van beslissing is,
is, en
en dat
dat
Bultmann geeft
geeft zelf toe dat
getuigenis der
der nieuw-testamentische
nieuw~testamentische schrijvers
schrijvers tot
tot deze
dezebeslissing
beslissing
het getuigenis
enkel kan aansporen.
gezien dat
dat de
de
aansporen. Daarbij
Daarbij wordt
wordt echter over het hoofd gezien
laatste
reden waarom
waarom deze aansporing
aansporing zin en
en kracht
kracht heeft
heeft ten
tenslotte
slotte
laatste reden
moet gezocht worden in een
een historische
historische invloed
invloed van
van Jezus:
Jezus: alleen in
in de
de
moet
Christus extra
extranos
nos kan
men het
de Christus pro
pronobis
nobis vinden
kan men
het heil van de
(bisschop
Haug).. In
In dat
dat geval
geval echter
echter kan
kan het
het„mythologisch"
"mythologisch" element
element
(bisschop Haug)
niet die ondergeschikte
ondergeschikte rol
rol spelen,
spelen, die
die Bultmann
Bultmann eraan
eraan toekent.
toekent. TrouTrou~
welk recht
recht heeft
heeft Bultmann,
Bultmann, in
in de
de consequentie
consequentie van
van zijn
zijn systeem,
systeem,
wens welk
om aan
om
aan de
de entmythologisierende
entmythologi'sierende verklaring
verklaring van
"mythologie" een
een
van de „mythologie"
absolute waarde, laat
laat staan
staan waarheid,
waarheid, toe
toetetekennen?
kennen?
Ten
slotte blijft
blijft er
er aan
aan de
dekritiekloos
kritiekloos vooropgestelde
vooropgestelde kanon
kanon van
van het
het
Ten slotte
begrip
begrip „mythologie"
"mythologie" een vrij
vrij grote
grote dubbelzinnigheid
dubbelzinnigheid kleven.
kleven. Vooreerst
Vooreerst
pikant vast
N.T. het
het woord
woord muthos
is het pikant
vast te
te stellen dat in
in het N.T.
muthos gebruikt
wordt
„fabels", die
die goed zijn
wordt voor
voor absoluut
absoluut waardeloze
waardeloze "fabels",
zijn voor
voor „oude
"oude
wijven" (1
4,7;
Tim. 4,
4, 4;
4; 22 Petri
Petri 1,1, 16)
16).. Maar
Maar ook
ook in
in het
het propro~
wijven"
(1 Tim. 4,
7; 22 Tim.
faan
"mythe" de
de bijklank van een louter
louter gefingeerd
gefingeerd verver~
faan gebruik, heeft „mythe"
haal.
van het N.T.
haal. Is
Is de
de „mythologie"
"mythologie" van
N.T. dan
daneen
eenoverwoekering
overwoekering van
van
fictieve objectiveringen, waardoor beeldeloze, naakte
naakte en
en zuiver
zuiver geestegeeste~
lijke
verhaaltjes worden
worden uitgedrukt?
uitgedrukt? Ook
Ook Bultmann
Bultmann zal
zal
lijke waarheden
waarheden in verhaaltjes
toegeven dat Jezus
toegeven
Jezus geen
geen Narcissus
Narcissus is.
is. Of
Ofvormt
vormtdie
die„mythologie"
"mythologie" een
een
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populair
patroon, waarin irrationele
irrationele concepties
concepties worden
wordengeprojecteerd?
geprojecteerd"?
populair patroon,
Ook
Bultmann zal
geen „Mythus
"Mythus des
des XX.
XX.
Ook Bultmann
zal toegeven
toegeven dat
dat het
het N.T. geen
Jahrhunderts"
is.
Om
redenen
blijft
de
benaming
Mythus
zeer
ahrhunderts"
is.
Om
deze
redenen
blijft
de
benaming
Mythus
J
ongelukkig en verwarrend, omdat ze de
de indruk
indruk wekt elk
elk contact
contact met
met de
de
werkelijkheid uit
Voor Bultmann
Bultmann heeft,
heeft, ininlaatste
laatsteinstantie,
instantie.
werkelijkheid
uit te
te sluiten. Voor
alleen het geloof waarde
waarde als
als overgave
overgave aan
aan Christus'
Christus' genade,
genade, en
en niet
niet de
de
feitelijkheid
precies geloofd wordt. Doch
Doch deze
dezetrouw
trouw
feitelijkheid van
van datgene
datgene wat
wat precies
het uiterste
uiterste aan
aan het
hetsubjectivisme
subjectivisme van
van het
hetLutherse
Lutherserechtvaardirechtvaardi~
tot in het
gingsgeloof,
heeft wellicht
wellichtde
deobjectieve
objectievevan
vanGod
Goduitgaande
uitgaandeopenbaring
openbaring
gingsgeloof, heeft
in het zichtbare
zichtbare van deze
deze wereld
wereldgeminimaliseerd.
geminimaliseerd.
Samenvattend kunnen wij besluiten. Wel
Welblijft
blijftBultmann's
Bultmann'smethode
methode
uiterst
om haar
haar pastoraal
pastoraal uitgangspunt
uitgangspunt en
en haar
haar fanatieke
fanatieke
uiterst suggestief om
consequentie,
wederontdekking van de
de kosmologische,
kosmologische, min
min of
of
consequentie, om
om de wederontdekking
meer
symbooltaal, om haar
haar benadrukking
benadrukking van het
het concon~
meer tijdsgebonden,
tijdsgebonden, symbooltaal,
creet~soteriologisch
( existentialistisch) aspect
aspect van
vanhet
hetChristendom.
Christendom.
creet-soteriologisch (existentialistisch)
Maar anderzijds
anderzijds denkt
misschien niet diep genoeg door
door in
in het
hetdoor
door
denkt ze misschien
God geopenbaarde dogma van de Menswording. Door
Door dit
dit dogma
dogma wordt
wordt
immers
"mythologische" inkleding, als eschatoloeschatolo~
immers het
het historische,
historische, in
in de „mythologische"
voorgoed erkend.
erkend. Er
Er is
is geen
geenbreuk
breuk tussen
tussende
dehistorische
historische
gisch heil pas voorgoed
Jezus, de „mythologische"
voorstelling van
van de Zaligmaker,
Jezus,
"mythologische" voorstelling
Zaligmaker, en
en de
de
eschatologische Christus pro
pronobis.
nobis. God
heeft het
het goed
goed gevonden
gevonden
God zelf heeft
aards~menselijk, objectief-historisch,
objectief~historisch, en
endateerbaar-tijdelijk
dateerbaar~tijdelijk te
temama~
zich aards-menselijk,
ken. En de Apostelen hebben
hebben niet alleen de
de verlatenheid van het VleesVlees~
geworden
Woord op
op het
hetkruis
kruis meegemaakt,
meegemaakt, maar
maar de Heiland
Heiland ook
ook met
met
geworden Woord
hun
eigen ogen aanschouwd,
aanschouwd, toen Hij
Hij glorieus
glorieus opgestaan
opgestaan was uit
uit de
de
hun eigen
doden.
In de grond
grond heeft
heeftBultmann
Bultmann geen
geenvertrouwen
vertrouwen ininhet
hetonwankelbaar
onwankelbaar
In
getuigenis der
der gewijde
gewijde schrijvers.
schrijvers. Sint
SintJan
Janb.v.
b.v.wijst
wijsttoch
tochherhaaldelijk
herhaaldelijk
op zijn
zijn persoonlijke
persoonlijke belevenissen
35: 21,
21, 24;
24:
belevenissenals
als ooggetuige
ooggetuige (Jo.
(Jo. 19, 35;
1 Jo.
blijkt dat
grondintentie van
N.T.
Jo. 1, 11).) . Uit
Uit dit
dit getuigenis blijkt
dat de grondintentie
van het
het N.T.
ongetwijfeld
"eschatologische heil" (Jo.
(Jo. 20,
20, 31)
31),, doch
doch tevens
tevens dat
dat
ongetwijfeld is het „eschatologische
er
zich wezenlijke
wezenlijke feiten
feiten hebben
hebben voorgedaan,
voorgedaan, b.v.
b.v. wonderen.
wonderen. Deze
Deze
er zich
feiten werden
werden niet
niet louter
louterinineen
eenruimtelijk
ruimtelijkwereldbeeld
wereldbeeldgeprojecteerd,
geprojecteerd.
maar
ingrijpen van God in
in deze
dezewereld.
wereld.
maar correct
correct geïnterpreteerd
geïnterpreteerd als
als een ingrijpen
Dit ingrijpen
ingrijpen is derhalve
derhalve niet
niet meer
meer louter
louter „mythologisch"
"mythologisch" of fictief,
fictief.
maar door het geloof als objectief erkend en geponeerd. Deze objecti~mardohetglfsbjcirkendgpo.Dzbjectivering, is geen „magische
"magische dwang", geen
geen illusie,
illusie, op
op voorwaarde
voorwaarde dat
dat men
men
volgens het
hetschema
schemavan
vanwetenschappelijke
wetenschappelijkeuitspraken
uitsprakenover
over
ze niet opvat volgens
een of andere
andere Vorhandenheit.
bronader zelf van het
het meest
meest
maar als
als de bronader
Vorhandenheit, maar
bewust~persoonlijk
beleefde Dasein.
bewust-persoonlijk beleefde
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pionier
P. P.
door P.
P. V. VAN MOORSEL
MOORSEL

verschijnen meermalen
meermalen op het
het gebied
gebied der
derletterkunde
letterkundemenschen
menschen
verschijnen
E
E RRvan
meer dan
dan gewone
gewone beteekenis,
beteekenis, die
die een
een diepdiep-en
envergaanden
vergaanden
van meer

invloed
tijdgenoten". Deze woorden
woorden vormen
vormen het
het
invloed uitoefenen
uitoefenen op hunne tijdgenoten".
begin van
van een boekje,
J. A.
begin
boekje, dat in
in 1897
1897 onder
onder de
detitel
titel„Een
"EenPionier;
Pionier; J.
Alberdingk Thijm
Thijm 1840-1853"
1840-1853" van
van de
de hand
hand van
van M.
M. A. P. C.
Alberdingk
C. Poelhekke
Poelhekke
bij Malmberg verscheen.
bij
verscheen.
Nu, vijfenvijftig
vijfenvijftig jaren
jaren later
laterkan
kanmen
mengemakkelijk
gemakkelijk,dezelfde
woorden
,dezelfde woorden
toepassen op de auteur
auteur van dit
dit werkje,
werkje, de
de naderhand
naderhand zo
zo bekend
bekend geworgeworden Nijmeegse Neerlandicus,
Neerlandicus, die
die met
met zijn
zijn „Te-kort
"Te-kort der
der Katholieken
Katholieken in
in
de Wetenschap", zijn
zijn „Woordkunst"
"Woordkunst" en
enandere
anderepublicatie's
publicatie's voor
voorzijn
zijn
op het
het
katholieke
katholieke landgenoten
landgenoten een
een onschatbare
onschatbare wegwijzer
wegwijzer isis geweest op
pad van wetenschap
wetenschap en
en aesthetica.
aesthetica.
Poelhekke
voor ons
katholieke volksdeel
de eerste
eerste plaats
plaats
Poelhekke heeft
heeft voor'
ons katholieke
volksdeel op de
grote betekenis
grote
betekenis als Emancipator;
Emancipator; als vurig
vurig volgeling
volgelingvan
vanSchaepman,
Schaepman,
(en het
het meest
meest rond
rond de
de
maar
maar vooral
vooral van
van Thijm
Thijm heeft
heeft hij
hij zijn
zijn gehele
gehele leven
leven (en
eeuwwisseling)
enthousiast hun
hun plaats
plaats met
met zijn
zijn vele
vele vrienden
vrienden ingenoingenoeeuwwisseling) enthousiast
men. Want
Want Poelhekke
Poelhekke heeft
heeftin
indeze
dezestrijd
strijdnooit
nooitalleen
alleengestaan.
gestaan.Had
Hadhij
hij
men.
zijn jeugd doorgebracht
later zijn
zijn werk
werk zou
zou bevruchbevruch~
zijn
doorgebracht in een milieu,
milieu, dat later
ten, ouder geworden
geworden zou
zou hij
hij spoedig
spoedig zijn
zijn strijdgenoten
strijdgenoten vinden
vinden om
om samen
samen
met hen het intellectuele peil van Katholiek
met
Katholiek Nederland op de gewenste
gewenste
te helpen
helpen brengen.
brengen.
hoogte te
Zijn vader,
vader, de
de bescheiden
bescheiden Deventenaar
Deventenaar Jan
Jan Poelhekke,
Poelhekke, wiens
wienseeneenvoudige
niet-bombastische gedichten
gedichten in
in die
dietijd
tijdveel
veelwaardering
waardering
voudige en niet-bombastische
zelf goede
goederelatie's
relatie's met
met Alberdingk
Alberdingk Thijm
Thijm en
en met
met Mgr
Mgrvan
van
vonden had zelf
zijn zwager was.
was. Aan
Aanhem
hem had
had Maarten
Maarten Poelhekke
Poelhekkezijn
zijn liefde
liefde
Vree, die zijn
tot de poëzie
poëzie te
tedanken.
danken.Later
Laterals
alsonderwijzer
onderwijzerininAmsterdam
Amsterdamen
ensinds.
sinds
hij ook enigermate
enigermate onder
onder invloed van
van
1895 als leraar in Nijmegen stond
stond hij
zijn halfbroer,
intiem vriend
vriend was
was van
van
zijn
halfbroer, pastoor
pastoor Frans
Frans Poelhekke, die een intiem
Schaepman, van
van Mgr van Cooth
Schaepman,
Cooth (jarenlang
(jarenlangsecretaris
secretaris van
van„de
"deKatho
KathoMeurs. Maarten
Maarten zelf
zelf had
had als
als
liek") , van
van J.J. K.
K. Huysmans
Huysmans en
en van
van P. v. Meurs.
liek"),
publicist al contact
contact met
met vele
veleandere
anderekatholieke
katholieke intellectuelen
intellectuelen vvan
jong publicist
an
zijn generatie, welke we in Mei 1899 in "Berg en Dal" rond Schaep-zijngerat,wlk Mei189n„BrgDal"odSchepOr Gisbert Brom, op diens koperen priesterfeest
priesterfeest verenigd
verenigd
man's leerling Dr
zien. Onder hun vaandel ,,place
"place aux
aux jeunes"
jeunes" tekende Theo
Theo Molkenboer
Molkenboer
op de
de herinneringsprent
herinneringsprent o.m.
O.m. de broer
broer en de
de neef
neefvan
vanhun
hunvoorman,
voorman,Jan
Jan
en Eduard
Eduard Brom,
Brom, Dr
Or Schrijnen,
Schrijnen, Ruys de
de Beerenbrouck,
Beerenbrouck, Ariëns, Poels,
PoeIs,
Kalf
Aalberse en zovele anderen,
anderen, die
die we
welater
laterop
opbelangrijke
belangrijkeposten
posten
Kalff,f, Aalberse
in ons land
land ontmoeten.
ontmoeten. Hun
Hun ideeën
ideeën lanceerden
lanceerden zij
zij in
in·hun
hun lijfblad
lijfblad „het
"het
Centrum",
iets later
later in het kort daarop
Centrum", iets
daarop gestichte „Van
"Van Onzen
OnzenTijd"
Tijd"en
en
op de
de duur
duur zelfs
zelfs in
in„de
"deKatholiek".
Katholiek".
Geruggesteund
door deze geestverwanten,
Geruggesteund door
geestverwanten, later
later de
de „Klarenbeekse
"Klarenbeekse
jaarbij
bijArnhem
Arnhembijeenkwam,
bijeenkwam, heeft
heeftPoelhekke
Poelhekke
club" geheten, die
die elk
elk jaar
club"
zijn
werk verricht
verricht en
en hij
hij heeft
heeft deze
dezevriendschap
vriendschap vooral
vooral
zijn baanbrekend
baanbrekend werk
.
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ondervonden
hij werd aangevallen om
om zijn
zijn opvattingen
opvattingen betreffende
betreffende
ondervonden toen hij
de wetenschappelijke achterstand
Katholieken. De
achterstand van
van de
de Nederlandse Katholieken.
artikelen,
tekort zijn
zijn gepubliceerd
gepubliceerd en.
zijn. toetoe~
artikelen, die
die door
door hem
hem over
over dit tekort
en zijn
spraken,
handelen over dit thema,
thema, later uitgewerkt
uitgewerkt in een
een geruchtgerucht~
spraken, die
die handelen
makende
belangrijkste wat Poelhekke
Poelhekke voor
voor
makende brochure,
brochure, behoren
behoren tot
tot het
het belangrijkste
onze Emancipatie
Emancipatie heeft gedaan.
gedaan.
Begin
het sluimerende
sluimerende Katholiek
Katholiek Nederland opgeopge~
Begin Maart 1899 werd het
schrikt
lezingen. te
te Groningen
Groningen en
en Arnhem
Arnhem gehouden
gehouden
schrikt door
door een
een tweetal lezingen
door de heer jan
door
Jan Ka
Kalff
Amsterdam. Zijn onderwerp
onderwerp was:
was: „Katholi"Katholi~
lff uit Amsterdam.
cisme
Kunst". Het „Centrum"
"Centrum" zegt over
over zijn
zijn lezing
lezing voor
voor„Albertus
"Albertus
cisme en Kunst".
Magnus"
volgende (13
(13Maart
Maart1899)
1899):
"Onaangenaam,vreemd,
vreemd,
Magnus" het
het volgende
: „Onaangenaam,
soms
ooren. Over 't
't geheel
geheel was
was die
die
soms hard
hard klonk
klonk ons
ons die
die waarheid
waarheid in
in de
de ooren.
lezing eene ontnuchtering,
ontnuchtering, al is
is zij
zij eene,
eene, die
dieniet
nietterneerslaat
terneerslaatin
inmoedemoede~
loosheid, doch opspoort tot machtiger
machtiger inspanning als de
de werking
werking op
op het
het
ros,
sporen des
des bekwamen
bekwamen ruiters
ruiters in
in de
dezijde
zijdevoelt.
voelt.Katholicisme
Katholicisme
ros, dat de sporen
en Kunst
Kunst staan op
op 't't oogenblik
oogenblik niet
niet in
in de
de verhouding,
verhouding, waarin
waarin zij
zij behoor
behoo~
ren;
menig kunstgebied
kunstgebied in
geene verhouding.
verhouding. Deze
Deze.onbarmonbarm~
ren; op
op menig
in geheel geene
hartig
toegelichte stelling
hebben wij
wij mede
mede naar
naar huis
huis genomen
genomen. ter
ter
hartig toegelichte
stelling hebben
vruchtbare-overweging".
overweging".
vruchtbare
Het was het
het meerendeel
meerendeel der
der Katholieke
Katholieke dagbladpers,
dagbladpers, dat
dat in
indie
diedagen
dagen
hoogmoedig elke
elke vorm
vorm van critiek
critiek afwees.
afwees. En
Endit
ditbleek
bleekzeer
zeerduidelijk
duidelijkbij
bij
hun
reacties op Kalf
Kalffs
werd hem
hem uiterst
uiterst kwalijk
kwalijk genogen.o~
hun reacties
f's woorden.
woorden. Het werd
men,
"achterlijkheid" te spreken
spreken en
en dat,
dat, terwijl
terwijl de
deredactie's
redactie's
men, over een „achterlijkheid"
zoals ze wat
(zoals
wat later
laterbekennen
bekennen moesten)
moesten) 1)
grotendeels zo
zó achter
lijk
1 ) grotendeels
achterlijk
waren, dat ze serie's artikelen schreven over deze kwestie, zonder dewaren,dtzsi'klenchrvodzkwesti,nr
eigenlijke
spreker zelf te
te kennen,
kennen, menende
menende genoeg
genoegtete
eigenlijke woorden
woorden van
van de spreker
hebben aan een onvolledig
onvolledig krantenverslag.
krantenverslag. Had
Had Kalff
Kalff slechts
slechts beweerd,
beweerd,
de 80'ers
80'ers ook
ook te
te leren
leren viel,
viel,de
krantenschreven
schreven 22), dat spr.
spr.
dat er van de
de kranten
zijn geloofsgenoten achterlijk
achterlijk noemde,
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vriend, ga nog terug; zie, hoe ik ben gebeukt en denk wat u moet
wachten. Er is voor ons geen recht, zoolang de pseudo-kardinalen ---hoe siste hij nog, bij zooveel zwakheid, pseudo
hun valschen Index
schrijven; keer nog terug en word toch kruidenier".
Hoeveel critiek de jongeren ook mochten ondervinden bij hun optreden tegen de mufheid op kunstzinnig en wetenschappelijk gebied, de
kogel was door de kerk en niemand kon hen nog tegenhouden. „De
Tijd", die Poelhekke altijd nog wat meer voor vol heeft aangezien dan
de „blaasbode" van toen, nam op 16 en 17 April artikelen van Poelhekke op, die onder de titel „Herleving is nodig" verscheidene punten
nog even recht zette, door o.m. te zeggen, dat „gedachtig de spreuk
,,Doe wel en zie niet om" het al drommels weinig ertoe doet wat de
vijand (i.c. de liberalen en protestanten, v. M.) van onze woordenwisseling denkt, als wij maar vooruitgaan". In het tweede artikel gaat
Poelhekke over op eigen terrein, en bespreekt hij de achterstand der
katholieken op literair gebied. Twee reeksen van letterkundige uitgaven,
door katholieken en andersdenkenden gepubliceerd tonen duidelijk aan,
dat onze prestatie's miniem waren. „Schitterend is het figuur, dat wij
maken, niet".
De laatste alinea had eigenlijk ieder de mond moeten snoeren: „Wat
verwarring brengen niet Couperus, v. Eeden, Kloos, Buysse, v. Deyssel,
ik noem maar enkelen. Hun invloed danken zij vooral aan hun talent,
aan hun groote kunst. Daarom noem ik het een heerlijke zaak, de zaak,
voor welke wij strijden. En bedroevend, dat dit niet genoeg begrepen
wordt. Dat personen verward zijn met zaken. Dat men meent, dat het
ons te doen is, om iemand te kwetsen ....". Het krachtig positieve
optreden van de jongeren van 1899 konden vele ouderen van toen
slechts zien in een louter negatief licht.
—

Ontstaan van het ,,te-kort"
Na het zomerseizoen werden de „vijandelijkheden" spoedig heropend. Reeds op 21 October van hetzelfde jaar vinden we in „de Tijd"
een enthousiaste aankondiging van Poelhekke van de Duitse brochure
„das Princip des Katholicismus und die Wissenschaft" in 1899 gepubliceerd door de bekende Centrumafgevaardigde Prof. Freiherr v.
Hertling, die daarin de intellectuele achterstand van de Katholieken in
Duitsland becritiseerde. Het feit, dat deze publicist voorzitter was van
de „G irresgesellschaf t", de vereniging, die de Duitse Katholieke intellectuele krachten in de Kulturkampf (en later) bundelde en eens ons
Thijmgenootschap tot voorbeeld zou strekken, dit feit doet al vermoeden, dat v. Hertling een man was van vérstrekkende invloed, hetgeen
wordt bevestigd door Mgr v. Keppler's woord, die zijn vlugschrift „ein
rechtes Wort zu rechter Zeit" noemde. Poelhekke's woorden over deze
brochure waren aanleiding voor de Amsterdamse koopman en historicus
J. B. van Dijk om heen uit te nodigen in de laatste maand van 1899 zijn
kath. kiesvereniging toe te spreken over v. Hertling's publicatie en de
toepassing daarvan in ons land. Poelhekke hééft deze toepassing gemaakt en dit is hem van vele zijden zeer kwalijk genomen. I.p.v. bout-
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weg de hand op de zere plekken te leggen, m.a.w. aan te tonen, dat
Neérland's Katholieken op wetenschappelijk gebied een enorme achterstand hadden in te halen, dat er tot dan toe door hen practisch niets
wetenschappelijks was gepraesteerd, had hij, zo zeiden voorzichtiger
mensen 5 ), „de Paus van de Wetenschap voorop moeten zetten en had
hij daarbij het tekort van de Katholieken terloops moeten laten zien,
zonder het als de hoofdzaak aan te kondigen". De voorste rijen, die
voor de clerici gereserveerd waren bleven dan ook leeg 6 ). Poelhekke
had het dus even mogen aantippen. Maar ongetwijfeld zou het resultaat
er dan ook naar geweest zijn. Zulk 'n zwak geluid had de beminde
gelovigen niet uit hun eeuwenlange slaap gewekt. We zouden nu, 52
jaar later, wellicht nog steeds op zo'n zware bourdon moeten wachten
.... of er even hevig voor moeten schrikken als toen de verontwaardigde redacteuren van „de Maasbode" die Poelhekke's toespraken te
Amsterdam voor de kiesvereniging en de tweede voor „Albertus Magnus" een „strafpreek" noemden. Deze naam was een uitvinding van de
Dominicaan Pater L. Hooning, die na een lang onzakelijk betoog in „de
Maasbode" van 20 December concludeert: ,,Naar mijn inzien verdienen
de Katholieken als beoefenaars der wetenschap wel een aanmoediging
en een woord van hulde, maar geen strafpreek". Ook deze Eerw. Heer
laat niet na zijn ban uit te spreken over de „nieuwe letterkunde", die
van 1880, wel te verstaan. Hij doet dat met de volgende kleurrijke
woorden: „Deze (letterkunde) immers ligt nog wellustig te spartelen in
een riool, en meestal is haar taal slechts duivelstaal. Zou men het, zelfs
een geleerde, euvel duiden, als hij het hoofd afwendde en de ooren voor
haar sloot?"
Mocht de Katholieke pers zijn woorden in het algemeen niet hebben
gewaardeerd en op de duur nog minder hebben doorgegeven, Poelhekke's enthousiasme kon er alleen maar vuriger om worden. Zelfs het
feit, dat „De Tijd" zich langzamerhand van hem ging distanciëren,
ontmoedigde hem niet. Als de strijd op haar hoogtepunt is, zet Dr
Vermeulen namens de redactie aan Poelhekke haar principe's uiteen
(brief van 29 Maart 1900) . Poelhekke's artikelen waren in strijd met de
eenmaal vastgelegde standpunten van het Amsterdamse blad. Tekenend
is Vermeulen's opinie over Poelhekke's „strafpreek": „Lag het niet voor
de hand, dat ook n.a.v. statistieken, waaruit zou moeten blijken, dat er
roomsche dokters en advocaten ,,te weinig" zijn, dat de „kleine luyden",
die onder ons, Roomschen, de overgrote meerderheid vormen, U zeggen: „laat U toch niet door dergelijke statistieken verleiden om aan den
gevaarlijken raad, welke gij misschien hie r of dáár ve rn emen zult,
gevolg te geven en uw zoon student te laten worden, want gij zoudt er
later bittere spijt van hebben". Zóó is, naar ik meen (vervolgt Dr
Vermeulen) de gedachtengang geweest en ik kan niet anders, dan het
daarmede geheel eens zijn ....".
Intussen werden ook in de „Noordbrabanter" verwoede polemieken
6)

Ger. Brom: „Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland", 1930,

p. 212.
6)

„Het Centrum" van 14 December 1899.
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king verbeterd zijn, de Katholieken achterblijven in de wetenschappelijke vakken. Hier is von Hertling's woord van toepassing: „Er zijn nog
andere oorzaken; die zijn bij onszelf te zoeken". Er worden er vier
aangewezen: „De eerste is een vrij algemeen voorkomende gering
schatting der wetenschap". Mag het onze clerus tot grote eer strekken,
dat toentertijd „studeren gelijkbetekenend was met priester worden",
minder juist was de houding van de meeste geloofsgenoten (zelf vaak
zonder enige eruditie) om alle andere wetenschappen dan die der
theologie te minachten, Al staat bij de geloofswaarheden alle andere
kennis achter in belang, de overige wetenschappen hebben toch ook, zij
het in mindere mate, zeer veel schoons, nuttigs en verhevens en zijn
ons eveneens door de Schepper gegeven. Poelhekke besluit dit chapiter
aldus: „Hoe dikwijls zien we niet, dat de ware of vermeende uitkomsten
van het wetenschappelijk onderzoek tegen het Geloof worden gekeerd?
En wat is krachtiger middel om dat te voorkomen,, dan dat de Katholieken ernstig meewerken aan de taak der wetenschap zélf?" En Georg
von Hertling citerend: „Ein einziger Gelehrter, der erfolgreich in die
Forschung eingreift, dessen Namen mit weithin sichtbaren Zeichen in
die Blátter der Geschichte eingegraben ist, und der sich zugleich in
seinem Leben stets als treuer Sohn der Kirche bewahrt hat, wiegt ganze
Bande Apologetik auf".
Een tweede moeilijkheid, die uit de weg geruimd diende te worden,
was de vrees, die velen voor de wetenschap koesterden, in de foutieve
veronderstelling verkerend, dat dit geloofsafval als noodzakelijk gevolg
met zich mee moest brengen. In de Noordbrabanter" °) werd tegen p.
Knaapen rondweg geschreven: „En dan den geest der leeraren, en den
geest der wetenschap, om van andere dingen niet te spreken? Ee n
geestelijke, dien ik, en om zijn deugd, en om zijn kunde en scherp
verstand zeer hoog schat hoorde ik eens zeggen: „ze brengen er allemaal een tintje van mee, zoowel de geestelijken als de leeken". Vooral
deze laatste zinsnede trok (begrijpelijkerwijs) de aandacht. Intussen
heeft het ontstaan van onze Universiteit, van onze economische hogeschool en van onze studentenverenigingen de toestand op dit gebied
dusdanig veranderd, dat de enkele nadelen voor een katholiek aan de
hogere studie's verbonden ruimschoots vergoed worden door de vele
positieve kanten, die de zaak biedt. Moge de derde hindernis (de veel
voorkomende zucht naar het wonderbaarlijke) na het Taxil-bedrog wat
afgenomen hebben (al is de sensatielust nog niet verdwenen) de
laatste oorzaak, n.l. het overdreven Conservatisme was in die dagen
eveneens een actueler bezwaar dan nu.

Sprekende cijfers
In de tweede helft van zijn brochure laat Poelhekke ons zien hoe
bitter weinig katholieke geleerden het voor ons braakliggend terrein van
cultuur en wetenschap betraden. Nauwkeurige cijfers, door Poelhekke's
vrienden bijeengebracht, bewijzen het. De vier universiteiten van ons
9

) „De Noordbrabanter" van 5 Januari 1900.
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land hadden samen 238 gewone en buitengewone hoogleraren. Tweevan hen zijn er slechts katholiek, waaronder prof. de Groot O.P. Delft
telde onder zijn 26 docenten eveneens slechts twee katholieken en de
bezetting van de middelbare scholen en de Gymnasia was) van eenzelfde, droevige aard. Dit is niet louter een gevolg van anti-katholicisme, zo zei Poelhekke dus, maar ook van gebrek aan goede krachten
onzerzijds. Gaat men de overige intellectuelen van die tijd na, dan
liggen de verhoudingen niet veel anders. Van de drieduizend studenten
waren er vijfhonderd katholiek; terwijl we twee-vijfde van de bevolking
uitmaakten!
Poelhekke's grote ideaal was, de Wederinvoering in de profane
Wetenschap van de idee van het Christendom en dit houde men ook
voor ogen als men de laatste regelen van zijn brochure leest:
„Want al kunnen wij wijzen op uiterlijke omstandigheden, die veel
verklaren:
het feit blijft: Wij schieten te-kort!
Want al worden wij vaak onbillijk behandeld en achteruitgezet e n
voorbij gegaan;
het feit blijft: Wij schieten te-kort!
Want terwijl de toestanden beter werden;
het feit bleef: Wij schieten te-kort.
Terwijl onze rechten meer erkend worden;
het feit bleef: Wij schieten te-kort.
Terwijl wij zelf in eigen kring veel plaatsen hadden kunnen bezetten
met flinke krachten;
Het feit blijft: Wij schieten ook daar te-kort.
Wij mogen elke verklaring, elke gegronde verontschuldiging laten
gelden met al haar kracht, maar:
Het feit onzer tekortkoming blijft bestaan.
En dat moet anders worden. Daartoe moeten allen meewerken. Niemand uitgezonderd.
Want het gaat om de toekomst, het gaat om den invloed der Christenidee op de Wereldgeschiedenis, het gaat om de zaak der wetenschap ,
die winnen moet en winnen zal door het Geloof, het gaat om de eer en
de glorie der Kerk, het gaat er om: ook door de profane wetenschap de
volledige en verschuldigde hulde te brengen aan Hem, uit Wien alle
wetenschap voortvloeit".
.

Dit betoog, nog verrijkt door een emancipatie-rede van de Duitse
Bisschop Mgr Dr v. Keppler, klónk als een klok, al had die voor
Schaepman's zonen een vrolijker klank, dan voor onze conservatieve
geloofsgenoten, ofwel de ,,oude pruikjes" waarvan Aalberse spreekt 10),
die zich opeens ontmaskerd zagen en dat nog wel in het bijzijn van hun
dwalende broeders! „De Maasbode" liet het de eerste tijd bij het
eenvoudig vermelden in de kleinst-mogelijke letter, van de brochure,
zonder zich aan een bespreking te wagen 11 ) . „De Tijd" liet Poelhekke10) Brief van 8 Februari van Aalberse aan Poelhekke.
11) „De Maasbode" van 4 Februari 1900.
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mededelen, dat het hun onnodig voorkwam op ons tekort te wijzen;
„anderen plegen daarvoor wel te zorgen". Enige maanden later verscheen er in „Studiën" een artikel 12 ) getiteld „het tekort van den heer
Poelhekke", dat, zoals Gerard Brom zegt 13 ) , slechts kleinzielig kan
heten. Zowel de schrijver (een zekere pater Kerlen) als anderen ontzegden Poelhekke alle gezag, „omdat hij het gewicht van zoveel
onbekende grootheden betwistte". Kortom: er viel in die dagen zeer
weinig goeds van die Nijmeegse mijnheer te vertellen.
Anders waren de reactie's van Poelhekke's vrienden, waartoe ook
zeer vele jonge priesters behoorden. Zo lezen we in een brief van
Gisbert Brom 14 ): „De Noordbrabanter had vandaag een venijnig opstel
tegen U. Laat ze maar schelden! Wij gaan toch vooruit, getuige b.v. de
laatste aflevering van „de Katholiek", die geheel in onze geest was".
Aalberse, Schrijnen en vele anderen wensen hem van harte geluk, die
op dat ogenblik de zwaarste klappen had op te vangen. Fel zijn de
woorden, die Poelhekke op 11 Januari 1900 van zijn Heeswijkse vriend
en strijdmakker Jan Knaapen ontving: „'t Is van de week kijfweek
geweest, maar nu wordt het ranselweek; en die klappen uit moet deelen
ben ik" 15 ). Zelfs de oudere pastoor Poelhekke kon niet nalaten zijn
broer te schrijven hoé juist Mgr v. Keppler's woorden tot de geestelijken waren, die helaas veelal zo gewetenloos hun tijd hadden verdaan,
i.p.v. zich verdienstelijk te maken voor de wetenschap. Ook buiten de
grenzen vernam men van Poelhekke's brochure en de eerste was vanzelfsprekend von Hertling zélf 16) : „Dass meine kleine Schrift liber das
Princip des Katholicismus und die Wissenschaft auch bei den hollánr
dischen Katholiken Anklang gefunden hat, freut mich sehr. Es ist die
grosse Aufgabe der Zeit, bei treuem Festhalten an der kirchlichen
Autoritát und dem Of f enbarungsglauben sich mit Energie auf allen
Gebieten des modernen Kulturlebens zu beteiligen. Wenn wir unser
Pf und nicht vergraben, sondern damit wuchern, wenn wir uns nur recht
davon durchdringen wollen, welcher Vorsprung uns die Wahrheit
unser Prinzipien gibt, so kann ja der Erf olg nicht ausbleiben . . . .".
Dat deze brochure (ook buiten strikt genomen wetenschaps- en perskringen) de aandacht trok, blijkt uit het feit, dat het Tweede Kamerlid
van Gilse op 1 Maart 1900 tot de katholiek Vermeulen zei dat men er
zich niet over verwonderen kon „dat een zijner geloofsgenoten, de heer
Poelhekke, klaagt over het wetenschappelijk tekort van de Katholieken,
dat met feiten en cijfers in een door hem geschreven brochure gestaafd
wordt" daar alle offers van zijn partij ten spijt, de heer Vermeulen het
Onderwijs onbelangrijk achtte (Hand. p. 105) .
Al moge dit niet direct in de eerste jaren gebleken zijn, Poelhekke
'had op de duur groot succes met zijn publicatie. Zijn bazuinstoot deed
velen in de gelederen van de Wetenschap plaatsnemen. Gerard Brom
:

-

12) „Studiën", 1900, deel 54, blz. 389.
13) Ger. Brom: „Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland", 1930,
p. 214.
14) Brief van 11 Januari 1900.
15) Brief van 28 Januari 1900.
16) Brief van 2 Maart 1900.
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wat bescheidener te voorschijn getreden uit het recentste historisch
onderzoek.
Aldus verwerd de officiële „Renaissance" soms tot een zo problematische verschijning, dat meer dan één ernstig cultuurhistoricus tenslotte
de tijd gekomen verklaarde, o m ons eens en voor goed van dit tot
verwarring leidend begrip te bevrijden.
Realisme en Ideali sering
Wanneer wij thans gaan spreken over het realisme als kenmerk van
de Renaissance-kunst, van de „terugkeer naar de natuur", dan is het
reeds sedert Courajod onmogelijk, dit nog te handhaven als karakteristiek voor de Italiaanse Renaissance. Dan moet men ook, met of zonder
Thode, de Renaissance herleiden tot de uit het Franciscanisme ontstane
geesteshouding, tot bijna heel de Europese Gotiek, tot de Middeleeuwen. De talrijke auteurs, die het realisme in de middeleeuwse kunst
bestudeerd hebben, hoeven wij hier wel niet te vermelden. Alleen de
poging van Hamann om, wegens al deze verwarring, het inzicht in de
evolutie van de Westerse kunst grondig te vernieuwen, moeten we even
vernoemen, én van wege Hamann's invloed op de jongere Duitse en
vele Nederlandse kunsthistorici, én omdat ze toont, dat het vasthouden
aan het realisme als kenmerk der Renaissance (wanneer men daarbij
ook met de feiten rekening houdt) tot nieuwe antinomieën leidt. Ook
Hamann houdt zich aan het realisme als teken van de Moderne Tijd.
En ook hij steunt op een ontzaglijk feitenmateriaal. Terwijl hij moet
vaststellen, dat, omstreeks 1400, het realisme zich overal openbaart in
de Europese kunst, moet hij dan logischerwijze de niet-realisten, nl. de
„Hoog-Renaissance" van het Cinquecento, de generatie van Leonardo,
Michelangelo, Raf f aël, van haar voetstuk halen. „De ontwikkeling van
dit Naturalisme gaat veeleer aan de Hoog-Renaissance voorbij". Had
men de Renaissance gered door ze tot het Cinquecento te beperken en
het Quattrocento aan de Middeleeuwen op te offeren, dan wordt dit
vroege Cinquecento nu op zijn beurt „eine Gegenbewegung, .... kunst
lerisch schon Gegenre f ormation", en het werk van Botticelli enz. een
besliste „Umkehr zum Alten, Riickkehr zum Mittelalter", ja de eerste
„Neogotik". Voor hem spreekt uit het idealiseren in de kunst van het
Cinquecento dezelfde geest als uit de veel vroegere idealiserende Europese kunst ( Romaans en vroeg-Gotisch) .
Het zal wel onnodig zijn, hierbij uitvoerig uiteen te zetten, hoe men
het dan ook eens over de andere boeg heeft gegooid, en het idealisme
tot hét kenmerk der Italiaanse Renaissancekunst heeft gemaakt. Dr
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mag wellicht gesteld: heeft de perspectiefleer een nieuw ruimtegevoel in
de kunst voortgebracht, of bracht het ruimtegevoel de wetenschappelijke
perspectiefleer voort? Haar belang echter voor de kunst evenals dat van
de wat later zich ontwikkelende anatomische studies, die van grote
invloed zijn geweest op het zegevieren van de naaktvoorstelling, is niet
te onderschatten.
Geven wij aan deze vernieuwingen hun volle betekenis, dan komen
wij tot een Renaissance-stijl (het woord Renaissance is op zichzelf even
weinig aan zijn etymologie gebonden als het woord Gotiek) , tot een
begripsinhoud van de term dus, die een bepaalde kunststijl aanduidt, in
plaats van tot de „algehele Wedergeboorte, op alle gebieden, van de
Antiquiteit, de terugkeer tot de natuur, enz.".
En toch: welk een verschil tussen de Brancacci.kapel van Masaccio,
en het Lam Gods van zijn tijdgenoot Van Eyck! Vatten die twee namen
niet heel het contrast samen tussen de nieuwe Renaissance-kunst en de
oude laat-middeleeuwse? Laten wij het zeer zakelijke feit niet vergeten,
dat voor een deel verantwoordelijk is voor die zo „verschillende geest",
nl. dat beider techniek van een verschillend klimaat afhing, en dat de
gebruikelijke techniek vanzelf het karakter van een hele schilderschool
beinvloedt: de fresco-schilder moét monumentaal, breed en vlug tewerk
gaan, hij kan zich nu eenmaal niet bezighouden met de realistische
détailstudie van een paneelschildering. Een paneel kan niet geschilderd
worden, alsof het bestemd was als décor voor een grote zaal, het komt
in een beperkte ruimte, en zal van dichtbij bekeken worden.
„Beauté, élégance, clarté, ordre, lignes pures et harmonieuses" zo
beschrijft Prof. Lavalleye het karakter van de kunst van Masaccio en
zijn tijd. En wie zou het ontkennen? Maar: zijn dit de eigenschappen
van de Renaissance-kunst, of zijn het de eigenschappen van het nationale kunstgevoel, wanneer het zich vrij en groots kan ontwikkelen? Dit
streven naar vormschoonheid, klaarheid, adel, evenwichtige compositie,
harmonisch lijnenspel, is in wezen een geheel van constanten; in de
Italiaanse kunst. Men vindt ze van Giotto tot Michelangelo, men vindt
ze in de versiering en ordonnantie van de kathedraal van Monreale, in
de vroeg-Romaanse architectuur van de abdij van Pomposa, in de
sculpturen van Benedetto Antélami, van de Romaanse kerkgevels van
Spoleto, Verona, Parma of Messina, .... en in de kolonnades van
Bernini. Niet alleen H. Liitzeler en A. Brinckmann beklemtonen het
constante van deze karaktertrekken, doch ook Woelf f lin schrijft: „Het
is altijd bedenkelijk één tijdvak tegen een ander uit te spelen". Onmiddellijk echter laat hij er op volgen: „Toch kan men het feit niet loochenen, dat ieder volk in zijn geschiedenis perioden heeft, die méér dan
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andere, in hun eigen aard als de openbaring van zijn nationale eigenschappen verschijnen". En dit brengt ons tot een laatste beschouwing:
wat zegt de Italiaanse historiografie over dit, bij uitstek haar eigen,
probleem? Wat zegt zij over de culturele bloeiperiode, die méér dan
andere, de openbaring moet zijn van de nationale waarden?
De Italiaans Visie
De eerste grote Italia an se kunsthistoricus was Vasari, die in 1550
zijn Vite de pi ll eccellenti Archittetti, Pittori, et Scultori italiani liet
verschijnen. Voor Vasari reeds was de terugkeer tot de antichità het
kenmerk van de rinascita der Italiaanse kunst. Maar deze terugkeer tot
de Oudheid ziet ook hij als een terugkeer tot de nationale grootheid,
een zich afwenden van de ordine barbaro, d.w.z. straniero: de vreemde
stijl. Barbaars was: wat niet uit eigen land kwam, en niet: wat tot de
„duistere Middeleeuwen" behoorde; lavori tedeschi en barbari zijn voor
Vasari synoniem. Ook voor hem is het Quattrocento dé grote tijd van
deze rinascita, maar toch is hij als Italiaan te objectief om de feiten te
ignoreren. Hij is niet blind voor de continuïteit in de Italiaanse kunst,
en zo laat hij zijn rinascita op Giotto en Cimabue teruggaan. De ondertitel van zijn werk zegt het reeds: Da Cimabue insino a' tempi nostri,
van Cimabue tot aan onze tijden. De kunst van Cimabue brengt ons
echter in het Duecento; en ook na Vasari zullen vele Italiaanse historici
de rinascita in de XIIIe eeuw laten beginnen, in plaats van in deXVe.
Voor hen betekent deze Wedergeboorte: het opnieuw tot bloei komen
van de nationale, inheemse kunst; en voor Vasari speciaal die van zijn
vaderland, Florence.
De kunsthistorici van andere streken constateerden echter, dat Vasari
wel eenzijdig Toscane had verheerlijkt, en geen rekening had gehouden
met de andere centra van de rinascita: ook Rome, Venetië en Bologna
b.v. hadden hun aandeel in de nieuwe bloei. En met de kunsthistorici
der XVIIe eeuw, Mancini, Ridolfi, Malvasia, verduidelijkt zich dit
rinascita-begrip als de herleving van de nationale kunst in heel het
Italiaanse vaderland. Nu is Italië steeds bij uitstek het land geweest,
waar het verleden gekend en vereerd wordt. Uit geen enkel ander land
is ons zoveel bekend over de middeleeuwse kunstenaars: hier verdwenen zij helemaal niet in de anonymiteit van de gemeenschap zoals
zovelen hunner medebroeders ten Noorden van de Alpen, en ook daarin
blijkt het individualisme niet zozeer een kenmerk van de „Renaissance",
als wel een nationale karaktertrek te zijn. In geen enkel ander land
werden documenten en monumenten met zoveel liefde bewaard. Slechts.
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tweemaal in de geschiedenis kende dit land een verwoesting op grote
schaal van de getuigen uit het verleden: bij de invallen van de barbaren
in de Ve eeuw, en gedurende de laatste wereldoorlog. Vandaar dat de
Italiaanse kunsthistorici, bij een objectieve studie van de talrijke bewaarde monumenten en documenten, geen vrede konden nemen met de
voorstelling van Vasari. Op het eind van de XVIIIe eeuw schrijft dan
ook Lanzi, dat Vasari eenzijdig de bloei van de Florentijnse schilderkunst behandelt, doch dat de Wedergeboorte veel vroeger begon, want
„in die tijd stond de schilderkunst ten achter bij de mozaïekkunst, en
veel meer nog bij de sculptuur. En daarom, toen Cimabue in 1240
geboren werd, was het aantal der Italiaanse kunstenaars niet zo uitgestorven, als Vasari met overdrijving schrijft". Inderdaad is ook hier de
continuïteit niet te loochenen: alleen uit onwetendheid kan men de bloei
der Italiaanse kunst, met haar specifieke en constante karaktertrekken,
eerst bij het Quattrocento of zelfs bij Giotto en Cimabue laten beginnen. En zo kwamen de Italiaanse cultuurhistorici er toe, reeds vóór
1800, van een rinascita in de XIe eeuw te spreken, en Ginguené, die
hun meningen samenvatte, moest schrijven: „In déze eeuw laten de
Italianen de Renaissance-beweging beginnen: dit is het tijdvak, dat zij
aanduiden met de naam zelf van de eeuw, en dat ze met eerbied noemen: il Mille, het jaar duizend, de XIe eeuw".
Deze Italiaanse opvatting, erkent ook Dr Baeyens, „is de vrucht van
het geschiedkundig navorsingswerk van de 18de eeuw in Italië", dus
niet de vrucht van een theorie, of van een al te partieel tot één periode
beperkt onderzoek. De latere historici, die de naam verdienden van
„vaders" der ernstige historiografie, Muratori en Tiraboschi, S.J., (deze
laatste werd door Voltaire de eerste cultuurhistoricus genoemd, omdat
hij uit de geschiedenis geen bepaalde theorieën zocht te bewijzen) ,
evenals zijn ordegenoot Bettinelli, en Corniani: allen komen tot deze
opvatting. Eén enkel voorbeeld slechts, om te tonen, dat het inzicht van
deze geleerden op nauwkeurige studie meer dan op aprioristische stellingname berustte: over de grote Brunelleschi schrijft Cicognara: „De
kerk der Apostelen te Firenze, gebouwd in de IXe eeuw op bevel van
Karel de Grote, verdiende dat Brunelleschi ze bestudeerde om haar
proporties", een inzicht, dat eerst de allerrecentste onderzoekingen over
de inspiratiebronnen van Brunelleschi kunnen erkennen al weten wij
thans, dat wij deze kerk aan de XIe eeuw moeten toekennen. De
namenlijst van Italiaanse schrijvers zou kunnen verlengd worden tot op
onze dagen (met uitzondering van de vurig liberaal-gezinden, die de
mythos van de bevrijding van de menselijke geest uit de dwang der
Kerk moeten hooghouden, en deze bevrijding in de Renaissance van
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waarin een bepaalde stijl bijzonder gebloeid heeft, en de term Renaissance blijft dan onmisbaar voor de kunsthistorische wetenschap, doch
men verzaakt er aan een hele cultuurperiode in een al te aprioristisch
gebouwd raam te dwingen.
Is het zo erg aan Italië een eigen kunst- en cultuurevolutie toe te
kennen, en het aldus tot een schiereil an d niet alleen in de geografie
maar ook in de geschiedenis te maken? De vraag is weerom niet, of dit
erg is voor onze „algemene overzichten van de Westerse cultuur", doch
of dit ons een juistere historische kijk op de werkelijk gegeven feiten
verleent. Men heeft er immers al lang va n. af moeten zien, de cultuur
van de Middeleeuwen als een éénheid te willen karakteriseren; daar
immers de Byzantijnse wereld (met een deel van Italië) en de Islam
wereld (met een groot deel van Spanje en Sicilië) nu eenmaal een eigen
kunst- en cultuurevolutie doormaakten, behandelt men ze ook af zonderlijk. En dit belet ons geenszins rekening te houden met alle wederzijdse
invloeden, zowel vóór als na de uitbreiding van de Islam rond de Middellandse zee, zowel vóór als na de Kruistochten. Wilde men een periodenindeling en een begripsinhoud uitdenken, in wier raam de gehele
middeleeuwse cultuur zou passen, dan zou weldra de objectieve studie
van de drie verschillende, hun eigen evolutie doormakende cultuurgebieden, dit raam opnieuw verbreken. Is dit in de grond niet, wat met
de periodisering en het begrip van de Renaissance is gebeurd? Is het,
zoals wij bij het begin van dit artikel aanstipten, niet zo moeilijk om
benoorden de Alpen van een Renaissance te spreken, ^-- zij het dan
zeer bescheiden: een reeks tendenzen in de kunst, door Italië beïnvloed
en deze in een bepaalde tijd te situeren, dan brengt de toepassing
van het XIX-eeuwee Renaissance-schema op de Italiaanse cultuurevolutie tot al de verwarring, welke wij hebben kunnen constateren.
Ware het dan werkelijk niet verstandig, met Prof. R. Lemaire te pleiten
voor een nieuwe indeling en periodisering in de Kunstgeschiedenis der
Christelijke Tijden, een indeling, die de eigen evolutie erkent van Oost-,
Zuid- en West-Europa, daar zij in elk der gebieden werkelijk een eigen
karakter draagt?
Eenmaal bereid de eigen evolutie van de Italiaanse kunst te erkennen, dan zien wij dat wij hier niet te doen hebben met een soort
,,omwentelende" Wedergeboorte (naar Burckhardt's begrip) in de
XVe of XVIe eeuw, doch met een continuïteit en geleidelijkheid vanaf
de XIe eeuw, die ons misschien tot voorzichtigheid zal stemmen en ons
voorlopig, bij de beschrijving der kunst van deze eeuwen tussen de hoge
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden, bescheidener zal doen spreken
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over de kunst van het Duecento, Trecento en Quattrocento .... Het is
opvallend, dat Italië nooit de minachting van een jongere kunstenaarsgeneratie voor de oudere heeft gekend, die wij in onze landen constateren. Van Eyck kon bij ons vergeten worden door Rubens' tijdgenoten,
maar niet zó Giotto door de kunstenaars van het Cinquecento! Steeds
bleef men met eerbied naar de praestaties van vroegere genieën opzien,
terwijl men doorging nieuwe werken te scheppen. Wij zien dan ook
nergens een plotselinge koerswijziging. Het oordeel van A. Stokes over
het veel-omstreden Quattrocento benadert wellicht het dichtst de waarheid, waar hij de bloei er van kenmerkt als „an intensi f ication of all

known art-forms".
Een intensificatie in de bloei van alle bestaande kunstvormen: eerbied
voor en continuïteit met het verleden, maar ook vrije ontwikkeling en
natuurlijke ontplooiing. Hoezeer men ook aan menig doctor of the old
school, die al te zeer de geschiedenis van de cultuur tot de geschiedenis
van de economie herleidde, een te materialistische opvatting kan
verwijten, toch zou er wel heel wat te zeggen zijn voor de mening, dat
de overweldigende bloei van de Italiaanse kunst, vooral van het Trecento tot het Cinquecento, geconditionneerd is geweest door de nieuwe
welvaart, door de economische en politieke ontwikkeling van de steden,
die reeds in het Duecento één van de hoogtepunten bereikten, waarop
de ontwikkeling der kunsten moet volgen? Rijkdom is voorzeker geen
oorzaak van kunst, maar rijkdom en geestesvrijheid scheppen het ideale
klimaat, waarin de kunstaanleg van een geniaal volk zal kunnen openbloeien in talrijke scheppingen. En de karaktertrekken van deze kunst
zullen ook de constanten zijn van het nationale genie. Een financier, die
de geschiedenis van het bankwezen had bestudeerd, kwam achteraf tot
de verrassende conclusie, dat hij ook de geschiedenis van de grote
cultuurperioden had bestudeerd. Dit brengt ons tot een nederige waarheid: de studie van de ontwikkeling en welvaart der Italiaanse steden,
waarin zich dan, bij de algemene scheppingsdrang, de geniale begaafdheid van dit volk vrij kan uitleven en ontplooien, zal ons misschien meer
helpen om te komen tot een objectiever inzicht in de ontwikkeling van
de Italiaanse kunst, dan grote Renaissance-theorieën.

Het probleem der melodie
in de moderne muziek
I
door H. RAMAEKERS

Uk ANNEER wij ons hier te schrijven zetten aan een verhandeling
over het probleem der moderne muziek — dat deze muziek
inderdaad een probleem is zal men toch niet meer in ernst willenontkennen --- dan geschiedt dit minder uit liefhebberij in wijsgerige proble
matiek (hoe boeiend avontuur overigens het zoeken naar dieper inzicht
in het wezen der dingen ook steeds is) , dan wel uit liefde tot de kunst,
die met recht als de heerlijkste aller kunsten geroemd werd. Het is
wellicht een betere en zeker meer bevredigende bezigheid muziek te
maken of er naar te luisteren dan erover te theoretiseren, doch de loop
der dingen in onze dagen heeft een wijsgerige bezinning noodzakelijk
gemaakt. Het is niet zonder een zeker gevoel van heimwee dat wij deze
poging hiertoe ondernemen, een heimwee naar de tijden dat de dingen.
die thans het schoonste bezit der mensheid uitmaken, gemaakt werden
door mensen, die in gelukzalige argeloosheid opgingen in hun kunst,
zonder te weten, zonder wijsgerig voor zichzelf te verantwoorden, wat
zij deden. Doch deze tijden zijn wel onherroepelijk voorbij. Onze overbewuste tijd vraagt rekenschap van alles, ook van de kunst. Wanneer
er overigens de laatste halve eeuw zo veel over kunst getheoretiseerd is,
wanneer steeds nieuwe -ismen elkaar zijn blijven opvolgen, dan komt
hierin zeker niet alleen tot uiting de wet der progressieve bewustwording, waaraan de menselijke geschiedenis onderhevig is, maar bovenal
het feit dat de mensheid sedert lang geen vrede meer heeft met haar
kunst. Aan al dit getheoretiseer over kunst is een niet te veronachtzamen gevaar verbonden, het gevaar n.l. dat de intuïtie van de kunstenaar
te zeer doorkruist gaat worden door rationele overwegingen, en dat
onjuiste theorieën en averechtse begrippen hem van de wegen der
schoonheid doen afdwalen. De moderne kunst biedt naar onze mening
voorbeelden te over van misvattingen, waarin deficiënte kunsttheorieën
en wanbegrip duidelijk aan het licht treden. Deze bladzijden mogen
dan verstaan worden als een poging om op enkele punten tot zuiverder
inzicht te geraken.
Het is een niet weg te redeneren feit dat de moderne muziek geen
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Wanneer de melodie blijkens de algemeen geldende intuïtie de ziel is
van de muziek, zal zij de draagster moeten zijn van de wezenlijke
waarde der muziek; De wezenlijke waarde van de kunst in het algemeen
is de schoonheid 2 ) . Schoonheid is, naar Plato's definitie, schittering
van de waarheid 3 ) . Schoon noemen wij een kunstwerk wanneer het de
mededeling is van een waarheid op een zodanige wijze, dat deze waarheid als evident wordt ervaren d.w.z. onmiddellijk gekend wordt. De
kunst openbaart de waarheid niet zoals de wetenschap dit doet, in
abstracte begrippen, oordelen en redeneringen, zij onthult de waarheid
in beelden, visuele of acoustische, dus in een zintuigobject. Zij is geen
rationeel, critisch beschouwen van de waarheid, doch de mededeling
van een waarheid, ervaren als levende werkelijkheid. Het schone is in
wezen irrationeel. Het richt zich niet tot het redenerende maar tot het
(intuïtief) kennende verstand. De kunst is een specifiek menselijk
voortbrengsel, waarin de tweeledigheid van de menselijke natuur, het
gebonden zijn van de geest aan de stof tot uitdrukking komt. Zoals de
mens stof en geest is, zo is zijn voortbrengsel: het kunstwerk, stof en
geest. In zijn stoffelijkheid is het object van de zintuigen, als mededeling van een levende waarheid is het object van de geest. Geest en
zinnen beiden worden in het kunstwerk in hun natuurlijke. streving
bevredigd.
Ook de muziek, inzoverre zij schoon is, doet een waarheid uitschitteren over de stof, over de klanken, die zij voorhoudt aan het gehoor.
Deze waarheid betreft de subjectiviteit, het menselijk zieleleven, meer
in het bijzonder de gemoedstoestanden en gemoedsbewegingen. Zij is
het beeld van het menselijk zieleleven. Iets is beeld van iets anders
wanneer dit andere voor het kenvermogen hierin aanwezig is. Zoals in
een beeld van Socrates voor het kenvermogen Socrates aanwezig is in
een ander zijnde, zoals in een beeld van een roofdier de natuur van het
roofdier gekend wordt in een stuk steen, zo is, in de muziek, in de
beweging der klanken voor het kenvermogen aanwezig de beweging der
menselijke ziel. Anders gezegd: de muziek handelt als de menselijke
ziel. Zij is opgetogen of in zich zelf gekeerd, begeesterd of deemoedig,
2) Voor een uitvoeriger verhandeling over dit onderwerp verwijzen wij naar ons
artikel „Schoonheid en suggestie in de moderne kunst" in Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven, Jrg. V, Nr. 4, Januari 1952.
3) Het begrip waarheid is hier niet te verstaan als bewust geformuleerde oordeelswaarheid, maar als de waarheid, die in de dinged is, en waarvan het oordeel de
bewuste bevestiging is.
Wij geven hier de definitie van Plato (die wij verder interpreteren in aristotelische
zin) , omdat deze definitie, eerder dan de meer correcte op Aristoteles steunende formulering, in staat geacht moet worden de niet in de aristotelische terminologie
ingewijde lezer een intuïtie van het schoonheidsbegrip te geven.
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In de muziek objectiveert het subject zich zelf, maakt zichzelf tot
object van zijn kenvermogen. In het luisteren naar muziek beschouwen
wij het beeld van ons eigen zieleleven, zij het dan ook dat wij ons doorgaans hiervan als zodanig niet bewust zijn. Luisteren naar muziek is een
proces van bewustwording, een bewustwording van ons zelf. Naar haar
ontstaan is Mozart's muziek de uitdrukking van hetgeen Mozart ervaren heeft als het leven der menselijke ziel. Een ieder kent het menselijk
zieleleven echter slechts als de ervaring van zijn eigen zieleleven. Maar
iedere mens is de concrete verwerkelijking op de hem eigen wijze van
een algemeen beginsel: het algemene beginsel der menselijke natuur.
Door dit beginsel van algemeenheid, waaraan alle mensen deel hebben,
is Mozart's muziek beeld van het menselijk zieleleven in het algemeen,
is zij een mededeling van mens tot mens. Voor ieder van ons is zij de
openbaring van ons zelf aan ons zelf. Zij is echter ook de openbaring
van de mensheid aan zich zelf. In het luisteren naar muziek „werden
alle Menschen Briider".
Luisteren naar muziek is een proces van bewustwording, schreven
wij. Deze bewustwording gaat echter dieper dan een beschouwen van
de handelingen der ziel. Het gaat in de muziek niet om het uitbeelden
van gemoedsbewegingen als zodanig. Zij is geen „psychologie" in
beelden, haar diepste ambities zijn van ,,metaphysische" aard. De
muziek heeft, meer dan de andere kunsten, het vermogen door te dringen in de mysterieuze diepten der menselijke ziel. De ontdekking van
dit vermogen is ongetwijfeld de impuls geweest tot de ontwikkeling van
_het volstrekt unieke verschijnsel der westerse kunstmuziek. Men zegt
wel dat de muziek het vermogen bezit in de mens de ervaring van „het
absolute" teweeg te brengen. Het lijkt ons heilzaam dat wij ons in de
muziek niet al te uitdrukkelijk op het terrein der mystiek begeven, en
van haar niet vragen, wat zij niet vermag te geven. Wij menen dan ook
dat men het psychisch gebeuren, dat het luisteren naar muziek bij een
bepaalde dispositie van het subject soms tot zulk een ongewone belevenis maakt, die, eenmaal ervaren, de grote aantrekkingskracht der
muziek blijft uitmaken, eerder dient te beschouwen als hetgeen men in
Ae wijsbegeerte als de ervaring van de existentie onderscheidt 4 ) . Zij
is een soort intellectuele schok, zich voltrekkend te midden van emoties
van ongekende oorsprong en hoedanigheid, waarbij de mens zich plot.seling geconfronteerd ziet met het wonder aller wonderen, het mysterie

4 ) Wij gebruiken deze term hier in zijn algemeen geldende betekenis van feitelijk
`bestaan, geplaatst zijn buiten het niets, en niet in de eenzijdige betekenis, die het
moderne existentialisme er aan gegeven heeft.
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aller mysteriën, het mysterie van het zijn. In de ervaring van het zijn der
eigen ziel wordt de mens zonder dit als zodanig te kunnen onderscheiden — het wetenschappelijk ophelderen van dit gebeuren is de taak der
metaphysica ^-- een vage intuïtie deelachtig van de transcendentele orde
van het zijn, van het gegrond zijn van alle zijnde in het absolute Zijn,
waarvan hij een ogenblik het huiveringwekkend mysterie beseft. Er is
dus een impliciete ervaring van het absolute, die men als prae-mystiek
zou kunnen bestempelen.
Zeer merkwaardig in verband met ons onderwerp is de mening van
Henri Bergson omtrent de wijze, waarop de mens bewust vermag door
te dringen tot de intuïtie van het zijn, en hoe dit zich aan hem openbaart 5 ) . Voor Bergson geschiedt dit doordringen tot de metaphysieke
orde van het zijn langs de weg van een met grote wilsconcentratie doorgevoerde introspectie, die voorbijgaat aan de oppervlakkige regionen
van de gedachten, beelden en gevoelens, die doorgaans ons bewustzijn
uitmaken, om door te dringen tot de diepten van het psychische leven
zelf, dat zich doet kennen als een, slechts door ervaring kenbaar, niet in
begrippen uit te drukken, voortdurend veranderend voortbestaan in de
tijd. Maar wat is muziek eigenlijk anders dan het beeld van het voortdurend veranderend voortbestaan van de menselijke ziel in de tijd? Wat
is muziek eigenlijk anders dan een „geëxoprojecteerde" introspectie?
Uit het voorafgegane moge duidelijk zijn dat het vermogen van de
muziek om in de mens de geheimzinnige gronden van zijn bestaan tot
bewustzijn te brengen in hetgeen wij noemden de ervaring van de
existentie, afhankelijk is van de mate waarin zij beeld is van het menselijk zieleleven. Dit beeld zijn van het menselijk zieleleven, deze bezieldheid met menselijk zieleleven, is wat „de ziel" van de muziek uitmaakt,
wat haar onderscheidt van georganiseerd geluid. Wanneer dan, blijkens
de algemene intuïtie, de melodie de ziel is van de muziek, dan is het
beeld zijn van het menselijk zieleleven criterium voor het melodische.
Wanneer in een reeks tonen, in de orde der kenbaarheid, als levend
beginsel een handelen van de menselijke ziel aanwezig is, dan is zulk
een reeks tonen meer dan wat zij materieel genomen is, dan is zij meer
dan naar de wetten der stoffelijkheid georganiseerd geluid, dan is zij
waarlijk melodie. Een definitie van de melodie naar haar wezen zou dus
moeten luiden: Een mel odie is een reeks tonen, die beeld is van een
5 ) In de ter mi nologie van zijn wijsgerig systeem spreekt Bergson van „1'intuition
de la durée". Hoe weinig wij ook geneigd zijn Bergson's ideeën over la durée, le
changement pur, le temps concret e.d., en uitspraken als „exister consiste à changer"
te aanvaarden, dat de mens op de door hem beschreven wijze tot de ontdekking van
het metaphysische komt, lijkt ons zeer wel mogelijk, en dit is wat ons hier interesseert.

16

242

HET PROBLEEM DER MELODIE IN DE MODERNE MUZIEK

beweging der menselijke ziel 6 ) . Zij is volmaakter melodie naarmate zij
op volmaaktere wijze beeld is v an de menselijke ziel. In diezelfde mate
is haar wezen mysterie, zoals het wezen der menselijke ziel mysterie is.
Haar diepste wortels heeft zij in het mysterie van het zijn en naar haar
diepste wezen is zij de lofzang van het zijn. Doch in de openbaring van
haar diepste wezen is zij meer dan een mensenziel bevatten kan, want
dan is zij de lofzang van het heelal.
6 ) De definitie van Arthur Lourié: Une mélodie est une suite de sons ou se perd
la fonction de l'intervalle, menen wij te moeten beschouwen als een definitie niet naar
het wezen, maar naar een bijkomstig gevolg.
De door Matthijs Vermeulen voorgestelde definitie: Een melodie is door middel van
unisone tonen de vertolking van het komen en gaan ener aandoening, is o.i. niet
duidelijk. Zij schijnt ons bovendien meer de definitie van een bepaald type melodie
dan van het melodische in het algemeen.

Atoomsplitsing en Kernenergie
door DR P. DE CEUSTER

Inleiding

TN

de vroege middeleeuwen beschikte men over kruisbogen van zo'n
voortreffelijke makelij dat ze in staat waren op tweehonderd meter
afstand nog een pantser te doorboren. Dit wapen werd dan ook zo
verschrikkelijk geacht dat het tweede Concilie van Lateranen, in 1139,
het gebruik ervan tegen christenen verbood.
Tweehonderd jaar later was het buskruit uitgevonden en bij de
belegering van een stad of burcht konden de onhandelbare stukken
geschut reeds één schot per drie dagen lossen. Gelukte het de schietmeester dan toch in die omstandigheden dagelijks een schot af te vuren,
en dan nog wel in de richting waar hij wilde, dan moesten er wel
duistere krachten mee gemoeid zijn geweest en een bedevaart naar
Compostella of Rome was de straf voor het snood verbond.
Nog zeshonderd jaar later viel een enkele bom op Hiroshima en
tweehonderd duizend mensen werden verdampt, droog gedestilleerd,
verbrijzeld, weggeblazen, verbrand of dodelijk vergiftigd.
We kunnen dus moeilijk volhouden dat de ethiek gelijke tred hield
met de techniek en ieder protest schijnt hopeloos: het gevaar van de
atoombom ligt bijna uitsluitend in haar bestaan zelf. Hoe het dan zover
gekomen is en welke de draagwijdte is van de ontdekkingen die tot deze
uitvindingen leidden, willen we hier trachten bevattelijk weer te geven.
Het is genoegzaam bekend dat een grondige kennis der moderne
physica een hoofdvereiste is voor een klaar begrip der verschillende
feiten; toch willen we trachten hier een overzicht te geven dat ook
bevattelijk is voor hen, wier wijsheid op dit gebied het peil der humaniora niet overschrijdt.

Massa en Energie
Aan het einde der achttiende eeuw formuleerde de Franse scheikundige Lavoisier de beroemde wet op het behoud der massa, die zijn naam
draagt: „Rien ne se crée, rien ne se perd". De mogelijkheid van het
ontstaan van nieuwe materie werd daardoor uitgesloten. Omstreeks het
midden der negentiende eeuw formuleerde de Duitse natuurkundige
Clausius de beroemde wet van het behoud van de energie. Dit leidde tot
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de uitsluiting van de mogelijkheid der eeuwigdurende beweging, het
perpetuum mobile. In 1905 kwam dan de beroemde synthese van deze
beide wetten door de Duitse theoreticus Einstein, die we gerust als de
grootste geleerde der moderne tijden, zoniet van alle tijden, mogen
beschouwen. Evenals Beethoven van Bach zei: „nicht Bach sondern
Meer soli er heiszen'', mogen we van hem zonder overdrijving getuigen:
„Er ist nicht ein Stein aber ein ganzes Gebaiide".
In tegenstelling met de gangbare mening is niet alles wat Einstein
vooropstelt aartsmoeilijk; er zijn ook wel dingen bij van verbluffend
geniale eenvoud. Zoals de formulering der gelijkheid van massa en
energie. Immers, volgens Einstein, bezit iedere energiesoort massa. Zo
zal bij voorbeeld een kanonskogel méér wegen wanneer hij door de
lucht vliegt, dan wanneer hij in rust is. Doch volgens deze formule
Ø

=

E

C2

is de massa gelijk aan de energie gedeeld door de tweede macht der
lichtsnelheid. Deze laatste waarde is buitengewoon groot, namelijk
9 X 10201 ) . Dit betekent dat de kanonskogel, niettegenstaande hij
bedeeld is met een zeer grote bewegingsenergie, toch slechts een zeer
kleine gewichtsvermeerdering ondergaat. Voor een kanonskogel van
een ton zou ze, bij een snelheid van enige honderden meters per seconde, nauwelijks een milligram bedragen. Wanneer we steenkool verbranden en de rookgassen afkoelen dan wegen deze minder dan de oorspronkelijke steenkool en de verbruikte lucht. Op die wijze zou dan de
wet van Lavoisier niet juist zijn alhoewel het verschil zo klein is dat het
ook met de gevoeligste balansen niet zou kunnen aangetoond worden.
Er is echter geen verlies aan totale massa. Die welke door de steenkool
en de lucht bij het verbranden verloren werd, was vroeger aanwezig als
massa van de scheikundige energie en is nu als warmte (energie) overgegaan op de omgeving: de omgeving weegt iets méér.
Iedere vorm van energie heeft dus massa. Een lichtstraal die we
kunnen beschouwen als een zuivere vorm van energie heeft dus massa,
d.w.z. dat een lichtstraal, zoals iedere massa, volgens de gravitatie wet,
zal aangetrokken worden door een andere massa. Een lichtstraal,
afkomstig uit een ster en die rakelings voorbij de zon schiet, zal door
deze aangetrokken warden en een kleine kromming ondergaan; d.w.z.
een ster die we juist neven de zon zien, nemen we waar op een andere
plaats dan waar ze werkelijk staat. Zulk een ster kan echter alleen bij
1)

Eigenlijk moeten hieraan nog de eenheden worden toegevoegd: cm2/sec2.
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een volledige zonsverduistering worden opgemerkt, daar haar licht
anders in de lichtende sfeer rond de zon niet te onderscheiden valt.
Zo'n observatie werd o.a. nog in 1952 in Khartoum gedaan, tijdens een
zonsverduistering; daarbij bleek - de lichtstraal over een hoek van 1,7
seconden te zijn afgebogen, wat precies overeenstemt met de waarde
die uit de wet van Einstein berekend kan worden.
Kunnen we dus uit deze wet besluiten dat iedere vorm van energie
massa of gewicht bezit, anderzijds is ook massa als dusdanig niets
anders dan een vorm van energie en dit besluit van verstrekkende
betekenis is voor ons betoog van het grootste belang. Immers, zoals we
hoger zagen, verliest steenkool door verbranding energie, dus gewicht.
Wanneer 2.000 ton steenkool verbranden, verliezen ze door warmteafgifte slechts een gram aan massa. Indien het ons dus zou gelukken de
steenkool volledig in warmte om te zetten, dan hoefden we slechts een
gram te doen „verdwijnen" om evenveel warmte te bekomen als bij de
verbranding van 2.000 ton of bij de ontploffing van 5.000 ton springstof. En het hoeft zelfs geen steenkool of springstof te zijn: de volledige
omzetting van een gram van elke willekeurige stof zou deze energie
vrij geven.
Dit is echter nog nooit gelukt; maar sinds de formulering van Einstein heeft men er steeds van gedroomd een belangrijker deel van de
ongehoorde energie, die opgesloten zit in ieder stofdeeltje, te ontsluiten.
Bij het verbranden van steenkool komt dus ongeveer 0,000.000.05%
van de totale, als massa opgesloten hoeveelheid energie vrij. Bij de
omzettingen van Uranium is deze hoeveelheid reeds ongeveer 0,1 %, en
in de waterstofbom nog iets groter. Doch om 't zover te brengen moest
een lange en moeizame weg worden afgelegd. Van deze weg willen we
nu de belangrijkste etappen aangeven.
Op zoek naar de Massa
Om de massa dus vollediger te kunnen omzetten in energie 2 ) gaan
we eerst op zoek naar de massa. Waar ergens zit de massa?
Uit de scheikunde en de natuurkunde weten we dat alle stoffen uit
moleculen bestaan die dan weer opgebouwd zijn uit nog kleinere deeltjes: de atomen. Het bestaan dezer atomen werd sedert de oude Grieken
2 ) De zegswijze „massa omzetten in energie" is eigenlijk, zoals uit de wet van
Einstein blijkt, niet juist, daar de massa die gezegd wordt te verdwijnen, volledig
teruggevonden wordt als energie. Er is hier dus enkel spraak van e en verandering van
aa rd in de massa, van massasoort. Precies zoals bij energieveranderingen het geval is:
wanneer we wrijving omzetten in warmte is de totale energie dezelfde gebleven doch
er is verandering in de soort van energie.
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ten we immers schaarse electronen die bijna zonder massa zijn; daar is
dus de massa van het atoom nul. Dieper in het atoom wordt het aantal
electronen steeds groter en stijgt dus de massa geleidelijk, alhoewel ze
steeds zeer klein blijft. Tot dan plots in het centrum waar zich de kern
bevindt, de massa zeer groot wordt.
We kunnen dit beeld van het atoom enigszins vergelijken met dat
van deze aarde. In de hoogste luchtlagen is er bijna geen materie. De
hoeveelheid materie stijgt echter geleidelijk bij het dalen; en dicht bij de
aarde, in de luchtlagen waar we in leven, is ze reeds veel groter alhoewel nog steeds klein. In de aarde zelf wordt dan de materiehoeveelheid
plots veel groter. Het volume van de luchtatmosfeer is echter klein t.o.v.
de aarde; terwijl in het atoom het volume van de electronenatmosfeer
veel groter is ten opzichte van de kern.

Op zoek naar de Energie
De typische physische veranderingen, b.v. het bevriezen of het verdampen van water, gaan gepaard met kleine energieveranderingen. In
het ene geval wordt er warmte afgegeven, in het andere warmte opgenomen. Alhoewel die veranderingen toch zo heel klein niet zijn ( denk
aan de hoeveelheid warmte die er nodig is om een liter water te verdampen) laten ze de atomen in het water zo goed als onberoerd. Bij de
hergroepering der atomen of moleculen ondergaan alleen de buitenste
electronen een onooglijk kleine verandering en het is deze verandering
die gedeeltelijk oorzaak is der warmte-afgifte of -opname.
Bij de scheikundige omzettingen komen er gewoonlijk reeds aanmerkelijk grotere energie-omzettingen te pas. Wanneer we immers een kg
steenkool verbranden (scheikundige omzetting ) dan ontstaat er genoeg
warmte om 12 kg water te verdampen of 100 kg ijs te smelten (physische omzettingen) . Nochtans vindt deze energie haar ontstaan in
plaatsveranderingen van de betrokken atomen koolstof en zuurstof,
waarbij slechts de buitenste electronen betrokken zijn, d.w.z. die van de
buitenste ijle electronen-atmosfeer van het atoom.
Wat zou er dan geschieden wanneer we de binnenste electronenatmosfeer konden beroeren? Het is te verwachten dat er dan meer
energie afgegeven of opgenomen zou worden, omdat de electronen zich
daar in toestanden van grotere energie bevinden.
Dit is dan ook inderdaad het geval. Wanneer deze electronen beroerd
worden ontstaan de Röntgenstralen (X-stralen) die een energie-inhoud
bezitten welke veel groter is dan die van brandende steenkool. Volgens
het princiepe van het behoud van energie kunnen we alle energiesoorten
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we niet kennen, geschiedt er een grote verandering. De kern gaat even
open en er treedt een zeer klein deeltje uit. Dit deeltje echter (dat in dit
geval een heliumkern blijkt te zijn) bezit een ongehoord grote energie.
Het wordt er uit geschoten met een snelheid van enkele tienduizenden
kilometers per seconde en zijn energie wordt uitgedrukt in millioenen
volts. Het radium zelf wordt hierbij omgezet in totaal andere elementen.
Alhoewel radium een zeer interessante stof is zou ze toch als energiebron waardeloos zijn. Enerzijds is er veel te weinig radium aanwezig in
de aarde en anderzijds geschiedt de omzetting te traag. Wel komen er
reusachtige energieën vrij, en dit op zeer regelmatige wijze, doch zo
traag dat het 1580 jaar nodig heeft om voor de helft omgezet te worden.
De hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijkomt is zeer klein en
ternauwernood voldoende om een stukje radium te verwarmen tot op
een temperatuur die slechts een paar graden hoger ligt dan de omgeving. Met de andere radio-actieve stoffen is het niet beter gesteld: de
omzettingen, alhoewel buitengewoon energierijk, geschieden allen op
veel te kleine schaal.
Kernomzettingen
Nadat dus de hevigste bekende krachten te kort schoten om de
opening der atoomkernen af te dwingen kwam de Engelse natuurkundige Rutherford 4 ) in 1919 op het idee de atomen te beschieten met de
energierijke deeltjes die uit de radio-actieve stoffen geschoten worden.
Hij beschoot zo stikstof atomen met de snelle heliumkernen uit radium.
Soms was de botsing met de stikstofkern raak en werd de heliumkern
door de veel grotere stikstofkern opgeslokt. Doch terzelf dertij d vloog er
dan uit deze stikstofkern met nog grotere snelheid een ander klein
deeltje: een waterstofkern. Voor de eerste maal was dei kernenergie
kunstmatig opgewekt.
Alhoewel deze proef van buitengewoon groot wetenschappelijk
belang is — Rutherford ontving er de Nobelprijs voor .--- kon ze toch
als energiebron niet in aanmerking komen. Vooreerst is ze afhankelijk
van radium als energiebron; en deze was zelf reeds ontoereikend. Ten
tweede was slechts één schot op honderdduizend raak; al de andere
liepen verloren in de ijle ruimte rond de kern. Daar de kernen zo klein
zijn is de trefkans immers te gering en door botsing met electronen en
door afbuiging van de positief geladen heliumkernen door de eveneens
positieve stikstofkernen, verliezen ze geleidelijk hun energie, zonder dat
ze de kans kregen op een voltreffer met de stikstofkernen. Het was, van
4 ) Het was ook Rutherford die enkele jaren vroeger het eerste atoommodel had
opgesteld waarin de kleine kern met grote massa als centraal punt voorkwam.

.
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energetisch standpunt gezien, alsof men een bos in brand zou zetten om
een cigaret aan te steken.
De proef van Rutherford luidde echter het tijdperk der kernchemie in.
Men leerde ook andere atoomkernen dan stikstof succesvol beschieten
en men bouwde reusachtige instrumenten: cyclotronen, bètatronen,
synchrocyclotronen, cosmotronen e.a.m., waarmee allerlei deeltjes energieën konden meegegeven worden van millioenen volt. Deze deeltjes
waren dan energierijk genoeg om, evenals die uit de radio-activiteit,
met atoomkernen schaarse voltreffers te geven en een deel dezer kernenergie vrij te maken. Er werden zelfs stoffen kunstmatig radio-actief
gemaakt. Dat wil zeggen, sommige atoomkernen slikten, na beschieting
met snelle deeltjes, deze deeltjes op en gingen eerst later open om een
ander deeltje uit te stoten: ze waren dus kunstmatig radio-actief.
Men leerde eveneens dat er allerlei soorten kleine deeltjes uit de
kernen konden geschoten worden en noemde deze deeltjes nucleonen.

Neutronenreacties
De nucleonen, die dus de bouwstenen der atoomkernen vormen, zijn
van verschillende aard. Doch de meeste hebben dit met elkaar gemeen,
dat ze positief geladen zijn gelijk de kern zelf. Deze nucleonen komen
in ons betoog niet verder te pas. Soms echter ontstaan er nucleonen die
geen lading dragen. Ze hebben de massa van waterstofkernen doch zijn
neutraal. Deze soort ongeladen waterstofkernen noemt men neutronen.
We kunnen ze gerust als de belangrijkste nucleonen beschouwen.
Immers hebben, zoals we hoger zagen, de positief geladen nucleonen,
weinig kans om de eveneens positief geladen kernen te treffen. Daar
die gelijke lading een sterke afstoting teweeg brengt moeten nucleonen
over een grote energie, d.w.z. een grote snelheid beschikken om een
effectieve botsing teweeg te brengen. De trefkans van energierijke
positief geladen nucleonen was dus miniem.
Wat echter de ongeladen nucleonen betreft, de neutronen, bestaat er
geen afstoting en dat heeft een drievoudig gevolg. Ten eerste is de
trefkans merkelijk groter en in sommige gevallen zelfs zullen bijna alle
neutronen doel treffen en een kernreactie teweeg brengen. Ten tweede
is het absoluut onnodig de neutronen een grote energie mee te geven. In
vele gevallen zelfs, zoals we verderop zullen zien, moeten snelle neutronen eerst vertraagd worden alvorens te kunnen reageren met een ke rn .
In dat geval is hun energie zelfs een beletsel voor een kernreactie. In de
meeste gevallen is het zo dat de snelheid der neutronen niet te veel mag
afwijken van een bepaalde waarde, resonantiewaarde genoemd, om met
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een bepaalde kern te kunnen reageren. Deze resonantiewaarde is verschillend van kern tot kern. Ten derde is het niet te verwonderen dat,
gezien hun faciliteiten om kernen te naderen, de neutronen reageren
met bijna alle atoomsoorten. Slechts weinige, zoals koolstof en helium,
zijn immuun voor een neutronen-bombardement. Deze elementen kunnen dan gebruikt worden om snelle neutronen, door voortdurend
botsen, te vertragen.
Als energiebron kunnen deze reacties echter ook niet dienen. Wel is
het rendement der kernreacties met neutronen aanzienlijk hoger, doch
voor één neutron krijgen we toch maar ten hoogste één kernomzetting
en de energie die daardoor vrijkomt is slechts een kleine fractie van die
welke in de machtige opwekkingsmachines verbruikt werd om dat eerste
neutron vrij te maken.

Uraniumreacties
Zo scheen het nog altijd hopeloos de kernenergie op een andere dan
microscopische schaal vrij te maken. Tot dan in 1919, de uraniumreacties bestudeerd werden. Dit geschiedde voornamelijk door de Italiaan Fermi en de Duitser Hahn.
Eerst en vooral moeten we eens even kijken hoe uranium er uit ziet.
In gewoon uranium vinden we twee soorten die we schrijven:
U 235 en u 238
92
92
Deze schrijfwijze vraagt een woord uitleg. Hierin betekent het onderste cijfer de lading van de kern. Deze heeft dus in 't geval van uranium
92 ladingen, d.w.z. de uraniumkern is twee en negentig maal sterker
geladen dan waterstof. Die lading is kenmerkend voor de atoomsoort:
alle atomen waarvan de kern twee en negentig ladingen draagt zijn
uraniumkernen. Zoals alle atomen waarvan de kern één lading draagt,
waterstofatomen zijn.
Het bovenste cijfer duidt de massa aan. De kern van de ene uraniumsoort is 235 maal zwaarder, de andere 238 maal zwaarder dan waterstof. In de kernchemie noemen we atomen met dezelfde kernlading en
verschillende kernmassa: isotopen 5
)

Zo schrijven we dan b.v. de waterstof-isotopen H 1 , H 2 en H 31

en een neutron

het even zwaar weegt als waterstof
n 4 aangezien
9
en de lading nul heeft.

234 en U 239
5 Er zijn zelfs nog twee andere uraniumisotopen U 92
92
92 doch deze zijn
voor ons van geen belang.
)
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Politiek Overzicht
INTERNATIONAAL

D

E plotselinge betuigingen van voorkomendheid en toenadering van de zijde der
Sovjet-Unie, hierin enigszins nagevolgd door communistisch China en NoordKorea, hebben de wereld in verwarring gebracht. Amerikaanse journalisten mochten
ongehinderd, en goed onthaald, een kijkje nemen achter het „IJzeren Gordijn". Om
incidenten in de lucht te voorkomen stelde de Russische bevelhebber in Berlijn op een
viermogendheden-conferentie voor een gezamenlijke luchtcorridor van 30 km breedte
in te voeren. Met instemming van een glimlachende Visjinski werd de Zweed Hammerskjoeld tot secretaris-generaal der V.N. benoemd. Polen trok een voor de V.
Staten onaanvaardbare resolutie in en te Pan Moen Djon kwam een accoord tot stand,
waarbij percentsgewijze wederzijds een aantal zieke en zwaargewonde krijgsgevangenen werden uitgeleverd. 26 April werden zelfs de besprekingen over de wapenstilstand
hervat. Maar zij begonnen stroef, aangezien de Noordelijken de krijgsgevangenen, die
niet naar huis verlangen, naar een „neutrale" staat, die niet Zwitserland mocht zijn,
wensten te vervoeren. Over zes maanden zouden zij daar door een commissie van
landgenoten bewerkt worden en bleven zij dan nog afkerig, dan zou de politieke
conferentie over de uiteindelijke vrede hun lot ter hand nemen. Een eindeloos verschiet! Dit voorstel werd door generaal Clark als nOch redelijk, noch constructief
verworpen. Niet minder opzienbarend was het feit, dat 9 Joodse artsen, die, in dienst
van de imperialisten moorden zouden hebben bedreven, plotseling onschuldig werden
bevonden, terwijl hun beschuldigers, waaronder Rivoemin, onder-minister van veiligheid, in de gevangenis werden geworpen. De artsen hadden bekend onder methoden,
die in Rusland „ontoelaatbaar" zijn en „ten strengste verboden"! Of op de achtergrond
van deze verbazingwekkende zwenkingen een strijd tussen Malenkof en Beria wordt
uitgevochten dan wel een listige poging aangewend wordt om verwarring en verdeeldheid te zaaien tussen de westerse mogendheden met het einddoel de E.D.G. te
torpederen kan voorshands in deze dictatuurstaat niet achterhaald worden. Adenauer,
Tito en anderen hebben gewaarschuwd voor deze schijn-manoeuvres, die geen
wijziging van politiek, maar slechts van tactiek zijn. Mocht Visjinski al luchthartig
beweren, dat Moskou voldoende bewijzen van zijn goede mening geleverd had, en da t
nu de beurt aan de andere partij was om ook halverwege door de tunnel te komen.
Eisenhower was van mening, dat de „verzoeningsgezinde woorden" door daden
welke de oprechtheid van het vredesoffensief kunnen bewijzen, moesten gevolgd
worden. In een uitvoerige rede schetste hij, hoe sinds 1945 de schone illusies van
opbloei en vrede, door de houding van de Sovjet-Unie, verflauwd zijn en de schaduw
van de angst over de wereld gespreid werd. De nieuwe bewindhebbers in Moskou
staan thans voor een keerpunt in de geschiedenis en kunnen de ernst van hun vredesverlangen bewijzen, indien zij een eervolle wapenstilstand in Korea sluiten, aan de
directe en indirecte aanvallen in Indo-China en Malakka een einde maken, medewerken aan een vrij en herenigd Duitsland met een regering door vrije en geheime
verkiezingen verkregen, het Oostenrijkse staatsverdrag sluiten, de overheerste volken
vrijlaten en toestemmen in overeenkomsten omtrent de beperking van bewapening.
Wanneer over deze zaken overeenstemming is bereikt, zijn de V. Staten bereid de
aldus uitgespaarde gelden te storten in een fonds, bestemd voor hulp en herstel voor
alle landen, zowel de minder ontwikkelde alsook de communistische. Op deze uitnodiging om het huis des vredes binnen te gaan werd door de Sovjetpers geantwoord, dat
Eisenhower verzuimd had de opneming van communistisch China in de V.N. en de
status van Formosa te vermelden: twee punten, die voor een internationale regeling
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zijnen voordele gewijzigde kieswet, te komen tot een meerderheid in de Mailis, die hij
dan naar zijn hand hoopt te zetten.
Ook in Japan is de democratie meer een kwestie van personen dan van beginselen.
De liberale minister-president Yoshida wilde niet wijken voor een motie van wantrouwen, gesteund door 22 leden van zijn partij onder leiding van zijn rivaal Hatoyama, en schreef, reeds na 7 maanden, verkiezingen uit. Yoshida verloor echter zijn
absolute meerderheid. Van de 466 zetels behaalde hij er 199 (voorheen 245) en zijn
tegenstander verkreeg er 35. De Progressieve Partij onder Shigemitsa, die ook tot de
rechtse partijen gerekend wordt, daalde van 88 op 76. De overige zetels vielen aan de
linkse partijen ten deel, waaronder slechts 1 communist. Er zal! dus een coalitieregering gevormd moeten worden. De beslissing hierover ligt bij de nieuwe Rijksdag,
die in zijn bijeenkomst van 15 Mei de nieuwe premier zal aanwijzen.
In Zuid-Afrika droegen de verkiezingen een principieel karakter. Malan, de leider
van de Nationale Partij, is naast zijn „apartheidspolitiek" tegen de kleurlingen,
even fel tegen de Britten gekant. Deze vormen onder leiding van Straus de „Verenigde Partij". Dank zij de eigenaardige kieswet en de adhaesie der agrarische Boeren
behaalde Malan van de 158 zetels er 94. Twaalf te weinig om een twee derde meerderheid te vormen, waarmee hij de in de grondwet „verschanste" rechten der kleurlingen te niet zou hebben kunnen doen. Een poging om door opneming van de partij
van Straus in de regering zijn doel te bereiken, is door deze met verontwaardiging
afgeslagen. Malan is echter hardnekkig genoeg om in de komende vijf jaar de onrust
tussen de 2% millioen onderling verdeelde blanken en de 10 millioen kleurlingen te
vergroten.
Sinds de dood van zijn invloedrijke vrouw Evita is de positie van dictator Peron in
Argentinië meer labiel geworden. Niet zozeer door de tegenstand van de socialistische
en radicale partij als wel door het tekort aan levensmiddelen in dit land, overigens
rijk aan graan en vlees, en door een snel toenemende inflatie. Om de menigte gerust te
stellen hield de president een rede, tijdens welke enige bommen ontploften. Dit werd
het sein tot een aanval op de gebouwen der oppositie-partijen en met dit incident was
voorlopig de menigte afgeleid. Het feit echter, dat de zwager van Peron, Duerda,
zelfmoord heeft gepleegd, wijst er op, dat in Argentinië de dictator niet zo stevig meer
in het zadel zit, dat hij in 1946 beklommen heeft.

NEDERLAND
Tijdens zijn jongste bezoek aan Washington overhandigde Prins Bernard aan
president Eisenhower een brief van Koningin Juliana, waarbij Zij een beroep op de
president deed om persoonlijk de leiding te nemen bij het oplossen van het mondiale
probleem der ontheemden. „Dit vraagstuk is een van de gevaarlijkste en meest tragische factoren in een onzekere toekomst". Reeds enkele dagen later antwoordde de
president, onder het uiten van zijn waardering, dat H.M., terwijl Haar eigen land en
volk te lijden had van de rampspoedige gevolgen der overstromingen, zulk een
deernis toonde voor hen, die zich buiten Haar grenzen bevinden, met de verzekering, dat de regering der V.S. te allen tijde bereid is, om opbouwende internationale
maatregelen in overweging te nemen teneinde die vraagstukken te verlichten. En hij
voegde de daad bij het woord door het Congres te verzoeken in de volgende twee
jaar 240.000 extra-immigranten tot de V.S. toe te laten.
Van alle zijden werd in de Eerste Kamer aangedrongen om met spoed tegemoet te
komen aan de lotsverbetering der leraren, die sinds Mei 1951 geen stap verder was
gekomen. Door bijlessen en door over-uren te maken zijn zij gedwongen het bestaan
van hun gezin te handhaven. Aldus hun culturele ontwikkeling verwaarlozend tasten
zij noodgedwongen het algemeen welzijn aan. Minister Cals meende te kunnen
beloven, dat vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar de plooien rechtgestreken
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zullen zijn. De eerste vrouwelijke staatsman, mej. De Waal, mocht bij die gelegenheid
het vertrouwen van de Senaat verwerven.
Rumoeriger ging het in deze plechtige vergadering toe, toen het Chr.-Hist. Kamerlid, prof. Gerretson, in felle bewoordingen zijn partijgenoot, prof. Kernkamp, minister
van Overzeese Gebieden te lijf ging, „met pijn in het hart", zoals hij zeide, over diens
houding ten opzichte van Suriname. Het zelfbeschikkingsrecht, waarin besloten li gt
een eventueel afscheidingsrecht, noemde hij landverraad, waarop ten tijde van de
Republiek de doodstraf zou hebben gestaan. De minister wist zich te beheersen en
deelde mee, dat een commissie van Drie, de ministers Beel, Donker en hijzelf, de
moeilijkheden betreffende de nieuwe rechtsorde zal onderzoeken.
1-5-'53
K. J. D.
BELGIC
Het grootste gedeelte van de maand April stond in het teken van het parlementair
Paas-reces en was dan ook betrekkelijk kalm. Dit betekent niet, dat niet enkele
belangrijke kwesties naar voren kwamen en zelfs een voorlopige oplossing kregen.
Vooreerst dan werd --- op 22 April door minister Janssen een suppletoire
begroting ingediend voor het dienstjaar 1953. Door dit ontwerp heeft de regering
eindelijk ondubbelzinnig haar houding bepaald t.o.v. de sinds Februari opgerezen
financiële moeilijkheden. Ze is erin geslaagd, ondanks aanzienlijke fiscale minderwaarden, bijkomende uitgaven tot herstel van de stormschade (1400 millioen) en voor
het perequatiefonds van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (352 millioen)
te dekken zonder nieuwe belastingen, en wel uitsluitend bij middel van bezuinigingen.
Deze bereiken een totaal van 2225 millioen, waarvan 1080 op de begroting voor
Landsverdediging. Voor het overige werd zoveel mogelijk vermeden, de normale
activiteit te remmen: zo mag er op gewezen dat het crediet voor Openbare Werken
op het peil van 1952 ligt. Natuurlijk valt de reactie van het Parlement af te wachten.
Maar wanneer de gegevens niet noemenswaard veranderen, lijkt de regeringspolitiek
te zullen slagen.
Intussen werd op 19 April op het Vlaams Economisch congres door oud-Eerste
Minister Eyskens een poging gedaan, om het economisch probleem meer fundamenteel
te zien en in die zin een oplossing te suggereren. Hij stelde vast, dat de economie aan
verstarring leed, die enkel met behulp van meer dynamische factoren kon verholpen
worden. De elementen veiligheid en behoud dienen meer plaats te laten aan risico en
initiatief. Zulks hoort zowel op gebied der arbeidsmobiliteit, als op dat der loonvorming, waar de nivellerende tendens zou moeten wijken voor de gedifferentieerde
werkelijkheid. Om de sluitsteen die door investeringen wordt gevormd niet te ontwrichten, zou de sentimentele vijandschap tegen de kapitalisten plaats moeten maken
voor een rechtvaardiger houding t.o.v. het risicodragend kapitaal. Dit alles blijkt,
volgens de mening van Prof. Eyskens, langs nieuwe besprekingen te moeten leiden
tot een nieuw, aan ons tijdperk aangepast sociaal pact.
De actuele sociale problemen getuigen allerminst van zulk een brede kijk .... Daar
is v oo reerst de kwestie van het gewaarborgd weekloon. De socialisten hadden, toen
het ontwerp De Paepe over de vooropzeg voor de werkman ter sprake kwam, in het
parlement amendementen ingediend om de betaling van het volle loon voor een
aangevangen week in te voeren. Het A.C.V. had daarop de formule van de betaling
van de eerste 6 werkdagen na het onvrijwillig staken van de arbeid vooropgesteld. De
patroons hadden deze eisen afgewezen daar ze nieuwe op de kostprijs wegende lasten
zouden veroorzaken. Minister Van den Daele stelde een voorlopig einde aan de
discussie, door tegen 15 Juni de indiening van e en eigen ontwerp aan te kondigen.
In het andere sociale vraagstuk betreffende de kinderbijslagen voor zelfstandigen,
gaat het om de formule voorgesteld in het ontwerp Van den Daele over de sociale
veiligheid der zelfstandigen of om die van de Bond der Kroostrijke Gezinnen, die de
ee nvoudige „verdubbeling" vragen. De middenstanders gaven trouwens op de kader17
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dag van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond tamelijk dreigend uiting aan
hun ontevredenheid.
De Kamer hervatte op 21 April haar werkzaamheden met de bespreking van de
begroting voor Binnenlandse Zaken. Kwamen op het tapijt vooral: de gemeentelijke
financiën en het taalvraagstuk. Zoals de minister zei, bestaat er weer een vraagstuk
der gemeentelijke financiën. Op dit vraagstuk wordt verschillend gereageerd. Talrijke
stemmen gaan op om een verhoogde dotatie van de gemeentelijke fondsen te vragen.
Daartegenover wees de minister op een zekere kwistigheid in het beheer der gemeenten. Ook hier is een politiek van bezuinigingen gewenst, terwijl de gemeenten zelf de
mogelijkheden van nieuwe inkomsten moeten overwegen. Wat het taalvraagstuk
betreft, werd door een motie van de oppositie de publicatie van de uitslagen van de
talentelling van 1947 geëist. Een reeks Waalse C.V.P.-leden, die aanvankelijk voor
publicatie waren, stemden tenslotte toch tegen die wantrouwensmotie. Het gemis aan
een klare toestand op taalgebied houdt dus niet op, verdeeldheid teweeg te brengen.
De crisis van Benelux schijnt zich erger en erger toe te spitsen. Zij is bepaald in een
acuut stadium getreden, nadat de heren Bekaert, voorzitter van het Verbond der
Belgische Nijverheid en Cool, voorzitter van het A.C.V. op het zevende economisch
Benelux-congres (24 April) eensgezind de huidige voor-unie veroordeelden. Dhr
Bekaert vroeg, in het belang van Benelux zelf, een herziening van de accoorden in die
zin dat aan de huidige wantoestand een einde dient gesteld en dat een werkelijke
samenordening van de economische politiek der drie landen voorbereid worde. Dhr
Cool viel met klem de lage Nederlandse lonen aan en sprak zich voor een vrijgeven
van de lonen uit. Wat de concrete oplossing betreft, was hij 't in wezen met dhr
Bekaert eens. Samenvattend kan gezegd worden dat de sociaal-economische krachten
in België bereid blijven de economische unie te vormen, maar daartoe tegemoetkomingen en aanpassingen van Nederlandse zijde verwachten.
Na de elfde Nato-vergadering, die voor België trouwens nieuwe off shore-bestellingen meebracht, is de Westerse houding vastgelegd: geen enkele mogelijkheid tot
toenadering verzuimen, maar intussen de herbewapening niet opgeven. Zowel in de
speciale Kamercommissie als bij de bespreking van de begroting van zijn departement,
drong minister Van Zeeland aan op de spoedige bekrachtiging van het E.D.G.-verdrag, en het heeft er alle schijn van, dat de opvatting veld wint eerst te ratificeren en
daarna de grondwet aan te passen. Er dient echter gerekend te worden met de
mogelijkheid dat de Socialisten de grondwetsherziening (en dus kamerontbinding)
zullen eisen, alvorens in te stemmen met de ratificatie. Gezien de twijfelachtige eensgezindheid omtrent de E.D.G. in C.V.P.-kringen, zou dit de zaak nog kunnen
compliceren.
Belangrijk was tenslotte de stellingname van dhr Van Zeeland voor de speciale
Kamercommissie, t.o.v. het ontwerp-statuut van de vergadering „ad hoc". Met betrekking tot de toekomstige Europese grondwet eiste hij, dat het recht zich terug te
trekken de partners zou gewaarborgd worden, dat de staten in ieder geval op gelijke
voet in de Senaat moesten vertegenwoordigd zijn, dat er een vrije binnen-europese
markt en alle mogelijkheden tot verkeer met het buitenland zouden bestaan, dat een
andere formule voor de Uitvoerende Raad zou gevonden worden. Het blijkt wel
onontbeerlijk dat België zulke waarborgen verlangt. Het vraagstuk der Europese
politieke integratie vertoont trouwens heel wat aspecten, waarvoor de christenen
bijzonder waakzaam dienen te zijn.
L. Deraedt

Forum
Het „Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing"
In October 1952 hield het „Katholiek
Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing" te Utrecht zijn zesde Jaarvergadering, waarbij Mgr Dr Michael Keller,
Bisschop van Munster, een rede hield
over de noodzaak tot inte rnationale samenwerking der katholieken 1 ) . Het werk
van dit Genootschap willen wij hier, in
vogelvlucht, eens nader bezien.
Dit werk, al is het in zijn omvang en
waarde slechts in betrekkelijk kleine kring
bekend, is ongetwijfeld van betekenis voor
het West-Europese cultuurbestel. De
activiteiten van het Katholiek Genootschap worden gedragen door een kleine
maar uiterst actieve groep katholieken,
die met minieme middelen weet te woekeren en binnen het elastische raam der statuten een wijd terrein van het cultureelreligieuse leven in onze hoek van Europa
bestrijkt. Volgens deze statuten wil het
Katholiek Genootschap .... „medewerken
aan de geestelijke vernieuwing van alle
landen in West- en Midden-Europa, die,
naar christelijke maatstaf, in meerdere of
mindere mate geestelijk en cultureel zijn
ontredderd ....". Sinds zijn oprichting in
1946 werkend voor het in praktijk brengen van deze doelstelling, heeft het Genootschap zijn steeds groeiend apparaat,
als een communicerend buizenstelsel, geplaatst tussen gebieden met een hoge en
andere met een lage „cultuurdruk", om
aldus door geestelijke kruising en bevruchting bij te dragen tot het herstel, het
behoud en de uitbouw van ons geestelijk
bezit.
Op zichzelf is deze methode zeker niet
uniek: vrijwel alle culturele instellingen
in ons land worden door deze gedachte
gedragen. Vrijwel al deze instellingen zijn
echter ook veel beperkter in hun armslag;

zij richten zich meestal tot en werken ten
behoeve van een Nederlands publiek, dat
vaak door districts- of groepsgrenzen nog
nader wordt bepaald. Het Katholiek Genootschap werkt internationaal: wat thans
algemeen als harde noodzaak of tenminste
als ernstige wenselijkheid wordt erkend,
zag het bestuur van het Genootschap in
1946 als een dwingende eis van de toekomst. In dit perspectief heeft het Genootschap dan ook vrijwel onmiddellijk
na het beëindigen der vijandelijkheden
van de tweede wereldoorlog een programma ontwikkeld, dat gericht was op
het effectueren van een nauwe samenwerking der katholieken in de verschillende landen, op cultureel-religieus terrein.
Het was geen toeval dat de eerste activiteiten op Duitsland werden gericht. De
katholieken in dit land, die in het sinds
1933 voortkankerende proces der nazificering al hun contacten met het universele
katholicisme een voor een zagen afgesneden, de katholieken van dit land dat toch
in vele opzichten een onbetwist draaipunt
in het Europese complex is, moest een
mogelijkheid worden geboden zich op dit
universele katholicisme te reintegreren.
Beroofd van hun eigen leiders en organisaties en veelal onmachtig zich onmiddellijk te herstellen van een nazidruk die
hen 15 jaar kort had gehouden, waren de
katholieken van Duitsland uiterst erkentelijk voor de helpende hand, die hun
vanuit Nederland, dat ook zelf in grote
mate slachtoffer van het systeem was geworden, werd toegestoken. En juist omdat de verhoudingen zo lagen, ondervond
het Katholiek Genootschap kort na de
oorlog in Nederland tegen zijn streven
grote bezwaren, die soms funest werkten

1) Voor weergave van deze rede in extenso zie pp. 193.
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bij de ontplooiing van de toch zo noodzakelijke activiteit. Het Genootschap
werkte echter onder „mandaat" van het
Nederlands Hoogw. Episcopaat, dat in
September 1946 bij brief van Z. Em.
Kard. de Jong het Genootschap grote
morele steun verleende. „De Hoogw.
Bisschoppen hopen van harte, dat Uw
Genootschap, dat zulk een hopeloos
zware taak op zich heeft willen nemen, de
steun mag krijgen van allen, die bekommerd zijn om de grote geestelijke en culturele waarden, die er voor Duitsland, ja
voor heel Europa op het spel staan" ....
en .... „Om nu nog duidelijker uitdrukking te geven aan Onze waardering voor
Uw werk en U aan te moedigen bij Uw
moeilijke taak", schreef Kard. de Jong in
1947, „aanvaarden Wij gaarne het beschermheerschap van het Katholiek Genootschap". De volgzaamheid der Nederlandse katholieken aan hun bisschoppen
manifesteerde zich andermaal en vele
medewerkers stelden hun tijd en bekwaamheid veelal belangeloos ter beschikking. Daardoor kon het Genootschap
een groot aantal sprekers van het eerste
plan naar Duitsland uitzenden, al was het
in die eerste tijd nog niet mogelijk om
aan alle dringende aanvragen om spreekbeurten die binnen kwamen uit plaatsen van Hamburg tot München en van
Keulen tot Berlijn te voldoen. Naast
deze vele spreekbeurten verzorgde het
Genootschap een uitgebreide informatieen documentatie-dienst, waarvan aan beide zijden van de grens dankbaar gebruik
werd gemaakt. Via het Genootschap werden zeer vele katholieke organisaties in
Duitsland in staat gesteld, het verbroken
contact met zusterinstellingen in het buitenland opnieuw op te nemen; het door
het Genootschap geëntameerde contact
tussen de Ned. Alg. Kath. Werkgevers
Vereniging en een groep katholieke Duitse werkgevers, leidde zelfs tot het oprichten van een „Bund Katholischer Unter
nehmer", waartoe men in Duitsland zelf
tot dan niet had kunnen geraken.

Een speciale actie leidde tot omvangrijke boekenzendingen naar verwoeste of
geplunderde seminarie- en universiteitsbibliotheken; een andere actie van het
Genootschap resulteerde in een geschenk
van 100.000 Duitse catechismus-boekjes
aan kinderen in de diaspora en vluchtelingenkampen. Allengs werd het éénrichtingverkeer Nederland-Duitsland omge
bouwd tot een wéderzijdse uitwisseling.
Het Katholiek Genootschap suggereerde
en organiseerde vele ontmoetingen en op
dit terrein is het nog steeds zeer actief, al
is deze activiteit, nu de noodzaak daartoe
niet meer zo groot is, niet meer in hoofdzaak op Duitsland gericht, doch meer
algemeen op internationale samenwerking
der West-Europese katholieken, met als
oogmerk: een positieve bijdrage tot de
éénwording van Europa. Zo ontstond bij
voorbeeld het „Secrétariat Catholique
pour les problèmes européens" te Straatsburg uit een initiatief van het Katholiek
Genootschap.
Naar de woorden van de H. Vader,
zijn de katholieken in de eerste plaats
geschikt, om mede te werken aan het
scheppen van een atmospheer, zonder
welke een federatief Europa niet kan gedijen. Dit Europa bouwt men niet met
resoluties en paragraphen alléén: het
moet ook en vooral gegrondvest zijn in
de bereidheid tot samenwerking der verschillende volkeren. De leden van deze
naties moeten bereid zijn elkaar Over de
topografische, culturele, economische en
politieke grenzen heen te ontmoeten en
in wederzijds begrijpen een hartelijke verstandhouding te onderhouden. Het Katholiek Genootschap heeft zijn apparaat
ter beschikking gesteld om tot zulk een
ontmoeting, zulk een waardering tussen
de individuen in de naties te komen. In
verschillende landen heeft het z.g. kerngroepen gevormd, waarvan de leden niet
alleen schriftelijk contact met elkaar onderhouden, doch elkaar in werkelijke ontmoetingen van mens tot mens --- welke
ontmoetingen plaats vinden binnen de
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oercel van de christelijke samenleving:
het gezin, en niét in congreszalen of vergadergebouwen -- zoeken te begrijpen en
te waarderen.
Ook het veelomvattende werk van de
Actie Oostpriesterhulp wordt door het
Genootschap medewerking verleend.
Daarin verzorgt het de recrutering, instructie en uitzending van Nederlandse
priesters naar Duitsl and, die — hetzij als
bemanning van de Kapelwagens, hetzij
ais assistenten in diaspora-parochies '-het grote priestertekort in dit land trach-
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ten tegemoet te komen. Ook andere
West-Europese landen zenden priesters
uit naar Duitsland, doch via het Genootschap komt 80% van de daar zo welkome
hulp in de zielzorg vanuit Nederland.
Alle activiteiten van het Genootschap,
waarvan hier slechts een bescheiden deel
behandeld kon worden, ziet het Genootschap niet als doel-op-zich. Het wil een
zuiver dienende functie verrichten, bemiddelen, overbruggen, helpen, om in deze
dienende geest bij te dragen tot een geestelijke vernieuwing.
J. Huygen

Een Philosophie van de Tijd 1 )
Met evenveel ijver als waarmee de
huidige natuur- en sterrekundigen een
aldoor exacter tijdsmeting nastreefden en
de tijd nog nauwkeuriger poogden te
chronometreren dan met de loop v an het
zonnestelsel mogelijk was, hebben de wijsgeren zich beijverd in het navorsen van
wat „de Tijd" eigenlijk is.
Een groot deel van wat men in de
wijsbegeerte de „cosmologie" noemt, d.i.
de wijsbegeerte van het levenloze stofheelal, bemoeit er zich mee na te gaan
wat de Tijd is. In alle geval een heel
geheimzinnig en ondoorgrondelijk iets
lijkt die Tijd wel. Al spreken wij, mensen,
erover als over het doodgewoonste ter
wereld. Maar het doodgewone is vaak het
meest geheimzinnige en onontraadselbare.
De mens zélf al om te beginnen ....
En met de mens zelf belanden we al
dadelijk in de kern van het Tijdsvraagstuk. De Tijd verschijnt als een machtige
en heelalmatige wezenheid die over de
mensen en dingen heerst. Maar de vraag
mag worden gesteld of wij, mensen, die
„wezenheid" of „hoedanigheid" niet in
het heelal binnendenken: of de Tijd niet
een voorstellingswijze is van ons menselijk opvatten en beleven van onszelf en
van het heelal.
Aan de Tijd is er dan iets objectiefs:

namelijk de heelalstructuur zelf die aan
onze tijdsbeleving is aangepast, omdat wij
tenslotte toch kinderen zijn van het heelal
om het maar eens dichterlijk en daarom
niet minder diep te zeggen; en waaraan
dus omgekeerd onze tijdsbeleving is aangepast.
En iets subjectiefs is er dan ook wel
aan de Tijd: namelijk onze menselijke
voorstelling, waarin wij die objectieve
heelalstructuur vatten. Juist dit subjectieve moment wordt in De Tollenaere's boek
beklemtoond.
Met andere woorden kunnen we dat
nog zeggen: de mens leeft in de wereld,
is afgestemd op de wereld. Omgekeerd is
de wereld ook afgestemd op de mens, dus
ook op de Tijdsstructuur van de mens. De
wereld als objectief en werkelijk afgestemd op de tijdsstructuur van de mens is
de objectieve Tijd. Waarbij we wel bedenken moeten dat de mens een gemeenschapswezen is; en dus is de wereld ook
afgestemd op de mens in gemeenschap of
op de mens als gemeenschap. De objec
tieve Tijd zou men dan kunnen beschrijven als: de ideale afgestemdheid van wereld en gemeenschap op het ideaal van de
eenvormige en daarom „gemeenschappelijke" beweging.
M.a.w. de objectieve Tijd is datgene

1) Dr M. De Tollenaere, S.J., Een Philosophic van de Tjjd. (Leuvense Bibliotheek voor Philosophic
nr 5). --- Leuvense Universitaire Uitgaven, 1952, XXI-218 pp., Fr. 160.

-
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wat in de cosmische orde, naar onze
menselijke opvatting beantwoordt aan een
uurwerk, d.i. een wijzer op een plaat die
geen ziertje zou vertragen of versnellen,
maar in de eeuwen der eeuwen „juist"
zou lopen. Zo ziet men hoe, in de objectieve Tijd, ons menselijk besef van een
„ideale" maat van eenvormige beweging

binnengesmokkeld wordt. Een menselijk
metingsideaal mengt zich met het aanvoelen van een objectief „gebeuren". Het is
juist die „functie van het (menselijk) subject in de Tijdsstructuur volgens het heidendaags Thomisme" wat in deze dissertatie het voorwerp werd van een geleerd
en geschiedkundig onderzoek ten behoeve
vooral van de specialisten.
De schrijver vergelijkt de leer over de
Tijd van Aristoteles en Thomas met de
Tijdsleer zoals zij in het Thomisme werd
uitgewerkt en komt tot het volgend besluit. De twee grootmeesters en ook
Augustinus, vatten de Tijd op als een
synthese van de menselijke geest. De huidige Thomisten echter weken af het is
zeker niet de eerste en enige maal! van
de gedachte van Aristoteles en Thomas
zelf en volgden meer Suarez. Daardoor is
de neo-scholastiek tegelijk nodeloos verwijderd geraakt van de overige hedendaagse wijsgerige stromingen. Er is echter een stroming in de neo-scholastiek
aanwezig geweest, waarvan J. Maréchal,
de befaamde epistemoloog en Kantkenner,
een voorname vertegenwoordiger was,
welke weerom de klemtoon op het vergeten subjectieve aandeel heeft gelegd.
Klaarblijkelijk sluit de schrijver hierbij
aan en betoont zich een knap en ijverig
leerling van de meester J. Maréchal.
Het onderstrepen van het subjectieve
opzicht, en het gewetensvol en overvloedig onderzoek van de opinies van Aristoteles, Augustinus, Thomas en de neoscholastiek blijken de grote verdienste en
de kostbare bijdrage van dit merkwaardig
vakwerk. Tevens poogt het aan te knopen
met de overige hedendaagse wijsgeren en
o.a. met sommige Tijdsanalyses van Sar-

tre en andere existentialisten.
Na dit alles mag men zich echter de
vraag stellen of de Tijd niet veel meer
wiskundig-mechanisch, „wetenschappelijk"
dan wel wijsgerig moet worden opgevat.
Daarom lijkt me het „Besluit" van de
auteur, waarin dit vrij onomwonden wordt
verklaard (blz 212) , nog het kostb aarste
van al. En voor een begrijpende lezing
van het werk zou men wellicht 't best
met dat Besluit beginnen.
Een positief-wetenschappelijke wezenheid of ideaalwezenheid als de Tijd door
wijsgerige begrippen weergeven of vertalen, is mogelijk een welhaast hopeloos
ondernemen. Waarschijnlijk is het dat vrij
hopeloze, wat het Tijdsprobleem zo al
niet hopeloos zwaar, dan toch verwikkelder heeft gemaakt dan het behoorde te
zijn. De ietwat zwakkere momenten van
de auteur (althans in verband met de
precieze vraag naar wat de Tijd is) vind
ik dan ook die, waar hij werkt met begrippen als „veelheid". Deze „veelheid"
is, naar hijzelf verklaart, in het geval van
de Aristotelische Tijdsdefinitie, „een vage
notie, waarmee hoofdzake lijk bedoeld
wordt: een tegenstelling met de eenheid"
(blz. 3) . Deze bedenkelijke vaagheid raken dergelijke noties maar niet kwijt, zelfs
niet met de secuurste wil van de wereld.
Na elke wijsgerige lectuur komt dan ook
een kinderlijk heimwee op naar een ongenadig-helder en levendig opnieuw behandelen van dergelijke grondbegrippen, naar
iets van een vinnige en scherpzinnige
,,phaenomenologie". Misschien bestaat er
dan een kans dat de wijsbegeerte wat
concreter, wat menselijker, en wat juister
nog zal worden. Wellicht wordt dan deze
vooral geschiedkundig gerichte „Philosophie van de Tijd" een aanloop voor de
auteur om radicaal en zelfstandig door te
filosoferen en de vele vragen die hij aan
het einde van zijn Besluit opwerpt in
verband met de Tijd (blz. 216) persoonlijk te behandelen. Na dit boek, als een
duidelijk bewijs van zijn eerbiedige weergave van andermans gedachte onder een
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om ditmaal niet meer „historisch": maar
geheel persoonlijk door te denken.
Dr M. Braun S.J.

Studiedagen Nederlandse Vroomheid
In zijn openingswoord verklaarde de
voorzitter van het voorbereidend comité,
dat het geen moeite had gekost om voor
deze tweede zitting van de Studiedagen
voor de Geschiedenis van de Nederlandse
Vroomheid een belangrijk en aantrekkelijk onderwerp te vinden. De Christus

-

vroomheid van Sint Bernardus in de Ne
derlanden was naar aanleiding van het 8e

-

Eeuwfeest van het zalige afsterven van
de abt van Clairvaux en van de feitelijke
stichter van de Cisterciënserorde als onderwerp gekozen en dit bleek inderdaad
een goede keuze te zijn. Een 60-tal deelnemers uit België en Nederland, waaronder 4 hoogleraren en verschillende spe&
alisten van naam, waren van 10 tot 12
April jl. naar de Abdij van Berne in
Heeswijk gekomen. De aanwezigheid van
een 10-tal Cisterciënsermonniken gaf aan
deze Studiedagen de passende sfeer en
het juiste cachet. De nieuwe Abt van de
„Achelse Kluis", Dr Dom Gabriël van de
Moosdijk, heeft alle vergaderingen bijgewoond. Op Zondagmorgen bevond zich
de Abt van Koningshoeven in Tilburg,
Dom Willibrord van Dijk, onder de aanwezigen. De Hoogeerwaarde Prelaat van
Berne liet meerdere malen zijn persoonhjke belangstelling blijken.
Een confrontatie met de tijd van Sint
Bernardus, met zijn persoon, zijn geestelijke leer, zijn apostolische werkzaamheid
en vérstrekkende invloed was het doel
van deze Studiedagen. Voor de meeste
aa nwezigen is deze gezamenlijke inspanning een „ontdekking" geworden. Want
de onvergelijkelijke, misschien zelfs ongenaakbare grootheid van Sint Bernardus
is opnieuw duidelijk aan het licht getreden. Deze Studiedagen hebben liefde en
bewondering gewekt voor de Vader en
Leraar van de grote Cisterciënserfamilie,
en deze liefde en bewondering waren de

vrucht van een diepgaande studie en soms
verrassend onderzoek. Reeds uit hoofde
van dit resultaat mogen de Studiedagen
van 1953 als bijzonder geslaagd beschouwd worden.
De 7 voordrachten, die het algemene
thema in historische samenhang moesten
belichten, droegen alle het stempel van
wetenschappelijke nauwgezetheid en volledigheid. Prof. Dr Zacharias Anthonisse
O.F.M.Cap. uit Nijmegen behandelde De
invloed van het Oosten op de Christusvroomheid in het Westen; de Heer A. H.
Bredero uit Utrecht sprak over Sint Bernardus in zijn tijd en gezien door zijn tijdgenoten; Dom j. M. Déchanet O.S.B. uit
-

de Abdij van Sint Andries bij Brugge gaf
een meesterlijke uiteenzetting over Les
f ondements et les sources de la doctrine
spirituelle de Saint Bernard et Guillaume
de Saint Thierry; Dr A. Ampe S.J. uit
-

Antwerpen en P. Edmond Mikkers O.C.
S.O. gingen De invloed van Sint Eernardus op de mystieke school van Jan van
Ruusbroec en op de Moderne Devotie na;
Prof. Dr J. van Mierlo S.j. uit Antwerpen
ontwierp boeiend en enthousiast een beeld
van Sint Bernardus in de Middelnederlandse literatuur; Prof. Dr W. J. M. A.

Asselbergs uit Nijmegen sprak de slotrede
uit, waarbij hij de aandacht vroeg voor
Sint Bernardus als vernieuwer der cultuur.

De inhoud van deze voordrachten en het
resultaat van de hierop volgende discussies kan misschien het kortst en duidelijkst
worden weergegeven aan de hand van de
7 conclusies, die op de bijeenkomst van
Zondagmiddag aan de vergadering werden voorgelegd en door haar goedgekeurd zijn.
1. De tegenstellingen in het godsdienstig
leven, op het gebied van de vroomheid en de spiritualiteit, tussen het
Oosten en het Westen mogen niet te.
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vooral wat betreft de hoogste Godszeer toegespitst worden. De godsdienschouwing op aarde, dezelfde opvatstige beleving toont in haar wezenlijke
tingen ten grondslag liggen.
trekken meer eenheid dan verscheidenheid. De verbindingslijnen, waarlangs 5. Bij een nadere precisering van de
invloed van Sint Bernardus op de
het Oosten het Westen beïnvloed
Moderne Devotie blijkt o.a., dat het
heeft, dienen nog nader onderzocht te
aantal Bernardus-Hss. in de bibliotheworden. In de beleving van de practiken van de Moderne Devoten ook
sche Christusvroomheid kan men enrelatief beschouwd niet bijzonder groot
kele opvallende overeenkomsten vastgeweest is; dat onder de authentieke
stellen.
werken van Sint Bernardus de preek2. Sint Bernardus in zijn tijd is niet becollecties het meest benut zijn; onder
grijpelijk zonder zijn dualisme, waarbij
de niet-authentieke werken de Epishij enerzijds de promotor werd van de
tola aurea (van Willem van Saintspirituele hernieuwing, waardoor hij
Thierry) ; dat de meer op de voorde mens tot de kennis en de liefde van
grond tredende Moderne Devoten perde God-mens bracht, en anderzijds de
soonlijk sterk onder de invloed van
verdediger bleef van de politiek-reliSint Bernardus gestaan hebben. Van
gieuze eenheid onder het Pausschap.
een overname van de leer van Sint
Door deze nieuwe omspanning van
Bernardus in haar geheel kan geen
geest en stof bleef hij velen van zijn
sprake zijn, hoewel de Christusvroomtijdgenoten uiteindelijk vreemd, wat
heid van de Moderne Devoten van
echter overvloedig werd gecompenBernardijnse oorsprong is, die met uitseerd door het phaenomeen van zijn
zondering misschien van Thomas van
heiligheid en wonderbaarlijkheid. Hem
Kempen, niet rechtstreeks, maar voorte zien, hem te ervaren was geen benamelijk langs de weg van de Fran.
grip, maar een „geloof"; en zich door
ciscaanse auteurs overgeleverd en tot
hem te laten leiden betekende voortons gekomen is.
gestuwd te worden op de weg naar de
6. Uit de literatuur in de volkstaal blijkt
volmaaktheid.
niet, dat de werken van Sint Bernar3. Bij nader toezien blijkt dat het aandus vóór 1350 hier een opmerkelijke
vankelijk (door Dom Déchanet zelf)
verspreiding gevonden hebben. In de
vastgestelde onderscheid in de geeste2e helft van de 14e eeuw wordt de
lijke leer van Sint Bernardus en Wilinvloed van Sint Bernardus aanzienlem van Saint-Thierry niet overschat
lijker, misschien door de vertalingen
mag worden. Er zijn geen ingrijpende
van Vranke Callaert, die de preken en
wezenlijke verschillen. Wel wijken
andere werken van Sint Bernardus
beide auteurs van elkaar af in de uitook in de lekenkringen bekend maakte.
werking van detailpunten. Het onderDe vertaling en verspreiding van de
scheid berust voornamelijk op een
werken van Sint Bernardus in onze
verschil in karakter en temperament
literatuur heeft zeker bijgedragen tot
en op een andere werkmethode.
de verdieping en verbreiding van onze
4. De verwantschap tussen Sint BernarChristusvroomheid.
dus en de Zalige Jan van Ruusbroec
blijkt groter te zijn dan men tot dusver 7. Sint Bernardus als ve rnieuwer van de
cultuur moet vooral gezien en vergemeend had. Uit een vergelijking van
klaard worden vanuit zijn eenheidsde ontleningen bij Ruusbroec uit de
beleving en eenheidsdrang, die hij
werken van Sint Bernardus kan men
altijd bewaarde, hoezeer hij zich ook
opmaken, dat aan de mystieke leer
wegschonk in zich verdelende liefde,
van beiden op verschillende punten,
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en die bevruchtend werkte op alle gebieden van het culturele leven, b.v. op
de bijbel-exegese, op de humanistische
vorming en op de nieuwe bouwkunst.
Deze laatste stelling plaatst ons opnieuw voor het dualisme van Sint Bernardus, dat men het lichte en tegelijk het
duistere punt van deze Studiedagen kan
noemen. Zowel bij de officiële discussies
als in persoonlijke gesprekken is dit onderwerp meer dan eens ter sprake gekomen. Ik wil allerminst ontkennen, dat dit
dualisme niet mede veroorzaakt zou zijn
door de ontwikkeling en verandering op
politiek-sociaal gebied. Sint Bernardus
stond midden in een periode van overgang en vernieuwing, zoals een der sprekers overeenkomstig de visie van Friedrich Heer in zijn boek Aufgang Europas aangetoond heeft. Maar als er bij
Sint Bernardus van een werkelijk dualisme sprake kan zijn, dan ligt voor mij de
oorzaak hiervan allereerst in zijn mystieke
persoonlijkheid. Iemand met zulke eminente gaven én voor de contemplatie én
voor de actie, die door God gegrepen is
en vurig verlangt naar de kloosterlijke
eenzaarhheid en rust, en van de andere
kant een rol moet spelen in alle grote
gebeurtenissen en avonturen van zijn tijd,
zo iemand moet in zich een verdeeldheid
voelen, het onvermijdelijk ambivalente
van de monnik, die door God en de wereld wordt achtervolgd. Als men hierbij
in aanmerking neemt, dat Sint Bernardus
als schepper van beschaving en cultuur
zijn tijd noodzakelijk vooruit was, en bewust of onbewust in veel opzichten moest
breken met milieu en traditie, dan kan het
niemand verwonderen, dat zijn tijdgenoten, en zelfs zijn vrienden, deze geweldenaar niet konden begrijpen in wat hem
eigenlijk bezielde.
Over het leven van Sint Bernardus

straalt in alle heerlijkheid het mysterie
van de monnik en van het monnikenleven
in de Kerk: hoe de monnik, die de wereld
ontvlucht, door zijn wereldontwijking en
wereldverzaking een wereldhervormer is.
De Studiedagen hebben deze waarheid
opnieuw ingescherpt, niet het minst door
het voorbeeld van Sint Bernardus. Als de
diepste grond van deze wereldhervorming
kan men beschouwen en hier haal ik
een gedachte aan uit de slotvoordracht
de nieuwe wijze van beminnen, de wijze,
waarop Sint Bernardus God en de naaste
bemind heeft en waarop hij de monnik
God en de naaste heeft leren beminnen.
Vóór Hadewych zal hij zeggen: „Amor
praeter se non requirit causam, non fructurn. Fructus ejus, usus ejus. Amo, quia
amo; amo, ut amem. Magna res amor".
De liefde tot God en tot de naaste om
God is de enige .werkelijke cultuurscheppende factor, omdat deze de cultuur van
binnen uit, in de mens zelf en vanuit de
mens zelf, opbouwt.
Dit verslag geeft slechts enkele oppervlakkig e en onvolledige indrukken van
wat dit Sint Bernardus-congres geboden
heeft. De kwesties konden behoorlijk worden aangepakt, omdat verschillende specialisten aanwezig waren, hoewel de laatste indruk van al het besprokene blijft een
aansporing tot nieuwe, grondige studie.
In enkele woorden kan men trouwens niet
samenvatten, wat Dom Déchanet verteld
heeft over de geestelijke leer van Sint
Bernardus of hoe Pater van Mierlo terloops zijn mening te kennen gaf over het
geestelijk réveil in de 9e en 10e eeuw.
Het welslagen van deze Studiedagen is
voor een niet gering deel te danken aan
de kundige en snedige leiding van Prof.
Dr L. C. Michels.
Dr M. Smits van Waesberghe S.J.

De Tweede Kans 1 )
Op geen enkel gebied is het gevaar van „litteraire inflatie" zo groot als op dat van
1) Virgil Gheorghiu, De Tweede Kans. -- Uitgeversmij Pax, den Haag, 397 pp, f 8.90.
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rassende oplossing
oplossing te
te vinden,
figuren
door purgatoria
purgatoria van ellenden
ellenden te
te
figuren door
daardoor op het
het sentiment
sentiment der
der
voeren en daardoor
lezers in te
te werken.
werken. Maar
Maar het
hetblijft
blijft kunkunlezers
stig maakwerk.
maakwerk. Dat
Dat mysterieuze,
mysterieuze. onmidonmiddellijk
de ware
wareschrijver
schrijver
dellijk aansprekende dat de
kenmerkt. ontbreekt hem. Zijn
Zijn mensen
mensenzijn
zijn
kenmerkt,
en blijven „figuren",
..figuren". maar
ten dele
dele
maar half of ten
tot leven
tot
leven gewekte
gewekte wezens,
wezens. die
cUe slechts
slechts
van binnenuit
binnenuit
tijdsaccidenten. niet van
door de tijdsaccidenten,
door
hun eigen
eigen menselijkheid,
menselijkheid. enige
enige bebedoor hun
langstelling wakker roepen.
roepen. Met
Metgedurfde
gedurfde
beschrijft hij
hij toestanden,
toestanden.
voortvarendheid beschrijft
cUe niemand
niemand controleren
controleren of overzien
overzien kan.
kan.
die
Waar de
de lezer
lezer een
een enkele
enkele maal
maal wel
wel concontröle
heeft. blijkt
blijkt de
de schrijver
schrijver de
de plank
plank
trole heeft,
mis te slaan
slaan en
en maar
maar wat
wat tetefantaseren.
fantaseren.
mis
Gheorghlu
volgens mijn
mijn smaak,
smaak.
Gheorghiu heeft.
heeft, volgens
niets van een
een werkelijk
werkelijk groot of
of ook
ook maar
maar
goed schrijver
schrijver en
de handige
hancUge
goed
en alles
alles van de
reporter
fabriceerder. Het
krioelt in
in
reporter en
en fabriceerden.
Het krioelt
zijn boeken van
van onwaarschijnlijkonwaarschijnlijk- om niet
niet
zijn
den. Het
te zeggen,
zeggen. onmogelijkhe
onmogelijkheden.
Het thema,
thema.
aangesneden,
25ste Uur
Uur werd aangesneden.
dat in Het 25ste
wordt
Tweede Kans
Kans voortgezet.
wordt in De Tweede
De roman
roman verhaalt de lotgevallen
lotgevallen van
vaneen
een
joden,
groepje Roemenen,
Roemenen. Joden en
en niet
niet-Joden.
rn
die te lijden hebben
en co
comhebben van fascisten en
munisten. van Westerse en Americaanse-muniste,vaWrAmeicans
bureaucratie
ten
bureaucratie en
en organisatie.
organisatie, cUe
die er aan ten
onder
ze heel
heel de
de wereld
wereld
onder gaan
gaan en.
en, hoewel ze
door verstrooid worden,
worden. elkaar
elkaar toch
toch bijna
bijna
allen later
later weer
weer ontmoeten.
ontmoeten. Een
Een enkele
enkele
allen
maal
vergeet de auteur
auteur de
de vroegere
vroegere dédémaal vergeet
zijn constructies.
constructies. Zo
Zo laat
laat hij
hij het
het
tails van zijn
van Pillat
Pillat en
en Marie,
Marie. twee
tweezijner
zijner
kind van
kind
hoofdfiguren. te Hamburg
Hamburg sterven,
sterven. doch
hoofdfiguren,
-
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later te Heidelberg zijn graf hebben, waar
Pillat een tijd vertoeven moet. Het is zo'n
dankbaar gegeven een vader bloemen
naar het graf van zijn kind te laten brengen en Pillat is nu eenmaal te Heidelberg.
Onder „de tweede kans" verstaat de
auteur de kans om uit Roemenië uit te
wijken naar het Westen of naar America
en zo zijn leven opnieuw op te bouwen.
Maar alles stuit af en mislukt door overdreven gemassregel, bureaucratie, letterzifterij en onwil van de Westerse en
Americaanse machten. In Het 25ste llur,
het eerste boek met die tendenz, kon de
lezer nog enigszins meevoelen met de verontwaardiging van de schrijver, ofschoon
ook daar het overdrevene en kunstmatige
der voorstelling reeds hinderde. In De
Tweede Kans wordt dit alles nog eens
uitentreuren herhaald en aangedikt. Het
groepje Roemenen vertegenwoordigt volgens Gheorghiu niet minder dan een honderd millioen hij zegt dit herhaaldelijk
aldus gedrevenen en getrapten. Gheorghiu houdt ervan zo goed als alle beambten en functionarissen voor te stellen als
mensen die verstoken zijn van elke humaniteit, van elk medegevoel. Het is alles zo
eenzijdig gechargeerd, het loopt alles zo
ongelukkig af dat kind te Hamburg
bijvoorbeeld blijft plotseling dood van het
huilen, de moeder stort zich te Parijs uit
het raam en valt dood, enkel op het kloppen aan de deur van een politieman
dat men vaak tevoren raden kan wat er
gebeuren gaat.
Als Gheorghiu zijn boeken schrijft, louter of hoofdzakelijk met de bedoeling om
medelijden te wekken en hulp los te slaan
voor de gevluchten uit zijn land, dan kan
men slechts sympathie voor hem heb ben
en zijn werk als menslievend toejuichen,
maar dan heeft De Tweede Kans niet
veel zin meer. Zijn eerste roman heeft die
bedoeling reeds welsprekend verwezenlijkt. Overigens doet het vreemd aan de
auteur alle tijdsstromingen en -machten
gelijkelijk te zien veroordelen: fascisme,
communisme, democratie, alles werkt vol-
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gens hem samen tot één doel, de mensen
te verbannen van huis en haard en hen
voort te drijven als opgejaagd wild, tot zij
erbij neervallen en bezwijken. Dit doen
althans de vertegenwoordigers dier machten. Russische partisanen, die de Duitse
Hitlerlegers belaagden, worden op het
eind van de oorlog door Americaanse soldaten gedwongen naar Rusland terug te
keren en, als zij weigeren, wordt hun verblijf in brand geschoten, waarbij zij omkomen. Balkanvluchtelingen worden in
Duitsland getest, als slaven per el en per
kilo gemeten, gewogen en verkocht om
naar Canada of Australië te emigreren.
Alles in de huidige wereld schijnt zo ingericht te zijn, dat een vreedzaam leven
de mens onmogelijk gemaakt wordt. Alles
is techniek en bureaucratie; de zogenaamde Westerse cultuur, Westerse beschaving en hygiëne, het Rode Kruis incluis,
alles schijnt erop gericht de mens te kne
velen. Pillat, de reeds vroeger vermelde,
„spuwde uit alle kracht op de beschaving,

op de hygiëne, op de cultuur". „Op dié
beschaving, op die hygiëne, op dié cultuur", voegt de auteur erbij om het wat
te verzachten. Maar heel het boek door
maken wij met geen andere hygiëne of
cultuur kennis.
Op het einde van het boek is er Øn
wereldbestuur, een „one -world"-regering,
waarin America en de Balkandictator •-een soort Tito federatief optr eden. De
Vaticaan-Katholieken (zo noemt ze de
schrijver) vluchten naar de Roemeense
bergen, omdat ze hun van overzee gekomen Paus, een Americaan waarschijnlijk,
niet willen aanvaarden. Daarom worden
ze door de strijdmachten der one worldregering uitgeroeid. Deze laatste fictie is
zo fantastisch dat ze moeilijk aansluit bij
het voorafgaande. Trouwens hoe verder
het boek vordert, hoe meer het verh aal
verloopt in onwaarschijnlijkheden. De lotgevallen van een zekere Bodnariuk, een
rascommunist en Roemeens minister, die
uit een Weens ziekenhuis ontsnapt, zijn
-
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een zo
zo wilde
wilde romantiek
romantiek dat
dat ze
ze alle
alle
van een
houvast verliezen.
verliezen.
houvast
nietteteontkennen
ontkennen dat
datGheorghiu
Gheorghiu
Het isis niet
zijn fantasterijen
fantasterijen tot
een leesbaar,
leesbaar, zelfs
zelfs
zijn
tot een
samen tete bunbUJi..
weten samen
boeiend relaas heeft weten
delen. Er
Ei' lopen
lopen draden
draden door
door het
het lange
lange
delen.
die hij
hij telkens
telkens weer
weer opneemt en
en
verhaal die
ziet te
teverenigen.
verenigen.
met kunst- en vliegwerk ziet

Mogelijk
ook legt
legt hij
hij de vinger
vinger op vele
vele
Mogelijk ook
beurse of wonde
wonde plekken,
plekken, maar
maar hij
hij schiet
schiet
voorbij door
door mateloze
matelozeeenzijdigeenzijdig;'
zijn doel voorbij
heid
e
heid en
en overdrijving.
overdrijving. Litteratuur
Litteratuur in dde.
hoge zin
zin of
ofeen
eenmeesterwerk
meesterwerk is dit
dit boek
boek
niet.
niet. Het isis talentvolle
talentvolle reportage
reportage en
enleidt
leidt
gemakkelijk
gemakkelijk tot inflatie.
inflatie.
J.
J. van Heugten
Heugten S.J.
S.J.
.

Marshall: te licht bevonden
Bruce Marshall:
MarshalI's All
All Glorious
Glorious Within,
Within,
Bruce Marshall's
waarvan de
de Amerikaanse
Amerikaanse uitgave
uitgave als
als
waarvan
titel meekreeg
meekreeg The
The World,
World, The
TheFlesh
Flesh
arul Father
Father Smith
Smith (1945)
(1945),, en zijn in 1949
1949
and
verschenen To every
elJery man
man aapenny
penny hebverschenen
ben als
als hoofdfiguur
hoofdfiguur een
een priester;
priester; beide
beide
ben
romàns verhalen
van een
een
romans
verhalen van
van het
het leven van
tussen de
de twee
tweewereldoorlogen
wereldoorlogen
pastoor zo tussen
met al
al zijn
zijn vreugden,
vreugden, al
alzijn
zijnteleurstelteleurstelin met
al zijn
zijn menselijkheid
menSelijkheid ook, het
het eerst
eerst
lingen, al
Schotse achtergrond,
achtergrond,
genoemde tegen een Schotse
tegen die
die van
vanParijs.
Parijs. Men
Menmag
mag
het tweede tegen
deze
romans echter
echter niet
nietpriesterromans
priesterromans
deze romans
noemen in de zin
zin die
diemen
menhieraan
hieraanonder
onder
noemen
de impuls
impuls van
vanBernanos'
Bernanos' 10urnalä
un
Journal dun
curé de campagne en Graham
Graham Greene's
Greene'scurédeampgn
The Power
Powerand
andthe
theGlory
Glory gegeven heeft.
heeft.
De
titel „All
"AllGlorious
Glorious Within"
Within" duidt
duldt
De titel
een apologetische
apologetische tendens:
tendens: er
er
reeds
reeds op een
zijn
menSelijke fouten
in de
de kerk,
kerk,
zijn veel menselijke
fouten in
hier
gerepresenteerd door
door de
de priester,
priester,
hier gerepresenteerd
maar
binmaar i,de
„de Bruid
Bruid is
is geheel schoon van binnen",
uit het
het Hooglied
Hoogliedtraditiotraditionen", een tekst uit
neel
de Kerk.
Kerk. Dezelfde
Dezelfde tenten.neel toegepast op de
dens
dUidelijk te onderkennen
onderkennen in
..To
dens is duidelijk
in „To
every man
man a penny".
penny". Bijgevolg
Bijgevolg verdienen
verdienen
deze
romans eerder
eerder de
de benaming
benaming kerkkerk~
deze romans
roman
priesterroman, en
veel
roman dan
dan priesterroman,
en er
er is veel
voor
zeggen tetespreken
spreken van
van apologie
apologie
voor te zeggen
romankunst. De
liever
liever dan van romankunst.
De titel
titel van
Marshall's
onlangs verschenen
verschenen roman
roman
Marshall's onlangs
The Fair
Fair Bride
Bride dekt
volkomen het
.. All
dekt volkomen
het „All
en het
hetkan
kanniet
nietontkend
ontkend
Glorious Within" en
roman een apologeWorden
worden dat
dat ook deze roman
is echter
echter een
een
tische
inslag vertoont.
vertoont. Er is
tische inslag
groot verschil: in deze
deze laatste
laatsteroman
roman staat
staat

de priester,
priester, in
in tegenstelling
tegenstelling met
met voorvoorgaande romans,
dienst van een
een
gaande
romans, niet
niet in
in dienst
thesis;
thesis; hier
hier is de
depriester
priester wel
weldegelijk
degelijk
hart
hart van het
het verhaal
verhaal en
en dit
dit niet
niet als
als priespriester, d.w.z. functionaris
functionaris van de
de kerk,
kerk, maar
maar
als mens
mens die de
de last
last van
van·zijn
zijn roeping
roeping aanaanvaardt, er mede worstelt en er
er onder
onder bebevaardt,
zwijkt. Het
het geweten
geweten meer
meer dan
dan het
het
zwijkt.
Het is het
werk van de
de priester
priester dat
dat hoofdthema
hoofdthema is.
is.
werk
Deze roman,
roman, die zich
zich afspeelt
afspeelt tijdens
tijdens de
de
lijk
Spaanse burgeroorlog,
burgeroorlog, doet
doet herhaalde
herhaaldelijk
The Power
denken
Power and
andthe
theGlory:
Glory:
denken aan The
dit niet alleen door incidenten
incidenten als het
het ververhoor van de
hóor
de priester
priester door
door een
eencommuniscommunistische leider
biecht van een
een overovertische
leider of
of de biecht
vrome
de gevangenis
gevangenis bij
bij de
de
vrome vrouw
vrouw in
in de
gevangen
priester, maar
maar voornamelijk
gevangen priester,
door het thema
door
thema van
van vervreemding
vervreemding van
van
God,
en roeping,
roeping, en
en
God, ontrouw
ontrouw aan
aan geloof en
van het
het uiteindelijk
uiteindelijk hervinden
hervinden van God.
God.
Dit gegeven
gegeven is
is vervuld
vervuld van
van echte
echte tratragiek en de serieuze
serieuze lezer
lezer isis het
hetonmiddeP
onmïddel"
lijk duidelijk
dat het
het ook
lijk
duidelijk dat
ook als
als zodanig
zodanig
beoordeeld wenst
wenst te worden.
beoordeeld
worden. Het aanlegaanleggen van
gen
van een
eendergelijke
dergelijke maatstaf
maatstaf veroorveroordeelt
echter het
het boek
boekonmiddellijk,
onmiddellijk, en
en
deelt echter
toont Marshall's
Tragiek ligt
toont
Marshall's armoede.
armoede. Tragiek
ligt
geheel boven
boven zijn
zijn krachten.
krachten.
Tragiek toch,
toch, en
en zeker
van een
een
Tragiek
zeker die
die van
prièstergeweten,
de persoon
persoon
priestergeweten,eist
eist dat
dat de
scherp geconcipieerd
geconcipieerd en
en even
even scherp
scherp
scherp gegetekend is,
is, en dat
dat dit
dit karakter
karakter diepte heeft.
heeft.
tekend
Marshall faalt
faalt in beide
Marshall
beide opzichten.
opzichten. En
En
niemanddie
die zijn
zijn werken
werken kent
kent zal zich
niemand
zich
hierover
kunnen verbazen.
verbazen. Marshall
Marshall kan
kan
hierover kunnen
een verhaal
opbouwen en
en ook
ook wel vereen
verhaal opbouwen
ver-

1)
Th. Fair
Fair Bride.
Brid•• A nonl.
•• LondoD.
.. 12
novel. ConstabI
Constable,
London,1953.
1953,249
249pppp.,
12S.
S. 6 d.
1) The
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tellen, tot
tot op
op zekere
zekere hoogte
hoogteeen
eenachterachter~
tellen,
grond suggereren
suggereren (geslaagd
(geslaagdbij
bij voorbeeld
voorbeeld
grond
Red Tapers
Tapers for
for Paris
Paris (1943)
(1943),, waarin
waarin
in Red
in
snel de
de oorlog
oorlog verloor
verloor getegete~
Parijs dat zo snel
kend wordt;
wordt; vrij
vrij wel
wel mislukt
mislukt in
in The
The Red
Red
Danube (1947)
(1947),, dat een beeld
beeld moet
moet geven
geven
Danube
Wenen tijdens
tijdens de naoorlogse
na~oorlogse bezetbezet~
van Wenen
maar een
een scheppend
scheppend artist
artist isishij
hij
ting) ,, maar
Zijn karakters
karakters zijn
zijn clichées
clichées waarvan
waarvan
niet. Zijn
dertien in een
een dozijn
dozijn kunnen,
kunnen, of
of hij
hij
er dertien
idealiseert een
type; maar
maar een
een type
typemist
mist
idealiseert
een type;
van een
een
eenmaal het
het karakteristieke
karakteristieke van
nu eenmaal
Smith and
and the
the Abbé
Abbé
persoon. Father
persoon.
Father Smith
Hetcurieuze
curieuze
zijn dergelijke
dergelijke typen.
typen.Het
Gaston zijn
dat Marshall
Marshall dit
ditnauwelijks
nauwelijks een
eentekort
tekort
is dat
schijnt te
vinden. In
In een
eenbegeleidende
begeleidende
schijnt
te vinden.
van zijn
zijn eerste
eerste boek
boek Father MalaMala~
noot van
chy's Miracle
Miracle (1931) spreekt
spreekt hij
hij eerlijk
eerlijk
chy's
zijn „puppets",
"puppets" , die de
de dragers
dragers zijn
zijn
over zijn
de zwakheden
zwakheden en
en fouten
fouten van
vanmensen
mensen
van de
hij deze
deze ontmoet
ontmoet in het
het leven.
leven. Een
Een
zoals hij
zijn Yellow
Yellow Tapers
Tapers for
for
scherpe critiek op zijn
Paris. juist
juist dit
dit punt
punt betreffende,
betreffende, wordt
wordtParis,
door hem
hem beantwoord
beantwoord als volgt:
volgt: "I
"I delideli~
door
refrained from
from the
the "creation"
"creation" of
of
berately refrained
characters
been pointpoint~
characters which
which would have been
less in aa novel
novel which
which was
was based
based on
on my
my
less
ofcharacter,
character, because
because
observation of types
typesof
destroyed
created characters
characters couldn't have destroyed
afgezien van het
het feit
feit dat
dat
France".
France". Nog
Nog afgezien
zijn
types of
ofcharacters"
characters"
zijn "observation
„observation of types
wel erg
erg oppervlakkig
oppervlakkig is,
is, blijkt
blijktMarshall
Marshall
fiction niet
niet scherp
scherp te
te kunnen
kunnen onon~
fact
fact en fiction
derscheiden.
moeten wel toegeven
toegeven
derscheiden.We
We moeten
dat
priester Don Arturo
Arturo in
in zijn
zijn laatste
laatste
dat de priester
roman
vooruitgang betekent,
betekent, maar
maar
roman een
een vooruitgang
en
ook
hier blijven
blijven de contouren
contouren vaag en
ook hier
vervloeien
de situatie
situatie waarin
waarin de
de
vervloeien met
met de
priester
priester geplaatst is.
Deze
hoofdfiguur mist
mist ook
ook diepte.
diepte.
Deze hoofdfiguur
Noch zijn
zijn afval
afval noch
noch zijn
zijnterugkeer
terugkeer zijn
zijn
gebrek aan
aan kunkun~
verantwoord.
verantwoord. Naast
Naast een gebrek
nen
ook willen
willen wijten
wijten aan
aan
nen zouden
zouden we
we dit ook
een
verfoeilijke gewoonte
gewoonte van
van Marshall
Marshall
een verfoeilijke
om
te onpas
onpas tete willen
willen
om altijd,
altijd, te
te pas
pas of te
van het
het bewustbewust~
schrijven
rand van
schrijvenop
op de
de rand
leuke.
In zijn eerste
eerste boek,
boek, Father
Mala~
Father Malaleuke. In
chy's
Miracle (1931),
(1931) , zijn
zijn er
er sporen
sporen van
chy's Miracle
een
weldadige humor.
humor. In
In zijn
zijn latere
latere boeken
een weldadige
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wordt
wordt dit
dit functioneren
functioneren als
alskomiekeling
komiekeling
irriterend,
irriterend, te meer daar dit
dit geschiedt
geschiedtdoor
door
ende
middel
doorzichtige en
en vervel
vervelende
middel van doorzichtige
trucjes
ver~
trucjes als repetities
repetities („de
("de centraal
centraal verwarmde dame van lichte zeden”
zeden" wordt
wordt op
op
den duur
duur ongenietbaar)
ongenietbaar),, dwaze
dwaze namen en
en
zoutloze
zoutloze woordspelingen.
woordspelingen. Het gevolg
gevolg is
is
dat waar
waar een
een serieuze
serieuze situatie
situatie wordt
wordt gegesuggereerd
vaak de
de gehele
gehele sfeer
sfeer door
door
suggereerd vaak
misplaatste
misplaatste grapjes
grapjes wordt
wordt vernietigd.
vernietigd.
Men
Men weet
weet zodoende
zodoende niet
niet meer
meer wat,
wat, en
wanneer men
men iets
iets au
auserieux
serieuxmoet
moetnemen.
nemen.
Gaat
Gaat men
men dan
dan enigszins
enigszins critisch
critisch staan
staan
tegenover
de dialoog
tegenover de
dialoog der
der gevoerde
gevoerde gegesprekken,
dan is
sprekken, dan
is men
men herhaaldelijk
herhaaldelijk gegeneigd een
op
een gehele
gehele roman
roman als
alsburlesque
burlesque op
zij
zij te zetten. Zo
Zo maken
maken de
de dwaze
dwaze converconver~
aties tussen
saties
tussen bisschop
bisschop en
en priester
priester in
in The
ens trouwe
Fair
Bride
Fair Bride
...-die
die een overig
overigens
trouwe

copie
de conversaties
conversaties in
in al
al zijn
zijn
copie zijn
zijn van de
andere
andere boeken,
boeken, tot in
in zijn
zijnjongensboek
jongensboek
Brown's Schooldays
Schooldays (1946)
(1946) toe
toe
George Brown's
...- het
het zo
zo goed
goed als
alsonmogelijk
onmogelijk om
om het
het
boek
als geheel
op te vatten.
We
vatten. We
boek als
geheel ernstig
ernstig op
weten wel dat
weten
dat het
het merendeel
merendeel van
van dergederge~
lijke
lijke conversaties primair
primair de gelegenheid
gelegenheid
zijn voor Marshall
Marshall om
om dwaasheden
dwaasheden van
van
zijn
bisschoppen, priesters,
bisschoppen,
priesters, moeder-oversten,
moeder~oversten,
leraren, officieren enz.
leraren,
enz. mild
mild belachelijk
belachelijk te
te
maken; wat
wat we hem
hem kwalijk
kwalijk nemen
nemen is
is dat
dat
maken;
hij niet
aan te voelen
hij
niet schijnt
schijnt aan
voelen hoe
hoe dergederge~
lijke procedure
procedurede
de ernst
ernst van
van een
lijke
een werk
werk
schaadt, zo
zo al
al niet
schaadt,
niet vernietigt. Uiteindelijk
Uiteindelijk
is deze
dat
is
deze grove
grove fout
fout hieraan
hieraan te
te wijten
wijten dat
hij zich
zich als romanschrijver
nooit weet los
hij
romanschrijver nooit
te maken
te
maken van
van „the
"the reactionary
reactionary papist",
hij zich zelf
zelf beschrijft,
beschrijft, hetgeen
hetgeen hem
hem
zoals hij
tegelijkertijdbestempelt
bestempeltals
als een
propa~
tegelijkertijd
een propagandist en daarmede
zijn boeken
gandist
daarmede zijn
boeken als apoa~
logie, en deze
10gie,
deze van
van dubieuze
dubieuze waarde.
waarde.
Het gebrek
Het
gebrek aan ernst
ernst toch
toch wreekt
wreekt zich
zich
zeer hard
hard op ander
ander terrein.
terrein. Het
Het thema
thema
zeer
The Fair Bride
zoals gezegd, uitvan The
Bride is,
is, zoals
uit~
eindelijk dat
dat van
eindelijk
van het
hetpriestergeweten.
priestergeweten.
Dergelijketragiek
tragiekisis gebaseerd
op de
Dergelijke
gebaseerd op
de
en
strijd tussen
tussen goed
en kwaad,
strijd
goed en
kwaad, plicht
plicht en
menselijke zwakheid,
zwakheid, roeping en
menselijke
en ontrouw
door de
de zonde. Een
Een even
even elementaire
elementaire als
als
door
onverantwoordefout
fout wordt
wordt nu
onverantwoorde
nu begaan
begaan
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waar de werkelijkheid van de zonde niet
alleen niet in alle volheid wordt weergegeven, maar de zonde wordt opgevoerd
als iets dat de zwakke mens overkomt,
begrijpelijk dus en licht te verontschuldigen, en bijgevolg niet eens zo heel erg.
Desastreus is deze oppervlakkige, onchristelijke en gevaarlijke opvatting van
de zonde in The Pair Bride, dat op zijn
minst de pretentie heeft een gewetensconflict te behandelen; het maakt het boek
voor een ernstig lezer zowel onleesbaar
als onhoudbaar. Maar onverschillig welk
boek we nemen, de indruk die Marshall
wekt is steeds dat zonde menselijke zwakheid en domheid is, meer niet. Vandaar
ook de dwaasheden die we te verteren
krijgen waar hij zijn mensen laat biechten.
Een goede illustratie van dit alles vinden
we in de wijze waarop prostituées ten
tonele worden gevoerd. Ze spelen een
vrij belangrijke rol in Marshall's romans.
Met de reeds genoemde „cen verwarmde dame van lichte zeden" wordt
nog - enigszins de spot gedreven; „the
yellow tart" uit Yellow Ta pe rs for Paris
is ernstig bedoeld, en in The Fair Bride

staat Soledad onmiddellijk naast de priester. Deze twee vrouwen bekeren zich,.
maar wat er aan bekeert is zeker niet het
diepste innerlijk, en men twijfelt sterk of
er een echte metanoia plaats grijpt
juister misschien plaats kan grijpen, om
reden dat beide figuren zo weinig reëel,
zo uitgesproken fictie zijn. Hiermede zijn
we weer terug bij het door Marshall zelf
niet als zodanig aanvaarde tekort: al zijn
personen zijn „puppets", gemaakt om
Marshall's min of meer geestige invallen
uit te zeggen als ook om aan zijn goedige
critiek op toestanden in de menselijke
samenleving, en nog meer in de kerk
uiting te geven, en dit, nog eens, te pas
en te onpas.
Duidelijk is dat Bruce Marshall niet
thuis hoort in het gezelschap van Waugh
—

en Greene, als de derde in een triumviraat van katholieke romanschrijvers-be-

keerlingen. Verre vandaar. Eveneens is
het duidelijk dat een betrekkelijk wijde
lezerskring, ook buiten eigen land, allerminst garantie is voor literaire waarde.
Dr W. Peters

De Esperanto-beweging sinds 1945
Feiten spreken een eigen taal. De volgende mogen spreken van een kaleidoscopische wereld, die door de oorlog stukgeslagen, thans overal weer in opbouw is.
Het meest opvallende feit over heel de
wereld is wel het wereldpetitionnement
geweest, waarin bij de UNO erkenning
en bevordering van het Esperanto werd
gevraagd. Ruim 16 millioen individuele
en gemeenschappelijke ondertekeningen
werden op 2 Augustus 1950 in Lake Success aangeboden. Intussen werd reeds een
begin gemaakt met officiële uitgaven van
de UNO in Esperanto. Het eerst verscheen in vertaling de verklaring van de
rechten van de mens.
Minstens van even grote invloed is de
invoering van Esperanto aan Universiteiten en Hogescholen. Aan de volgende zijn
.

reeds leerstoelen gevestigd (allen daterend van na de oorlog, tenzij anders is
Innsbruck,
aangegeven) : Oostenrijk,
Univ.; Wenen, Landbouwhogeschool;
Wenen, Intern. Handelshogeschool; Wenen, Technische Hogeschool, 1917; Graz,
Univ.; Engeland, Liverpool, Univ., 1931;
Tsjecho-Slowakije, Praag, Tsjechische
Technische Hogeschool, 1922; Duitsland,
Mainz a. Rh., Univ.; Miinchen, Technische Hogeschool; Giessen, J. Liebig Hogeschool; Polen, Krakow, Univ., 1930;
Lodz, Univ.; Japan, Kobe, Talen-Hogeschool; Osaka, Talen-Hogeschool; Otani,
Buddhistische Univ.; Nederland, Amsterdam, Gemeentelijke Univ.
Verder worden aan de volgende instituten voor Hoger Onderwijs cursussen in
Esperanto gegeven: Tsjecho-Slowakije,
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Bratislava, Slowaakse Handelshogeschool; Kanarische Eilanden, Tenerifo,
Univ. de la Laguna; Italië, Forli, Technische Hogeschool; Cuba, Habano, Univ.;
Chili, Santiago, Univ.; Canada, Toronto;
Bulgarije, Varna; Verenigde Staten, Florida, Rollins College; Seatle, Univ. of
Washington; China, Kunming, The
Southwest United Univ.; Japan, Osaka,
Handels-Univ.; Osaka, Economische Hogeschool; Osaka, Talen College; Tokio,
Zikeikai Medische Univ.; Korea, Chunggu-Univ. en Taegu-Univ.; Egypte, Kairo,
Univ. Medische Fakulteit; Kairo, Handelshogeschool; Kairo, Amerik. Univ. in
Egypte.
Wat betreft wetenschappelijke toepassingen neemt Japan wel een bijzondere
plaats in. Verschillende professoren aan
de Keizerlijke Universiteit van Osaka
geven hun colleges in Esperanto. 85 professoren kwamen overeen, dat zij ieder
elk jaar minstens één wetenschappelijk
werk in Esperanto zouden publiceren, en
bij hun uitgaven in de moedertaal zo mogelijk een samenvatting in Esperanto zouden voegen. Alleen in dat land wordt het
snel groeiende aantal Esperantisten reeds
tegen 100.000 geschat.
Van belang voor heel de wereld is het
initiatief geweest tot heroprichting van de
Internationale Vereniging voor de Toepassing van Esperanto in de Wetenschap
(I.S.A.E.) . Deze vereniging geeft een
driemaandelijks tijdschrift uit: „Scienca
Revuo" (J. Muusses, Purmerend, Nederl.)
en heeft reeds verscheidene honderden
leden in 27 landen. In Denemarken begon
Dr Paul Neergaard een nieuw tijdschrift
voor de wetenschappelijke bestudering
voor het onderdeel van de interlinguistiek
dat op Esperanto betrekking heeft, „Esperantologio" geheten (E. Munksgaard, Kopenhagen) . In Nederland heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen
Esperanto toegelaten voor haar officiële
publicaties.
Wekelijks vonden ongeveer 70 radiouitzendingen plaats in Esperanto, o.a. van
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uit: Praag, PRG 2 (Brazilië) , Sofia, Ostrava, Wenen I en II, Bern, Hradec Kralové, Hilversum II, B.N.R.O. Brussel
Budapest, München, Warschau, Graz,
Rome, Rijssel (Lille) , Rio de Janeiro,
Stockholm, Guatemala, Esperanto keerde
terug bij de V.A.R.A. en de N.C.R.V. en
sinds 1950 ook bij de K.R.O. In de radiowereld werd door Tsjecho-Slowakije de
eerste plaats ingenomen met dagelijkse
uitzendingen van drie kwartier. In vijf
jaar werden bijna 4000 uitzendingen verzorgd. Zij ontvingen daarover adhaesiebetuigingen uit 32 landen. Voor de eerste
maal werd Esperanto gebruikt bij een
televisie-uitzending door de B.B.C. bij
gelegenheid van het 34e Intern. Esperanto
Congres te Bou rn emouth in 1949.
In 1949 werden 30 internationale congressen, conferenties en studiebijeenkomsten gehouden met Esperanto als voertaal. Het 35e inte rn . Esperanto Congres
in 1950 in de Sorbonne te Parijs gehouden, werd bezocht door ruim 2100 personen. De regeringen van België, Brazilië,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en Uruguay
waren officieel vertegenwoordigd, zo ook
de Unesco. In het Heilig Jaar werd irr
Rome het 22e Intern. Katholieke Esperanto Congres gehouden met deelnemers
uit 12 landen. Tijdens dit congres mocht
de president persoonlijk aan de H. Vader
enkele Esperanto-werken aanbieden.
Na de eerste Eucharistische Esperanto
Wereldbijeenkomst te Budapest in 1938,
vond de tweede bijeenkomst plaats in
Barcelona, 1952, tijdens het Intern.
Eucharistisch Congres.

.

.

De Internationale Katholieke Esperanto
Vereniging (I.K.U.E.) kreeg voor haar
orgaan Espero Katolika (L. G. C. de
Jong, Vleuten, Nederl.) een internationale staf van medewerkers. Het Internationaal Katholiek Informatie--bureau (I.K.
I., Fraterhuis, Loonopzand, Nederl.) gaf
sinds 1946 opnieuw haar tweemaandelijks
apologetisch tijdschrift Vojo Vero Viv o,
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uit en zond dit kosteloos naar niet-katholieken in 60 landen.
De hernieuwde actie in Nederland tot
invoering van het Esperanto als facultatief leervak bij het onderwijs werd ingeleid door het Algemeen Nederlands Congres voor de Propaganda van Esperanto
in September 1946. De Minister van Onderwijs gaf te kennen dat de mogelijkheid
reeds bij de wet bestond, hetgeen later
niet het geval bleek. Daarom deed hij de
toezegging dat bij een volgende wetswijziging die mogelijkheid uitdrukkelijk zal
worden opgenomen. (Op 17 Feb. 1953
werd het door Minister Cals ingediende
wetsontwerp door de Tweede Kamer
verworpen met 44 stemmen tegen 37 (P.
v.d.A. (beh. Mr Ten Hagen), Comm.,
V.V.D. en de A.R. Mr Roosjen) . Sinds
1948 is in Hongarije het Esperanto als
facultatief vak ingevoerd op alle scholen
voor voortgezet lager onderwijs. In Denemarken, Polen, Zweden, Bulgarije en
Brazilië ontvangt de Esperanto-Beweging
belangrijke subsidies van de regering. Op
9 Aug. 1949 heeft de Minister van Cultuur en Nationale Ontwikkeling in Griekenland een rondschrijven gericht aan de
rectoren van universiteiten en hogescholen, hoofd-inspecteurs van middelbaar en
lager onderwijs en aan de directeuren van
kweekscholen en middelbare onderwijsinrichtingen, waarbij hij hun verzoekt het
onderwijs in Esperanto te bevorderen. In
het Engelse ministerie van buitenlandse
zaken liepen in 1949 vier Esperanto-cursussen voor diplomaten en officieren, bijzonder voor degenen die voor het buitenland bestemd waren.
Door de Algemene Overste van de
Zusters van de Goddelijke Verlosser te
Milwaukee (Ver. St.) werd de studie
van Esperanto in de verschillende Amerikaanse en Europese huizen voorgeschreven om het contact tussen de afdelingen
van de Congregatie in de verschillende
landen mogelijk te maken.
In Kopenhagen werd de uitgave van
een internationaal studenten tijdschrift

begonnen. De Grondwet van de TsjechoSlowaakse Republiek en de wet over de
onderwijs-hervorming worden over heel
de wereld kosteloos in Esperanto vertaling verspreid. De luchtvaartmaatschappijen in Nederland en Scandinavië, de
K.L.M. en S.A.S., geven gidsen en inlichtingen in Esperanto. Zo deed ook de
internationale Jaarbeurs te Budapest in
1948. Door het Ministerie van Wederopbouw werden drie documentaire films
over de wederopbouw van Nederland
van Esperanto tekst voorzien voor vertoning in het buitenland, bijzonder in
Amerika en Zwitserland.
Onder de vele uitgaven verdient bijzonder vermelding de dissertatie van Dr
W. J. A. Manders, getiteld: Vijf Kunsttalen. (J. Muusses, Purmerend) . Van dezelfde schrijver verscheen een artikel in
Katholiek Cultureel Tijdschrift (2e jrg.,
dl. I, 1946) : ,,Kunsttaal of Engels?" Drs
G. F. Maakkink publiceerde in „Wetenschap en Samenleving" (Dec. 1949) een
bijdrage getiteld: „Wetenschap en wereldtaal", waarin hij o.a. laat zien, dat de
invoering van Esperanto slechts % van
de inspanning zou vragen, die voor het
Engels nodig is. Een overzicht van de
verbreiding van Esperanto in de eerste
60 jaar, verschenen in De Tijd, werd
overgenomen in het Katholiek Archief
(1947-1948, 977) . In ,,U. S. Congressional Record", een officiële uitgave van
de Amerikaanse regering, zijn een aantal
artikelen in en over Esperanto verschenen. In 1950 verscheen een herdruk van
het werk van L. Bastien: „Naulingva
Etimologia Leksikono" (Esperanto Publ.
Co. Ltd., Heronsgate, Rickmansworth,
Herts, Engeland) , dat het etymologisch
verband aangeeft van Esperanto met Latijn, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees,
Duits, Engels en Russisch. Een belangrijke serie uitgaven verzorgde het Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
w.o.: „Por iu pli bona mondo", een werk,
dat de toepassing van de pauselijke sociale encyclieken in de Braziliaanse wet-
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geving toont. In hetzelfde land verscheen
ook een prachtige biografie van Rui Barbosa, internationaal rechtsgeleerde, door
F. Nery, in Esperanto vertaling van J.
Joels. Op het gebied van internationaal
recht is ook vermeldenswaard het werk
van Prof. Dr Ivo Lapenna: „Aktualaj
problemoj de la nuntempa internacia vivo" (Rotterdam, 1952) . In Spanje verschenen De Geestelijke Oefeningen van
de H. Ignatius van Loyola in Esperanto,
vertaald door Eus. Maynar (Zaragoza,
1952) en in Zweden de vertaling van het
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bekende werk van Thor Heyerdahl: Ekspedicio Kon-Tiki, vert. door C. Brynildsen (Stockholm, 1951) .
Wij willen besluiten met de vermelding
van een artikel in het tijdschrift van de
Amerikaanse Jezuïeten, „America" (23
Sept. 1950) , onder de titel: „The case for
Esperanto", waarin de voormalige hoofdredacteur John La Farge S.J. de toepassing van Esperanto vraagt in de internationale betrekkingen van de vrije volken.
H. G. Wannemakers S.J.

Boekbespreking
GODSDIENST
Kan. Jean DERMINE, La dévotion au
Coeur de jésus, foyer de vie sacerdotale et religieuse. Casterman,
Doornik, 1952, 131 pp., Fr. 39.
Dit posthume werk van Kan. Dermine
betreft een zeer actueel probleem: de heiligheidsvormen van de seculiere geestelijkheid. Lid en overste van het zeer beroemd Instituut „Societe du Coeur de
Jesus" heeft Sch. hier de leer van de H.
Hartdevotie als een synthese opgebouwd
van priesterlijke spiritualiteit. Het is een
flinke studie die men graag zal herlezen
omdat ze ons volop in het geestelijk leven
voert zonder een zweem van ongepaste
affectiviteit of al te sensibele devotie. Het
meer praktisch deel van het boek is een
concrete uitbeelding van wat de evangelische raden betekenen in een priesterleven.
Kan. Dermine past ze blijkbaar toe op het
leven van de seculiere priester, lid van
een seculier Instituut. In enkele markante
bladzijden geeft Sch. zijn voorkeur aan
een theologie van het Episcopaat die ons
heel wat juister en dieper lijkt dan de
soms onnauwkeurige paraphrase van enkele Evangelieteksten en van het Romeins
Pontificale (blz. 104-113) . De draagwijdte van deze enkele bladzijden is dan
ook gezien de autoriteit van de schrijver
van zeer groot belang in de huidige problematiek over het priesterschap.
j. Beyer
18

Innig bidden, keuze uit Middeleeuwse
Gebedenschat uitgegeven door het
Ruusbroecgenootschap, inleiding en
omzetting door G. ACHTEN S.J.
Lannoo, Tielt, 1953, 145 pp., ing. Fr.
35, geb. Fr. 50.
Middeleeuws gebed. Ontheven aan 't
verleden in de keurige vertaling bloeit in
dit gebed alleen nog het eeuwig christen
dogma open in zijn diep persoonlijk karakter. Ons menselijk staan met O. L.
Vrouw in Christus voor de H. Drieëenheid. Gebeden die in hun vorm genade
zijn, en de simpele gracie mochten vinden
van dit boekje zonder pretentie, om te
gaan naar mensen die innig willen bidden.
Voor allen die van hun christendom willen leven. C. Coppens
.--

Zeugen des Wortess STRANGFELD, J.,
S.J., Das Dankgebet der Kirche. 2e
uitg.; WINTERSWYL, L. A., Gebete der Urkirche 2e uitg.; J. H.
Kard. NEWMAN, Der Traum des
Gerontius, 3e uitg. — Verlag Herder,
Freiburg i/Br., 1953, 104-84 en 52
pp., D.M. 2,80 (ieder) .
Het eerste dezer deeltjes bevat een
keuze Prefaties uit oude liturgieën, hoogtepunten van liturgisch gebed waar de
dogmatische geladenheid van de inhoud
gepaard gaat met een soms lyrische
pracht van zegging. Samen met het twee-

274

BOEKBESPREKING

de bundeltje dat een kijk geeft op de
verscheidenheid der gebedswijzen in de
primitieve Kerk, vormt het een uitstekende „Schule des Betens" voor een eerbiedig, objectief gebed dat opgaat in de be
schouwing van de genadegaven van God.
Het derde biedt een zeer geslaagde vertaling van Newman's bekende gedicht.
Objectieve poësie alweer, die, gelijk de
inleider terecht opmerkt, aan de algemene
waarheid de meest persoonlijke vorm wist
te schenken.
De keurig uitgegeven deeltjes beantwoorden aan hun voorname inhoud.
R. Leys

bovennatuur, lichaam en geest, gemeenschap en persoon, zij moeten uiteraard
één worden om hun doel te bereiken. De
natuur leidt tot de bovennatuur, de bovennatuur verrijkt de natuur. En als de
zonde deze gemeenschappelijke werking
heeft bemoeilijkt, dan moet het werk van
de liefde de volle waarde hieraan terugschenken. In een greep uit het leven heeft
Peter Lippert de gedachte willen suggereren, dat alle tegenstellingen in de mens.
enkelvoudig moeten worden door het geloof en de liefde. Als vrucht van zijn
zielekennis is dit boek ongetwijfeld een
warme weergave van christelijke levenskunst. J. Snyders

Sir Thomas MORE, Meditaties in de
Tower. Over het zielelijden en de
doodsangst van Onze Heer in de Hof
Gethsemane, vert. door R. De Pauw
en A. Van Mijlbeke. --- Lannoo,
Tielt, 1953, XVIII-160 pp., ing. Fr.
45, geb. Fr. 68.
In het aangezicht van de dood heeft
Thomas More zijn evangelie ter hand
genomen om het bitter lijden van Ons
Heer te overwegen en zijn ziel te voeden
aan het voorbeeld van zijn ,Meester. Als
het kinderlijk geloof waarvan een groot
man getuigt in kritieke ogenblikken van
zijn leven altijd ontroert, dan is dit nog
meer het geval wanneer het een man geldt
als More, die onder alle humanisten wellicht de meest evenwichtige is. De vertalers verdienen alle lof om hun even vaste
als vloeiende vertaling.
E. Vandenbussche

Thomas MERTON, Aux sources du
silence. --- Desclée de Brouwer,
Brugge, 1952, 296 pp., 8 pl., Fr. 96.
De auteur van Louteringsberg geeft
hier met korte, tekenende trekken een
historisch overzicht van het leven van de
Cisterciënserorde, en speciaal over haar
vestiging, ontwikkeling en bloei in het
hedendaags Amerika. De leidende gedachte in heel zijn werk is deze: dat alleen
een terugkeer naar de bronnen en naar de
oorspronkelijke geest van de eerste tijden
van Citeaux, het zuiver-contemplatieve
Cisterciënser-leven in een gezond, harmonieus evenwicht kan houden. Dit evenwicht wordt verzekerd, enerzijds door een
strenge, maar menselijke boetvaardigheid,
anderzijds door een gestadig opgaan in de
liefde van God. Aanbevolen. J. Beyer

Peter LIPPERT, S.J., Von Christentum
und Lebenskunst. Ars Sacra, Munchen, z.j., 240 pp., ing. D.M. 8, geb.
D.M. 11.
De paradoxen van het leven werden
door Peter Lippert in twaalf radiovoordrachten behandeld en onder deze titel
uitgegeven. De tegenstelling van natuur
en bovennatuur, die elk mens bewust of
onbewust ervaart, is de oorsprong van de
tweeheid die het leven in schijnbaar onverenigbare polen splitst. Aarde en hemel,
lichaams- of geestescultuur, ideaal en
werkelijkheid, wet en vrijheid, eenzaamheid en gemeenschap, God of mens, enz.
het zijn allen facetten van één inwendige
verdeeldheid. De bedoeling van Peter
Lippert is nu, deze tegenstellingen in een
nieuw licht te plaatsen, waardoor zij in
plaats van tegengestelden, complementair
worden om gemeenschappelijk een hoger
doel te verwezenlijken. Want natuur en

In de serie Ecclesia docens verschenen bij.
de uitgeverij Gooi Sticht te Hilversum nog de volgende drie uitgaven, de eerste twee in 1952, de laatste in 1953:
De Quelle Consolation. Toespraak van
Paus Pius XII van 14 October 1951 tot
het wereldcongres van het katholieke
lekenapostolaat. En andere documenten .
October-December 1951. Met een voorwoord van Dr Chr. OOMEN
146 pp.
Onder deze verdere toespra ken is de bekendste die tot de Italiaanse
vroedvrouwen van 29 October 1951.
Ingruentium Malorum. Encycliek van
Paus Pius XII van 15 September 1951
over het bidden van de rozenkrans vooral
in de Octobermaand. et andere documenten Januari -September 1951. Ingeleid door
Dr M. H. MULDERS C.ss.R., 104 pp —
Hierbij een toespraak van 3 April 1951
over geest en organisatie van de Katho-
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lieke Actie en van 18 September 1951
over ongezonde sexuele voorlichting.
La Paterna Parola. Toespraak van
Paus Pius XII van 13 Maart 1943 tot de
pastoors van Rome en de vastenpredikers.
En andere documenten 1943-1944. Met
een voorwoord van Dr M. MULDERS
C.ss.R., 158 pp. Hierbij een toespraak
van 24 April 1943 over de maatschappelijke positie der vrouw. P. Sch.
J.-M. PERRIN, O.P., La Virginité (Cahiers de la Vie Spirituelle) .— Editions du Cerf, Parijs, 1952, 146 pp.,
Fr. Fr. 300.
Pater Perrin is de Stichter van het
reeds zeer uitgebreid Seculier Instituut
„Unio Caritas Christi" en beantwoordt
hier zeker aan de verlangens van leken
die boven de hoge morele waarde van
een Christelijk huwelijk de overgave aan
de onvoorwaardelijke liefde tot Christus
verkiezen. Sterk theologisch uitgebouwd,
zowel in de Schriftuur als in de Vaders,
is dit essay ook psychologisch goed geinformeerd en bespreekt met grote oprechtheid de gevaren en moeilijkheden
van de maagdelijkheid, bijzonder als ze
beleefd wordt in de wereld. We mogen
dus dit boekje warm aanbevelen zowel
om zijn actualiteit als om zijn degelijke
inhoud.
j. Beyer
Scientia missionum ancilla. — Dekker 6

van de Vegt, Nijmegen, Utrecht,
1953, XXVII-299 pp., ing. f 12-f 14.
Actualiteit en veelzijdigheid zijn de
saillante trekken van deze feestgave, die
prof. Mulders, stichter van het Missiologisch Instituut aan de Nijmeegse Universiteit, bij gelegenheid van zijn zestigste
verjaardag door collega's en vrienden
werd aangeboden. Een enkele blik in de
inhoudsopgave laat ons reeds zien, dat
we niet te doen hebben met een bloemlezing van technische detailstudies, die
alleen voor de specialisten in het vak te
savoureren zijn. We treffen er bijdragen
aan over The importance of mission pastoral theology (J. de Reeper) , Education
to world christianity (J. Considine ), The
need for islamic studies (J. Houben) , Le
problème du vocabulaire chrétien (Chr.
Mohrmann) , Psychiatrie, Tiefen-psychologie und Mission (H. Urban) . Bijzonder
belangwekkend leek ons het artikel van
prof. Zeegers: „Soziographische Forschung in der Missionierung", omdat
hieruit wel duidelijk blijkt hoe bij de missionering een doelbewuste en wetenschap-
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pelijk verantwoorde planning meer dan
ooit een klemmende eis des tijds is.
Gaarne bevelen wij dit boek aan in de
belangstelling van iedere ontwikkelde
Katholiek, die zijn kennis omtrent de
Missie wil en moet uitheffen boven het
niveau van „postzegels en zilverpapier".
Th. Geldorp
Ronald KI NOX, The hidden Stream. A
further Collection of Oxford Conferences. Burns Oates, Londen,
1952, X-220 pp., geb. sh . 16/-.
Dit zijn 23 apologetische voordrachten
die, in verschillende jaren, gehouden werden voor studenten te Oxford. De eerste
handelt over de vraag „Wat is godsdienst?", de laatste over „De verrijzenis
van het lichaam"; een der daartussen liggende voordrachten, „Salvation outside
the Church", heeft bij de Anglikanen in 't
bijzonder aanstoot gewekt. Waarschijnlijk
omdat ze nogal raak is. Mgr Knox is
inderdaad gewoonlijk raak: he hits the
mark. Daarin ligt de bekoorlijkheid van
al wat hij schrijft. Maar hij kan ook wel
eens de indruk geven té vlug doel te
treffen, en aldus irriterend werken op
mensen bij wie de zaken er trager in gaan.
Men zal deze voordrachten vooral appreciëren, omdat ze naar vorm zowel als
naar inhoud onmiddellijk uit het leven
gegrepen zijn. E. Vandenbussche
Marie-Joseph LORY, La pensée religieuse
de Lion Bloy.
Desclée de Brouwer, Parijs-Brugge, 1951, 376 pp.,.
Fr. 150.
In een eerste werk Léon Bloy et son
époque heeft Lory getracht Bloy terug te
plaatsen in zijn milieu; thans beperkt hij
zich tot de eigenlijk godsdienstige aspecten en motieven van zijn leven en werk.
Hij wijdt een eerste deel aan de religieuze
psychologie van Bl., een tweede aan zijn
inwendige wereld, een derde aan zijn verhouding tot het godsdienstige leven van
zijn tijd.
B. was een vulkaan die, zich bevrijdend
in telkens nieuwe uitbarstingen, brandende lava rondom zich verspreidde, vernielend en terzelfdertijd bevruchtend. Zijn
gemoed was diep, onstuimig, ongeduldig ,
ongeordend religieus. Wie zal het dan
verwonderen dat, wanneer het uitbarstte ,
de substantie niet altijd orthodox leek te
zijn? Maar ze was altijd evangelisch en
authentiek christelijk, zodat de auteur B.
graag voorstelt terecht menen wij
als de ergerlijke heraut van een „resour.

.
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geslaagde. Voorlopig schijnt er nochtans
geen sprake te zijn van een nieuwe uitgave, zelfs niet van een herdruk. Des te
meer welkom is het alphabetisch woordenboek dat we nu aan de medewerking
van meer dan honderd twintig specialisten te danken hebben. Het behandelt, duidelijk en overzichtelijk, alle gebieden van
:de christelijke leer, terwijl het ongeveer
lle positieve en historische gegevens
eg1 aat. et is veeleer een uitstekend
oriënterende summa van hedendaagse oplossingen op alle theoretische en practische vraagstukken die de christen in deze
wereld tegenkomt. Niet slechts de godsdienstige (dogmatische en morele) vraagstukken, maar ook in een ruime omvang
alle philosophische en sociale problemen
vindt men er in duizend artikels behandeld. Een vernuftig stelsel van verwijzingen biedt de mogelijkheid elk onderwerp
in zijn samenhang met alle verwante
vraagstukken te bestuderen.
Een werk dat zich zonder twijfel aan
veel intellectuelen zal opdringen: „ein
Lexicon des katholischen Denkens, des
katholischen Gewissens, des katholischen
Lebens und damit des Lebens überhaupt -,
waaraan wij de ruimste verspreiding toewensen. M. Dijkman.:
,

a

-

Pierre LORSON S.J., Wehrpflicht und
christliches Gewissen --- Verlag Josef Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt am Main, 1952, 236 pp., ing.
D.M. 5.80.
Dit is de Duitse vertaling van het veel
omstreden en bediscussieerd boekje van
de bekende Jezuietenpredikant P. Lorson,
Lln chrétien peut-il être objecteur de conscience?

De schrijver is er zich van bewust, dat
het vraagstuk erg ingewikkeld en delicaat
is. In alle oprechtheid geeft hij de verschillende stellingen aan van de katholieke
moralisten, waarvan een deel zich tegen,
en een deel voor de dienstweigering uitspreken. Genuanceerd en toch zeer helder
zet hij zijn eigen doctrinale positie uiteen
in de behandeling van twee scherp omlijnde en uiterst actuele problemen: heeft
een jonge man van 1950 het recht in geweten te weigeren de wapens te dragen,
en moet de Staat bijgevolg een speciaal
statuut ontwerpen voor dienstweigeraars?
heeft een christen het recht deel te
nemen aan een nieuwe wereldoorlog?
De vruchtbaarste bijdrage van zijn
werkje echter bestaat in het vermelden
van talrijke concrete, reële, actuele gegevens; hij brengt de lezer in contact met

verschillende redenen en argumenten .zowel op menselijk en zedelijk, als op
godsdienstig en katholiek plan -- van d e
talrijke hedendaagse dienstweigeraars,
waarop hij dan een loyaal antwoord geeft
in het licht van het Evangelie en van de
leer der Roomse Kerk.
Het besluit van het boek zal wel iedere
katholieke lezer volledig aanvaarden: dat
het nl. onze plicht is te ijveren voor een
effectief, veelzijdig, universeel, georganiseerd en alom-verspreid pacifisme, geinspireerd door de christelijke naastenliefde.
J. B.
Prof. Dr C. J. BLEEKER, Inleiding tot
het denken van Schweitzer. --- Born,
Assen, 1953, 47 pp., f 1.45.
Een zeer beknopte levensbeschrijving
van Schweitzer met een weergave van de
voornaamste wetenschappelijke en culturele terreinen waarop zich deze denker
beweegt. De schrijver is bij zijn weergave
ook kritisch, maar o.i. veel te weinig. Dit
doet evenwel niets af aan de persoon van
S., bij wie het levensinzicht veel juister
en christelijker blijkt te zijn dan zijn
theorie. W. Couturier
Georg SIEGMUND, Das Zeichen des
Widerspruches. --- Fulda, Verlags
anstalt GMBH, 1952, 96 pp.
Philosophische beschouwingen over het
mensenbeeld in de moderne wereldopvattingen, vanuit christelijk standpunt. Uitstekend boekje, waaruit duidelijk wordt,
hoe het onmogelijk is zonder een christelijke levenshouding juist te philosopheren.
W. Couturier
Zestig jaren onderwijs en wetenschap aan
de faculteit van de wijsbegeerte en
letteren der Rijksuniversiteit te Gent
(Werken-Gent, afl. 114). Brugge,
De Tempel, 1952, 212 pp.
Deze feestbundel verscheen ter gelegenheid van de plechtige herdenking van
de wet van 1890-91 op de herinrichting
van het Hoger Onderwijs en bevat de
redevoeringen die bij die gelegenheid
werden uitgesproken door de vertegenwoordigers van de secties der Faculteit.
Hoewel de bijdragen van iedere sectie
uiteraard verschillend zijn, lijkt toch hun
gemeenschappelijke bedoeling te zijn geweest aan te tonen hoe beide aspecten
van het universitair onderwijs, - het professionele en het wetenschappelijke, --zich sinds 1890 meer en meer harmonisch
naast elkaar hebben ontwikkeld en een

.
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universitaire traditie hebben geschapen
van Europees niveau, in tegenstelling met
het erbarmelijk peil van het Hoger Onderwijs tussen 1830 en 1890. Vooral de
inleiding van Professer P. Lambrechts
doet die tegenstelling op treffende wijze

uitkomen.

Waarschijnlijk zal de aandacht van de
gewone lezer vooral gaan naar de inleiding en naar de meer algemene artikels
als b.v. die over Wijsbegeerte (E. De
Bruyne), Geschiedenis (H. Van Werveke), ofschoon niet te ontkennen valt dat
ook meer gespecialiseerde bijdragen, b.v.
over Scandinavistiek (R. Derolez) en
Anglistiek (Fr. De Backer), belangstelling kunnen wekken. Dit boek, dat, in
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zijn geheel, rijk materiaal biedt voor de
geschiedenis van de geestelijke ontwikkeling ten onzent tijdens de laatste decennia,
vervalt echter hier en daar in een dorre
nomenclatuur om hulde te brengen aan
tal van overleden Professoren.
Wij willen nog wijzen op de zeer volledige opgave na ieder hoofdstuk van de
proefschriften sinds 1890 en de lijst van
werken uitgegeven op last van de Faculteit, waarin men namen ontmoet van Pirenne, Fredericq, Cumont, Bidez, e.a.
Deze namen illustreren reeds voldoende
het belang en de vermaardheid van de
Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren
van de Gentse Universiteit.
J. Verougstraete

LITERATUUR

Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. Dl V: Prof. Dr G. A. Van
ES en Prof. Dr E. ROMBAUTS,
De Letterkunde van Renaissance en
Barok, Dl 2. — N.V. StandaardBoekhandel, Antwerpen, 1952, 486
pp., rijk geill., geb. Fr. 375, half
marokijn Fr. 475.
In dit kloeke 5e deel behandelt Dr A. J.
de Jong in een honderdtal bladzijden het
werk van Vondel na zijn bekering, Dr G.
A. van Es de tweede en derderangsfiguren van de gouden eeuw in het Noorden,
en ten slotte Dr E. Rombauts de letterkunde van de 17e eeuw in Zuid-Nederland.
Dr De Jong bespreekt systematisch en
degelijk alle belangrijk werk van Vondel,
met de voor- en nageschiedenis; en gezien
de omvangrijkheid en belangrijkheid van
's lands oudste en grootste poëet was de
hem toegemeten ruimte niets te veel. We
verwonderen er ons enkel over dat de
auteur de Kruisberg (1638) zo Rooms
interpreteert en Vondels bekering in 1639
plaatst, zonder de waarschijnlijkheid van
de andere opinie voldoende ter harte te
nemen.
Dr Van Es stond voor een bonte stoet
van minder belangrijke figuren; zijn indeling in: dichters van aardse schoonheid
en geneugten (onderverdeeld in: erotische
poëzie, vreugde van het buitenleven, locaal realisme, nationale barok) en het
leven in bovenaardse glans (moralisten,
stichtelijke poëzie, christo-centrische Po-.
ëzie, wereldverzaking) lijkt er ons des te
uitstekender om; zo komt elke auteur, al
naar zijn dominerende trek, in een bepaalde categorie terecht, en het komt boven-

dien de overzichtelijkheid zeer ten goede
dat elke schrijver in zijn geheel wordt behandeld. Met opzet heeft de samensteller
figuren als W. Sluiter, J. Oudaan, en J.
De Dekker uit hun schuilhoek gehaald,
maar het was daarom niet nodig aan
beide laatste auteurs telkens ruim twintig
blz. te besteden, en nog minder verdient
de beuzelachtige Six van Chandelier zijn
16 blz., waar Jan Luyken het moet stellen
met twaalf, en Stalpaert Van der Wielen
met .... twee. Maar geheel dit deel is
boeiend, omdat we er telkens het leven in
betrappen, het leven van kleinere of grotere mannen, in de schaduw van de groten; waarbij de uitvoerige biografische
realia ons telkens wijzen op de verhouding van kunst en leven.
Niemand zal prof. Rombauts verdenken
van gebrek aan sympathie voor zijn onderwerp: wat hij 1c6n naar voren brengen
in de Zuidnederl. 17e eeuw, heeft hij ook
gedaan. Des te meer blijkt dat met de
Harduyn, R. Verstegen, enkele schooldrama's, een aantal geestelijke liederen,
Poirters, Ogier en M. de Swaen zowat
alles van waarde is samengevat. De tientallen andere namen verdienen meestal
niet meer dan hetgeen de auteur van dit
deel voortdurend zelf uit de pen vloeit:
gerijmel, onbenulligheid, beuzelachtigheid Aan de Zuidnederl. literatuur
van de 17e eeuw ontbreekt alle glans.
Prof. Rombauts heeft het ongewild!
overduidelijk aangetoond. Graag hadden
we enkele strofen aangehaald gezien uit
die geestelijke liederen van de eerste helft
van de 17e eeuw, waarvan ons met klem
gezegd wordt dat er prachtige onder zijn.
J. Nog
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F. E. HALLIDAY, T he Enjo yment of
Shakespeare, Duckworth, London,
1952, 116 pp., 7 s. 6 d.
Mr Halliday schrijft voor Engelse jongens over het ontstaan van Shakespeare's
stukken, hun structuur, de karakterisering
en de taal. Alles tegen de achtergrond
van het Elizabethaans toneel. Speciale
nadruk wordt gelegd op de schrijfvormen
en de schoonheid van taal en inhoud. Dit
alles op zeer bevattelijke wijze. De hoofdstukken over het leven van Shakespeare
en het ontstaan van de gedrukte teksten
vallen zeker niet onder de titel van het
boek. Aardig is echter een imaginair bezoek aan ,,Hamlet" in het Globe Theater.
Dit boekje verdient een plaats op de
schoolbibliotheek. v. d. P.
Richard de CNEUDT, Liederen der
bezinning. Erasmusgenootschap,
Gent, 1952, 96 pp., ing. Fr. 75, geb.
Fr. 85.
Dit bundeltje, uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de
dichter, zou ongetwijfeld een halve eeuw
terug een dankbaarder publiek gevonden
hebben. De Cneudt behoort tot degenen
die met vlijt en vaardigheid een behoorlijk sonnet weten te schrijven, en blijkbaar
nooit in verlegenheid staan om een rijmwoord. Maar naar onze smaak loopt zijn
vers niet licht en soepel genoeg, het ontsnapt niet altijd aan een vleugje verouderde rh'>toriek, en wordt meer dan men
wensen zou tot het voorgeschreven aantal
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„voeten" gebracht door een gemakkelijk
adjectief. Men zal de schrijver echter de
eerlijkheid van zijn dichterschap ten goede
houden: wat al pose is er niet bij onze
jongere dichters, als men hun werk vergelijkt met dat van een de Cneudt! Die
eerlijkheid redt dan ook veel dezer gedichten van de banaliteit, en bereikt niet
zelden (als in de mooie cyclus „Twee
Mensen") een volheid van gevoel „waar
elke droom zijn lied, elk lied zijn wijding
krijgt". F. R.
Walter METS, Een huis ge lijk een ander.
Colibrant-Uitgaven, Lier, 1953,
43 pp., Fr. 40.
Een gelegenheidsgedicht bij het betrekken van een nieuwe woning? "Dat is al
even weinig duidelijk als de rest. In elk
geval was het een vermetelheid zo'n dun
gegeventje uit te spinnen over bijna 500,
verzen, verdeeld in 4 eenvormig geconstrueerde delen (waarvan elk der laatste
3 hopeloos voortborduurt op een paar
verzen uit het voorgaande) en 3 geheet
onbenullige intermezzi. Duistere didactiek? Of een aangelengd lyrisch thema?
Wellicht een mengelmoes van beide, met
een overhaaste versificatie, een dwaas
aanwenden van banale spreekwoorden in
avondkledij, en een héél bizarre beeldspraak. De uitgeverij Colibrant, die enkele
goede bundeltjes op haar actief heeft, had
ons deze desillusie kunnen besparen.

F. R.

CULTUURLEVEN EN WETENSCHAP
steeds te weinig bestudeerde tijd na RuDr Jan DENUCE, Na Peter Pauwel
Rubens. Documenten uit de kunst- bens, waar niet alleen kunstwerken maar
handel te Antwerpen in de XVIIe allerlei kostbare snuisterijen met heel
eeuw van Matthijs Musson. Bronnen Europa verhandeld werden (Musson hanvoor de Geschiedenis van de Vlaam- delt o.a. met Messina, Malta, Cadiz, Posche Kunst, V. --- De Sikkel, Ant- len ....) . De door Rubens zelf reeds ver
doorgedreven commercialisatie van de
werpen, M. Nijhoff, 's Gravenhage,
kunstproductie neemt na hem niet alleen
1949, CIX-457 pp.
het aspect van atelierbedrijvigheid maar
Dr J. Denucé, die zich zo verdienstelijk van echt fabriekswerk aan, waarbij schilderijen en copieën „per dozijn" besteld en
heeft gemaakt door zijn onderzoekingen
over het kunstleven te Antwerpen, publi- uitgevoerd worden. De straling van de
ceert hier een imposante reeks documen- Vlaamse kunst evenaart op dit ogenblik
ten, hoofdzakelijk uit het archieffonds van
die van de Italiaanse, die trouwens ook
bij Musson zeer in vraag is. Ondanks de
de „Insolvente boedelskamer", afkomstig
van de kunsthandel Musson. Leerling van politieke scheiding met het Noorden, toRubens, verwant met de patriciërfamilies
nen deze documenten dat het kunstvervan de stad, was Musson één van de keer tussen Z. en N. even druk voortbefaamdste kunstkenners van zijn tijd. De leeft. Met het verval van Spanje, wordt
teksten en de volle, soms moeilijk leesbare
Parijs echter stilaan de grote wereldmarkt
Inleiding van dr Denucé, tonen ons één
en wij zien dan ook Musson's kunsthanvan de grootste kunsthandels uit de nog
del zich steeds meer op Parijs richten. De

.

282

BOEKBESPREKING

zakelijke brieven openen ons interessante
perspectieven op de smaak van het toenmalige Europa, en laten ons vernemen,
wat in de tweede helft dezer eeuw van
de Vlaamse kunst geapprecieerd en verwacht werd. A. Deblaere
C. ARU en Et. de GERADON, La Galerie Sabauda de Turin, Les Primitifs
Flamands, I: Corpus de la peinture
des anciens Pays-Bas méridionaux
au quinzième siècle, fasc. 5. --- De
Sikkel, Antwerpen, 1952, 30 X 22
cm, VI-35 pp., 69 afb. naar fot. -{1 kleurpl., geb. Fr. 240, ingen. Fr.
200.
Dit 2e deel van het Corpus der Vlaamse Primitieven is gewijd aan de Galleria
Sabauda van Turijn, die enkele merkwaardige werken uit onze XVe eeuw bezit: naast de algemeen aan Petrus Christus toegeschreven „Madonna met Kind",
,en de „Aanbidding der Koningen" van de
Maestro dell' Adorazione di Torino, is er
nl. Van Eyck's „Stigmatisatie van S.
Franciscus", waarover wij het testament
van de bezitter, Anselm Adornes, bezitten, Van der Weyden's dyptiek „De Visitatie", uitgevoerd voor het geslacht de
Villa, en Memling's „Passie", gemaakt
voor Tomasso Portinari, zaakgelastigde
tier Medici te Brugge. Bij het verschijnen
van het eerste aan een buitenlands museum gewijde deel dezer verzameling,
kunnen wij er beter de volle waarde van
gaan beseffen: de camera helpt ons deze
panelen zorgvuldig en objectief, tot in de
geringste détails, te leren kennen. Zelfs
een studie er van ter plaatse moet naderhand met de studie van dit boek worden
bijgehouden en aangevuld. Het zal even
welkom zijn voor de echte kunstliefhebber
als voor de wetenschapsmens. De Inleiding, waarin dezelfde werkmethode gevolgd wordt als in Dl 1, is een klein
wonder van accuratesse: degelijkheid in
de behandeling van bronnenmateriaal en
bibliografie, uitslagen van het laboratoriumonderzoek, historiek en discussies,
een documentatie- en verwijzingstelsel,
in de tekst ingewerkt zonder deze te storen! dat even vernuftig en geschakeerd
als bruikbaar en handig is, dank zij de
typografische verzorging. We kunnen het
bij dit deel van het Corpus opnieuw en
met recht betreuren, dat onze Vlaamse
grootmeesters zo lang hebben moeten
wachten op een dergelijke wetenschappelijke uitgave: bij de bombardementen van
Turijn in 1943 werden de archieven van
'de Soprintendenza, en daarmee zekere
,

interessante gegevens over de historiek
der bewaarde stukken verwoest. We kunnen dan ook enkel wensen, dat door de
ijver van het geleerde comité, dat de uitgave bezorgt, en door de dankbare opna-

me vanwege het publiek waarvoor ze is
bestemd, het succes en de degelijkheid
van het Corpus mogen verzekerd zijn, en
de publicatie er van ijverig worde voortg ezet. A. Deblaere
Dr P. J. BOUMAN, Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een Tijdperk.
Van Gorcum 8 Co, Assen, 1953, 453
pp., f 6.90.
„Spiegel van een Tijdperk" lijkt mij de
juiste titel van dit eigenaardige boek. Dr
Bouman schrijft de geschiedenis van de
laatste vijftig jaar, maar hij doet dit op
heel ongewone wijze. Het boek is als een
filmjournaal: de auteur schuift telkens
representatieve of symptomatische scènen
voor de ogen van zijn lezer om zo een
tijdsbeeld te suggereren. Zo trekken ons
deze vijftig jaren voorbij in telkens wisselende, verspringende beelden en tafrelen;
.

de lezer beleeft als het ware de geschiedenis dezer halve eeuw in korte, sprekende flitsen. Men leest dit boek geboeid

en geinteresseerd tot het einde. Vakhistorici zullen deze methode wellicht afwijzen
of ten minste slechts matig waarderen,
maar ik geloof toch dat de schrijver bereikt wat hij bereiken wil, namelijk een
helder overzicht te geven van de eigenaardige stemming en innerlijke structuur
dezer eeuwhelft. Men zou kunnen twisten
over de keuze der figuren en gebeurtenissen; een ander zou een andere keuze

doen en andere tafrelen kiezen, maar de
auteur weet zich in zijn literatuuropgave
voldoende te verantwoorden. Een merkwaardig, doch boeiend en belangrijk
werk. J. van Heugten
Sigismund von RADECKI, Was ich sagen wollte. J. HegnerVerlag,
Köln und Olten, 1952, 238 pp., geb.
D.M.
S. is Balt en bekeerling, was jarenlang
mijningenieur in Siberië. Na 1918 komt
hij terug in zijn vaderstad, waar hij zich
als electro-technicus vestigt. In 1930 volgt
de inlijving bij Pruisen waarna hij zich in
Duitsland steeds meer aan de letteren
gaat wijden. Na de laatste oorlog. wordt
hij opgenomen in Zwitserland, te Ziirich,
waar hij zich nu volop aan journalistiek
en literatuur geven kan.
Universeel voelend zoals de hogere
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kringen uit Centraal Europa meestal zijn,
heeft hij vele werken uit het Russisch en
Engels vertaald in het Duits. Zijn eigen
werk, waarvan dit laatste boek een typisch voorbeeld is, behoort meer tot een
soort literaire miniatuurkunst. Het meest
alledaagse onderwerp — een hond, meeuwen, statistieken van auto-ongevallen,
een droom en dergelijke meer -- biedt
hem de gelegenheid tot humoristische
„Plauderei", meestal op de achtergrond
van gezonde levensvreugde, en met hier
en daar een vergezicht op hogere, en zelfs
religieuze horizonten. Men heeft hem terecht vergeleken bij een zijner beste
vrienden uit München, Theodor Haecker.
P. Fransen
Frans GEVERS, De Ballingen der Stilte.
N.V. J. Van Mierlo-Proost Co,
Turnhout; Scheut-edities, Scheut
Brussel, 1952, 244 pp., Fr. 60.
Alleen China is groot, is eeuwig. De
mensen die er lijden, arm, verbannen, tot
slaven gemaakt, zowel in de steppen als
in de steden, slagen er nauwelijks in,
enige bekendheid te verwerven in eigen
kring. Al beleven ze een epos zoals deze
roman er een verhaalt, ze schijnen oneindig klein, waardeloos, onmachtig. Trouwens ook mandarijnen, kooplui, jagers,
zelfs de Keizerlijke dynastieën verdwijnen
makkelijk in deze oneindigheid.
Verwonder u dus niet, dat christenen
eveneens schijnen ten onder te gaan in de
meedogenloze wijdte van de natuur en de
verstikkende omgeving van materialisme
en morele toegeeflijkheid.
Onze auteur verdiende terecht van vele
zijden reeds de lof --- ondanks de ietwat
hinderende poverheid van editie en druk
een suggestief en daarom des te machtiger werk te hebben geschreven, daar dit
het oneindigheidsaspect van China door
situering en handeling oproept bij gelegenheid van verbanning van christenen
naar de Ilistreek lange jaren geleden.
Het enige wat we tegen de inhoud hebben, zoals tegen andere boeken en publicaties van sommige missionarissen, is dit:
men kan wellicht modern-objectief zijn in
natuurlijke zin, wanneer men zonder
schroom de mislukking van het christendom in China constateert: de epiloog van
dit boek gewaagt er sterk van, waarschijnlijk onder de indruk van eigen belevenissen in deze laatste tijd. Maar zelfs
op de schijnbaar totale uitbanning van
het christendom uit China die we thans
beleven móét een zeer objectief naspel
volgen van genade-overwinning; God be..
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schikt over het hoe en het wanneer; en
deze uiteindelijk optimistische en betrouwende ondertoon mag in geen enkel boek
over China, door katholieken geschreven,
ontbreken.
J. Windey
Mr F. COUVEE, Ik heb de eer te requireren .... Belevenissen van een Officier van Justitie.
Arnhem, Van
Loghum Slaterus; Uitg. Kosmos, Antwerpen, 1952, 181 pp., Fr. 95.
Men is het er over eens dat magistraten
in hun privé-leven uitmunten zowel door
menselijkheid en beminnelijkheid als door
belezenheid en cultuur. Wat niet steeds
voorkomt is dat deze humane hoedanig.
heden in dezelfde maat in hun beroepsvervulling uitblinken en er dus geen sluier
hangt tussen dit beroep en hun intieme
bestaan. Dat er ook hier loffelijke uitzonderingen zijn bewijst het boek van Mr
Couvée, lange jaren Officier van Justitie,
in België Procureur — en die nu in
het openbaar zijn bevindingen ten beste
geeft, soms onder de zeer documentaire
vorm van een, door hem in feite gehouden, requisitoir. Dat deze belevenissen
boeiend zijn en zich laten lezen als een
politieroman is wel niet uitsluitend te
danken aan de inhoud ervan, maar vindt
voorzeker vooral zijn oorzaak in het
warme en edele hart van de magistraat
die deze gevallen te behandelen kreeg.
Het boekje verdient om twee redenen ook
in België belangstelling: ten eerste stipt
het gaandeweg allerlei soms gedurfde en

verregaande suggesties en zienswijzen
aan die ook ten onzent leerrijk zijn, ten
tweede werd het geschreven in een taal
waaraan veel Vlaamse beroepslui hun
uitdrukkingsvermogen op rechtskundig en
aanverwant gebied met vrucht zullen
toetsen. M. Dijkmans
Dr H. v. ROOY, Ca sework en Maatschappelijk Werk, — van Gorcum,
Assen, 1952, 148 pp., f 4.90 en f 6.25.
Een zeer lezenswaardig boek voor
allen, die zich met het maatschappelijk
werk bezig houden en dat een goede dosis
vergelijkingsmateriaal biedt voor het zeer
actuele probleem: „Wat praevaleert:
Overheidszorg of particulier initiatief?
zoals deze „systemen" in Amerika en
Nederland worden toegepast". Hoe vindt
men de gulden middenweg met inachtneming van de mentaliteit van de bevolking?
Van groot belang en zeker geen overbodige luxe dunkt me het sterk paedagogisch element voor onze sociale Werkers
en -Werksters zelf. Daarom alleen al zou

28i

BOEKBESPREKING

ik dit
dit werk,
werk. dat
dat zeer
zeer prettig
prettig leesbaar
leesbaar is,
is.
aanbevelen.
gaarne warm willen aanbevelen.
Dit boek
boek is
is zeker
zeker het
het bewijs
bewijs van
van een
een
studiereis.
R. v. d.
cl. S.
vruchtbare studiereis.
R.

J. Z. YOUNG,
YOUNG. The
TheLife
LifeofofVertebrates.
Vertebrates.
J.
University Press,
Press.Londen,
Londen.
- Oxford University
pp.• rijk
rijk geill.,
geïll.. geb.
geb.
1950.
1950, XV-767
XV-767 pp.,
sh. 42/-.
42/-.
werk van
van een
een bekend
bekend Engels
Engels zoöDit werk
zooloog.
mag klassiek
klassiek heten,
heten. niet
niet alleen
alleen om
om
loog, mag
het onderwijs,
onderwijs.
zijn bruikbaarheid
bruikbaarheid voor
zijn
voor het
maar
omdat het
het door
door afgestudeerden
afgestudeerden
maar ook omdat
met vrucht
vrucht en
en genoegen zal gelezen
gelezen worwormet
den.
Een waardevol
waardevol universitair
universitair tractaat
tractaat isis
het
door zijn
zijn inhoud,
inhoud. paedagogiek
paedagogiek en
en
het door
voorstellingswijze.
inhoud biedt
biedt een
een
voorstellingswijze. De
De inhoud
grondig inzicht
inZicht in de
de
zeer volledig
volledig en grondig
zeer
dierkunde.
belicht niet alleen
alleen de
de mormordierkunde, en
en belicht
phologie.
en embryologie,
embryologie. zoals
zoals
phologie, histologie en
de vroegere
vroegere handboeken,
handboeken. doch
de
de
doch ook de
palaeöntologie, evolutie
van
palaeontologie,
evolutie en
en ecologie van
de soorten.
soorten. Belangwekkend
Belangwekkend is ook dat
dat de
de
auteur de beschrijving
het individu
individu
auteur
beschrijving van het
centreert rond
centreert
rond het
het„organisatie-type",
"organisatie-type",
niet als
als een
eenphilosofische
philosofische leidende
leidende idee,
idee,
niet
datdedesamenwerking
samenwerking
doch
als schema
schema dat
doch als
de functies
functies kan
kan doen
doen begrijpen.
begrijpen. Hier
Hier
van de
de schrijver
schrijver steeds
steeds rekening
rekening met
met
in houdt de
en definitieve
definitieve aanwinsten van
laatste en
de laatste
de wetenschappelijke navorsingen.
dewtnschaplijkvorgen.
paedagogiek van
van een
eenhandboek
handboek eist
De paedagogiek
dat
voorstellingswijze de
de lezer
lezerzonder
zonder
dat de voorstellingswijze
het vak
vak zal
zal inleiinleimoeite
moeite in
in de studie van het
den.
De indeling
indeling van
vandedehoofdstukken
hoofdstukken
den. De
moet
gebouwd zijn,
zijn. en die
die indeindemoet logisch
logisch gebouwd
ling
consequent volgehouden
volgehouden worden.
worden.
ling consequent
Over het
het geheel
geheel moet
moet dezelfde
dezelfde continue
continue
lijn
de gedachgedachlijn doorgetrokken
doorgetrokken worden die de
geleidelijk van
van het
hetmeest
meestelementaire
elementaire
te geleidelijk
zo volledig
volledigen
engenuanceerd
genuanceerd mogemogetot een zo
Bij het
het instuderen
instuderen van
van
lijk
lijk inzicht opvoert. Bij
Young's
handboek blijkt
blijkt het
het op
op merkmerkYoung's handboek
waardige
die vereisten
vereisten tete
waardige wijze
wijze aan
aan al die
voldoen. Bovendien is het
het in
in een
een klare
klare en
en
sobere
geschreven. welke tevens vol
vol
sobere taal
taal geschreven,
leven is.
is. Verder
Verder maakt
maakt een
een
kracht en
kracht
en leven
welgekozen en
en handige
handige bibliographie
bibliographie de
de
welgekozen
beginneling
de zoologische
zoölogische
beginneling wegwijs
wegwijs in
in de
literatuur.
deze hoedanigheden
hoedanigheden samen
samen
literatuur. Al
Al deze
werk een
een
genomen maken
genomen
maken van
van Young's werk
waardevol
handboek voor het
hetonderwijs
onderwijs
waardevol handboek
der
zoölogie.
der zoologie.

Dit wil
wil niet
niet zeggen
zeggen dat het
het werk
werk uituitacademische doeleinden
doeleinden kan
kan
sluitend voor academische
gebruikt worden.
worden. Integendeel
Integendeel is haar
haar een
een.
veel
ruimere belangstelling
belangstelling verzekerd
verzekerd
veel ruimere
hoge kwaliteit
kwaliteit der
der samenstelsamensteldank
dank zij
zij de hoge
ling,
de uitzonderlijk
uitzonderlijk degelijke
degelijke en
en goed
goed
ling, de
bijgehouden informatie
inbijgehouden
informatie en
en het nieuwe inzicht
de auteur
auteur in de
de studie
studie van
van de
de
zicht van
van de
zoölogie, die
die tracht
tracht in
in zijn
zijn beschrijving
beschrijving de
de
zoologie,
ontwikkeling van de
de organisatie-typen
organisatie-typen te
te
ontwikkeling
Dit opsporen
opsporen van
van de evolutielijvolgen. Dit
volgen.
van het
het leven
leven doet
doet het
het werk
werk ontontnen
nen van
snappen
aan de
deonvermijdelijke
onvermijdelijke dorheid
dorheid
snappen aan
systematische tractaten,
tractaten. en laat
laat iets.
iets.
van systematische
van de
de inspiratie
inspiratie overwaaien uit het
het oeroervan de
de verovering
verovering der
der aarde
aarde door
door
epos
epos van
de
levende soorten.
soorten. Om
Om deze
deze reden
reden kan
kan
de levende
het
werk met
met interesse
interesse gelezen
gelezen worden
worden
het werk
wensen hun
hun kenken-·
door afgestudeerden die wensen
nis van de
de dierkunde
dierkunde op te
te frissen,
frissen. en
en zal
zal
het
ongetwijfeld een
plaats tussen
tussen de
de
het ongetwijfeld
een plaats
klassieke
boeken over zoologie
zoölogieinnemen.
innemen.
klassieke boeken
Te meer
meer omdat
omdat ook
ook de
de uitwendige
uitwendige praepraede uitgave
uitgave ddoor
kwaliteit
sentatie
sentatie van
van de
oor kwaliteit
papier en
en druk,
druk, door
door de
de smaakvolle
smaakvolle
van papier
boven
afbeeldingen
en diagrammen
afbeeldingen en
diagrammen ver boven
schoolboeken staat,
staat. en
en bobohet genre van schoolboeken
vendien stevig en
en handig
handig ingebonden
ingebonden is,
is,
vendien
zoals men
van een
een„Oxford-uitgave
"Oxford-uitgave"
men dat van
gewoon is.
F. Elliott
gewoon
is. Dr F.Or
Elliott
.

.

MENSHUTKIN, Russia's
Russia's LoLoBoris
Boris N. MENSHUTKIN,
monosov.
Chemist, Courtier,
Courtier, PhysiPhysimonosov. Chemist,
cist,
Poet. --- Princeton
Princeton University
University
cist, Poet.
4.
Press, 1952,
1952, X-208 pp.,
pp .• $$ 4.
Press,
M. V.
V. Lomonosov
Lomonosov is
is een
een typische
typische
figuur
het Rusland
Rusland van
van Peter
Peter de
de
figuur voor
voor het
door
Grote
en Elisabeth.
Elisabeth. Merkwaardig
Merkwaardig door
Grote en
zijn veelzijdige
belangstelling was hij
hij zozozijn
veelzijdige belangstelling
wel dichter,
dichter, redenaar
redenaar en
en philoloog
philoloog als
als
wel
natuurkundige, scheikundige en ingenieur
ingenieur
natuurkundige,
tot
zelf kunstglazenier
kunstglazenier toe,
en werd
werd bij
bij
tot zelf
toe, en
intellectueleonafhankelijkheidszin
onafhankelijkheidszin
hem de intellectuele
der Aufklärung
Aufkidrung nog
nog door
door de
de eigen slavider
slavische
onstuimigheid meegesleept.
meegesleept. Deze
Deze
sche onstuimigheid
veel domeidomeiveelZijdige
figuur schijnt
schijnt op veel
veelzijdige figuur
nen der letterkunde, natuurwetenschappen
natuurwetenschappen
en sociologie naast
naast naïeve
naïeve fantasieën
fantasieën ook
ook
zeer originele en
en prophetische
prophetische opvattingen
opvattingen
te hebben
hebben gehad.
gehad. Menshutkin's biographie
biographie
niet boven
boven het
het klasklasvan Lomonosov gaat niet
sieke
en vrij
vrijconventionele
conventioneleletterkundig
letterkundig
sieke en
genre
uit. uit. Dr F.Or
F. Elliott
genre
Elliott

GESCHIEDENIS
GESC HIEDENIS
Or
Dr A. J. BRONKHORST.
BRONKHORST, Rondom 1853.
N.V.,.• Den
Den Haag,
Haag,
- Boekencentrum N.V
1953.
144 pp.,
pp.• f 3.25.
3.25.
1953, 144

Schrijver
terecht zeggen,
zeggen. dat
dat het
het
Schrijver mag
mag terecht
..catholica
nogal eens
eens gehoorde
gehoorde verwijt
verwijt „catholica
nogal
dit genon
leguntur" ten
aanzien van dit
non leguntur"
ten aanzien

BOEKBESPREKING
schrift wel niet zal gehoord worden. Hij
heeft evenwel niet alleen de katholieke
werken over het door hem behandelde
onderwerp zorgvuldig gelezen, maar ook
objectief en met gezond oordeel weergegeven. Zijn protestants standpunt belemmert hem echter nogal om tot een juist
inzicht te komen in het katholieke oordeel
over het Utrechts Schisma, dat hem toch
eigenlijk wel de zuiverste vorm van Nederlands Katholicisme lijkt. Ook beklemt
hem het probleem wat de Katholieken in
Nederland wel zullen doen, als zij politiek
de meerderheid zouden verwerven (blz.
98-104; ook paragraaf 31) . Maar niettemin komt de schrijver een woord van
hulde toe voor zijn uitstekend overzicht,
dat in de bijlagen ook de herderlijke brief
van de Algemene Synodale Commissie
van 1853 geeft en een zeer praktische
lijst met de belangrijkste data.
Dr J. Tesser
C. H. LAMBERMOND, De kerkelijke
Hiërarchie in Nederland hersteld
1853. r Gooi Sticht, Hilversum,
1953.
In het handige formaat van de Paulusreeks geeft dit boekje van 32 bladzijden
een helder overzicht van de wederwaardigheden van de Nederlandse Kerk sinds
het verdwijnen der in 1559 ingevoerde,
maar nimmer geheel doorgevoerde kerke
lijke indeling. De toon is bijzonder irenisch, ook daar waar schrijver kennelijk
mensen en rechten verdedigt, die in de
jongste publicaties niet altijd met respect
behandeld zijn. De tweede helft vermeldt
de hoofdzaken van de geschiedenis van
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het herstel. Voor een eerste kennismaking
of een opfrissing van het geheugen kan
dit goed verzorgde geschrift uitstekende
diensten bewijzen. Dr J. Tesser
Godfrey ANSTRUTHER, O.P., Vat= of
Harrowden. A Recusant Fa mily. —

R. H. John's Ltd., Newport, 1953,
552 pp., 25 sh.
Onlangs vestigden we de aandacht der
lezers op father Gerard's uit het Latijn
vertaalde autobiographie, die zulk een
aangrijpend beeld geeft van het lijden en
de moed der priesters en van degenen die
hen ontvingen en verborgen hielden tijdens de regering van Elisabeth. We
besprak en ook het o.i. minder geslaagde
Stonor, waarin een stuk geschiedenis van
het Engelse katholicisme van diezelfde
tijd zich afspeelt rond een landgoed. In
dit boek is het een familie waaromheen
het verhaal van vervolgde en gemartelde
katholieken wordt opgebouwd. Wetenschappelijk geheel verantwoord, waarbij
aan levendigheid van verhaaltrant en
spanning van opbouw niets verloren ging,
bezit deze studie de kracht de lezer geheel te plaatsen in de sfeer van de kerkstrijd tijdens Elisabeth en de Stuarts.
Het eenzijdig beeld dat we van het Engelse leven in die periode krijgen door
het doorsnee geschiedenis-boek aangevuld
door een verhandeling over de sociale
achtergrond van Shakespeare's theaterwereld, vindt in dit onder ieder opzicht
voortreffelijk boek een zeer welkome
correctie. Het is een weldadig boek voor
iedereen wiens verlangens en interessen
verder reiken dan brood en spelen voor
vandaag. W. P.

PSYCHOLOGIE E N PØDAGOGIE
Dr J. LUNING PRAK, Tests op school. doel. Met veel kennis van zaken wordt
•-- Uitgeversmaatschappij J. B. Wolons in dit boek gewezen op de vele proters, Groningen, 1952, 415 pp., rijk blemen, zowel humanistische als sociaalgeïll., geb. f 13.90.
economische, die een betere verstandhouding tussen de verschillende onderwijsAlwie een verantwoordelijkheid draagt
vormen en, daarbij aansluitend, een wein het onderwijs, zou dit boek moeten getenschappelijk opgevatte school-oriëntelezen hebben. De titel is jammer genoeg
ring van de jeugd, dringend noodzakelijk
niet zeer gelukkig gekozen. Weliswaar maken. In dit boek zal men weinig slagbeoogt de schrijver met zijn boek, uitein
woorden horen of holle phrasen lezen.
delijk, de schoolhoofden te overtuigen dat
Het pleidooi wordt gevoerd met een obwetenschappelijke selectiemethodes, zoals
jectief bewijsmateriaal en de sereniteit
testonderzoeken, heelwat geschikter zijn
van iemand die weet dat hij een oplossing
dan het empirisme waaraan we ons nog
bezit, waarvan de deugdelijkheid door
steeds houden, om bestaande verliespos- jaren practijk werd bevestigd. Misschien
ten in de actuele schoolorganisatie uit te
zal de voorstelling van de schrijver aan
schakelen. Maar de betekenis van dit sommigen af en toe wat eenvoudig voorboek reikt veel verder dan dit practisch komen. Dr W. Smet
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de kapitein in waanzin, Sanders in onverschilligheid, Willems in ang, itige aanvaarding, Degraeve zelf in harde verzaking.
Spreekt Duribreux wel ergens zo duidelijk zijn levensbeschouwing uit als in de
slotdialogen hier? Er is geen middenweg
tussen weerloosheid en steile heldhaftigheid. In de opperste strijd bedwingt de
mens zijn lot.
Duribreux' boodschap is meer waard
dan zijn stijl en taal. Die zijn niet zuiver.
En dit is geen te veronachtzamen verwijt.
Onmacht van stijl en taal geven aan zijn
verhalen iets melodramatisch dat de zuiverheid van de boodschap aantast.
Paul van Meer
Jan OVERDUIN, Het Paradijs.
J. H.
Kok, Kampen, 1953, 192 pp., f 4.25
en f 5.40.
Hoe een jongeman, na een diepe ontgoocheling zijner idealistische dromen,
langzaam wederom eerbied en bewondering in zichzelf voelt opkomen en opbloeien voor haar die zijn echtgenote en
de moeder van zijn kind zal worden. Een
donkere en moeilijke weg heeft hij te gaan
alvorens, na de spoedige dood van vrouw
en kind, te komen tot geloof en berusting.
Een ernstig en met ernst en overtuiging
uitgewerkt thema, bevat deze roman van
J. Overduin. De strijd van een mensenziel met God en haar uiteindelijke overgave (van protestantse zijde beschouwd) .
Met alle waardering voor de inhoud,
heeft deze roman mij slechts zeer matig
kunnen boeien. Het komt mij voor dat dit
boek aanmerkelijk zou gewonnen hebben,
ware de stijl meer geserreerd geweest.
Gelijk het werk er nu ligt, telt het vele
bladzijden die op het langdradige en vervelende af zijn. Jammer, want om de
nobele inhoud verdient het boek een uitgebreide lezerskring. (Volwassenen) .
Joh. Heesterbeek
Aster BERKHOF, Vacantie met drie..-Heideland, Hasselt, 1953, 327 pp.,
ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Wie niet kan reizen kan nog altijd op
vacantie gaan met Berkhof en zijn drie
musketiers: in een oud maar kranig Fordje hobbelt hij met hen door Nederland en
Duitsland, in een Deense turnschool beleeft hij waarachtige Wodehouse-avonturen, en onderwijl wordt hij door de
geromanceerde propagandafolder die dit
boek is, leerzaam en ontspannend ingelicht over land, bevolking en gebruiken.
Een allerprettigste cocktail.
Paul van Meer
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Prisma boeken. Theo THYSSEN, Het
taaie ongerief.
Het Spectrum,

..

Utrecht, Antwerpen, 1953, 2de druk,
240 pp., f 1.75.
In dit boek heeft Theo Thyssen een.
deel van zijn jeugdherinneringen neergeschreven. Het is een humoristische
close-up van de misère die een mens
levenslang met zijn kleren beleeft. Een
meesterstukje van geestige observatie van
de tijd van het kind, van de tijd van het
man-worden, wanneer kleren zo ongelofe
ibela
ngrijk worden. Theo Thyssen
legde n dit boek een aantal voortreffelijke verhalen vast, tragisch en tegelijk
komisch, die de meest serieuze lezer zal
lachen, maar tevens sommige ouder s
en opvoeders tot nadenken zal brengen.
X.

..

.

J. M. ELSING, De 32ste bruid. Roman
uit Centraal Afrika (B.F.T.-combinatie) . P. Vink, Antwerpen-Tilburg, 1953,
278 pp., geb. Fr. 150 (is
reeks Fr. 95) .
Opzet van de schrijver is een beeld te
schetsen van de neger, zijn milieu, zijn
gedachtensfeer, zijn zeden en gebruiken,
in het hart van het „donker continent,
zoals het vroeger was, voor de pionierstijden ....". Zijn reizen en verblijf onder
de Baloeba hebben hem in staat gesteld
een rijke ervaring op te doen en een
documentatie aan te leggen:
met deze gegevens wil hij het leven en de
psyche van de inlander reconstrueren:
een waagstuk, vooral wanneer daarvoor
de romanvorm wordt gekozen. Op vele
plaatsen blijft de psychologische voorstelling van de neger gebrekkig en .... onwaarschijnlijk, en de synthese doet onwillekeurig kunstmatig aan. C. Depoorter~
Thorvald AADAHL, Alles voor elkander, ^.
vert. door A. van Maasbragt
(Triomfreeks). van Tu yl, Antwerpen, 1953, 214 pp., Fr. 125.
Een rustig verlopende maar helemaa l
niet langdradige Noorse dorpsroman, die
in een volksreeks zeker een vertaling verdiende. F. R.
Frans ALTLAND, Mon Biesen (Klokkenreeks, nr 4).. K. Beyaert, Brugge,
1953, 85 pp., Fr. 30.
Een jongensverhaal geknipt naar het
gewone patroon van de belhamel die leider van de jeugdbeweging wordt. Prettig
en vlot verteld. F. R.

:.

.

.

.
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Rob STERKENBURGH, Duel op de
Deel (Triomfreeks) ..--- J. van Tuyl,
Antwerpen-Zaltbommel, 1953, 200
pp.

Een niet onverdienstelijk werk van een
blijkbaar jong auteur, die nog te weinig
de psychologie van zijn helden uitdiept

om er ons helemaal aan te doen geloven.
F. R.

VARIA
Europese gemeenschap voor kolen en burger", die ieders inzicht omtrent de bestaal. Algemeen verslag over de tekenis van deze natie kan verdiepen.
werkzaamheden van de gemeenschap.
K. J. D.
(10 Augustus 1952-12 April 1953) .
Uitgave van de Hoge Autoriteit. Compton MACKENZIE, Whisky als
Water. — Hofboekerij, Heemstede,
(Luxemburg, 1953) , 126 pp.
1953, 239 pp., f 6.50.
Wie zich interesseert voor de éénwor-•ding van Europa (en welke Europeaan
die gelooft in de toekomst van dit oude
werelddeel doet dat niet) zal het eerste
verslag van de werkzaamheden van de
gemeenschap voor kolen en staal met
grote voldoening lezen. Wanneer en hoe
=een volledige Europese gemeenschap tot
stand zal komen kan niemand voorspellen,
maar zeker is dat de eerste pogingen
moeten gaan in de richting van de economische eenwording. Dat deze eerste pogingen met evenveel voorzichtigheid als
doortastendheid worden ondernomen blijkt
uit dit verslag. Dr F. J. C. J. Nuyens
Russell W. DAVENPORT, Zo is Amerika, vert. d. J. L. van Tijn. r „ZilverMeeuw-Serie", Servire, den Haag,
1952, 215 pp.
Dit boekje van 215 bladzijden is een
verzameling van artikelen, die onder de
titel van „The permanent Revolution" in
het Amerikaanse blad „Fortune" zijn uitvegeven. Het heeft niet de arrogantie ons
afdoend van Amerikaanse toestanden op
de hoogte te brengen, maar slechts een
reeks inleidingen te zijn tot de onderscheidene aspecten van Amerika. Het is
hierin uitstekend geslaagd en geeft trouwens nog veeel meer gegevens over de
„Amerikaanse Idie, het Amerikaanse Systeem, de Arbeidsbeweging, de politieke
Partijen en de mentaliteit van de doorsnee
,

Dit alleraardigste verhaal speelt zich af
op twee kleine eilandjes van de Hebrieden, westelijk van Schotland. Het ene
eilandje is Katholiek, het andere Protestants, wat een bijzondere nuance aan het
verhaal geeft. De whisky speelt er een
hoofdrol. Geen diepzinnige litteratuur,
maar een boekje vol fijne humor. J. v. H.

Posthoorn Boeken. Het Nieuwe Testament. Vert. uit de grondtekst met
aantekeningen in opdracht van de
Apologetische Vereniging „Petrus
Canisius" ondernomen met goedkeuring van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland. Het Spectrum, Utrecht, 1953, 367 pp., f 1.25.
Het Spectrum lanceert een nieuwe serie
goedkope boeken in pocketbook formaat
en uitvoering onder de naam Posthoornboeken, die bij uitstek bestemd zijn voor
Katholieke lezers. Als eerste deel is op dit
ogenblik reeds verschenen Het Nieuwe
Testament. De prijs is zodanig dat er nu
werkelijk geen enkel motief meer denkbaar is, waarom dit Boek der Boeken in
welk Katholiek gezin ook zou mogen ontbreken. Nog dit jaar zullen er verschillende boeken in de Posthoorn-Serie verschijnen, die de basis zullen vormen van
een specifiek op Katholieke lezers gerichte serie pocke t- books. Gaarne aanbevolen.
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tiseren over die verschillende tijdvakken. Klassiek is het voorbeeld van
de geweldenaar Léon Bloy, die in vrijwel al zijn geschriften de Middeleeuwen, met als centrale figuur Bonifacius VIII, als verloren toverland
heeft geschilderd, om alles wat na Kruistochten, Jeanne d'Arc en de val
van Byzantium kwam tot de „verborgenheid" te veroordelen. Wat
anders te concluderen uit zijn veroordeling van, zijn spot en hoon voor
alle pogingen tot „openbaar" katholiek leven van later tijd? Een hele
School is de geniale, maar volstrekt eenzijdige Franse auteur in' die
opvatting gevolgd.
Maar ook kunnen wij opmerken, sedert, in het bijzonder onder leiding
van Leo XIII, belangrijke pogingen tot een hernieuwd „openbaar"
katholiek leven werden ondernomen, in dubbel opzicht misverstand --en daaruit geboren strijd bij veel katholieken, die de nieuwe pogingen met geestdrift hebben aangehangen en dikwijls met grote kracht
ondersteund. Vooreerst een niet te miskennen „neerzien" op perioden
van „verborgenheid'', als tijdvakken van schromelijke achterlijkheid,
zonder te verstaan hoe in menig opzicht te verdedigen afzijdigheid en
pogingen „om zich onbesmet van deze wereld te bewaren" de verborgen
katholieke schare en haar leiders hebben beheerst. Trekken hiervan
vinden wij stellig in de tot nu toe verschenen delen van het machtig
Gedenkboek In Vrijheid Herboren van Rogier en de Rooij. En vervolgens --- in dezelfde groep, en samenhangend met dat „neerzien op" —
een zeer vaak bijna geheel de ogen gesloten houden voor de enorme
gevaren van het „openbaar leven" van een katholieke gemeenschap, die
het verflauwen van grenzen, het ontbreken van sterke doctrine, het
onderschatten van bestaande misstanden veel te gemakkelijk neemt en
op die wijze wordt bedreigd met een transigeren en dikwijls ook jongleren, dat het wezen van het katholicisme, naar binnen en naar buiten,
onnoemelijke schade toebrengt.
Kortheidshalve worde de zaak hier dan zo gesteld:
Onvoorwaardelijk aanvaard ik de opzet om het Katholicisme als
Wereldmacht zijn taak te doen volbrengen. Schrikwekkende verschijnselen in deze tragische tijd zijn er in overvloed en van een gehalte als
wij nauwelijks onder de Christenvervolgende Romeinse keizers kunnen
terugvinden — om er van te overtuigen, hoeveel gebieden en katholieke
gemeenschappen er zijn, die zich noodzakelijk thans aan dat Katholicisme als Wereldmacht onttrekken en slechts aan de „verborgenheid"
kunnen worden overgelaten. Daarbij blijve elke ongezonde repristinatiezucht ons vreemd; er is b.v. geen enkele reden om welk tijdvak der
Middeleeuwen ook als „ideale orde" te beschouwen; integendeel, tot
dusver heeft elke katholieke „machtsopenbaring" zóveel kwade kanten
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vertoond, dat voor elke nieuwe generatie de uiterste omzichtigheid is
geboden om weer niet in de oude fouten te hervallen of nog ernstigere
te plegen. Maar bovenal hebben wij te beseffen, hoeveel ons na een
lange geschiedenis nog ontbreekt om waarlijk, in openbare activiteit,
„het licht der wereld" te kunnen zijn.
Dit laatste nu zou op allerlei gebied kunnen worden toegelicht. Te
beginnen met al de menselijke kwaden, die, ook in dienst van de beste
zaak, alle werkzaamheid in het openbare leven begeleiden, als daar zijn:
hoogmoed, eerzucht, afgunst, rivaliteit en zoveel bedenkelijke zwakheden meer. Maar ook in de sectoren van het openbare leven zelf, waar
zoveel niet-katholieke en aan-het-katholicisme-vijandige-machten vele
eeuwen onbelemmerd hebben gewerkt, doen zich voor de daar strijdende en werkende katholiek ongehoorde moeilijkheden voor. Ook hierbij is
uiterste beperking vereist — en zo wil ik mij, met het oog op onze eigen
tijd, beperken tot het „kapitalisme", dat in de sociologische, de sociaaleconomische en de staatkundige gebieden zijn verwoestingen heeft
aangericht en blijft aanrichten --- en in onze tijd als tegenvoeter vooral
gaat vinden een nog afschuwelijker stelsel, dat men veelal „communisme" noemt, maar dat veel beter als „bolsjewisme" wordt aangeduid.
Men herinnere zich goed, dat het optreden van de Kerk door het
machtig stuk „Rerum Novarum" van Leo XIII in 1891 --- „grijpend het
accoord van de stemmen, die vanuit de Kerk in de laatste tientallen van
jaren over de wanverhoudingen der economische maatschappij waren
opgegaan", Prof. Quack in De Gids van 1893 volstrekt niet werd
gevolgd door een algemeen sociaal élan van de Katholieken over de
gehele wereld. In die samenleving, sociaal-economisch en staatkundig
geheel beheerst door de gezeten burgerij en nog maar met een begin van
uiterst zwakke „ordelievende", niet „klassestrijdende" arbeidersorganisaties, bleef de grote massa van de katholieke burgerij, ondanks het
pauselijk woord, economisch liberaal, sociaal individualistisch, even
goed als de andere burgerlijke groepen. Zo er al heel langzaam, door
gevaar gedwongen, enige beweging kwam om met sociale wetgeving in
te grijpen en arbeiders-vakverenigingen te erkennen, dan ging dit
uiterst omzichtig, terwijl er in brede katholieke gebieden zelfs niets of
nagenoeg niets van terecht kwam. En dan betekende Rerum Novarum
nog volstrekt niet een program, dat „het kapitalisme" tot in de grond
aantastte --- ik moge naar mijn studie „Kapitalisme en Katholicisme"
verwijzen.
Maar toen dan ook Quadragesimo Anno in 1931 verscheen, dat zich
inderdaad wezenlijk tegen het Kapitalisme keerde, was er --- ondanks
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een ontwikkeling, die de sociale en economische positie van de brede
volkslagen over groot terrein aanzienlijk had verbeterd --- wel zeker
geen sprake van, dat de katholieke volksdelen der wereld eensgezind
optrokken. Tot op de dag van vandaag, nu, twee en twintig jaren later,
is er, wat zich ook hier en daar aan bemoeiingen ten aanzien van
„medezeggenschap" en dikwijls zeer onwenselijke bemoeiingen!
moge vertonen, alleen in Nederland het een en ander te bespeuren, dat
er op wijst, dat een uitgebreide volksgroep zich eindelijk de nieuwe orde
van zaken, door Pius XI geëist en door Pius XII zo krachtig telkens
weer verdedigd, met zorg aantrekt. En dan is dat alleen te verklaren
door een vooraf gegane arbeid van jaren — en dan moet er nog worden
bijgevoegd, dat hier en daar, zelfs in Nederland, openlijk en latent
verzet onder een deel der katholieke burgerij nog in het geheel niet is
verdwenen.
En toch: het Kapitalisme, dat op die wijze, door de Katholieken mee,
nog altijd wordt in stand gehouden, is een gedurig rijk vloeiende bron
van zedelijke ellende voor de volken afzonderlijk en in het internationaal verkeer der volken, die het „openbaar" leven van de katholieken
onophoudelijk beschadigt en de maatschappelijk-geestelijke invloed van
het Katholicisme zonder onderbreken aantast. Zolang dit stelsel niet als
een vijand nummer één ook door de katholieken algemeen of zo goed
als algemeen in de zogenaamde beschaafde wereld wordt erkend, mag
ondanks de persoonlijke daden, offers,
niet worden verwacht, dat
„het licht van de wereld" voor de
verstervingen van talloos velen
brede volksmassa's zal schijnen, of de verloren millioenen terug zullen
keren naar wat zij als dekmantel mee van ongehoorde gruwelen van
zich hebben afgeworpen. Corruptie op elk gebied, speculatie, geldheerschappij, bedrog op de allergrootste schaal, niet-principiële en practisch
afdoende bestrijding van crisis en werkloosheid, dat en zoveel andere
vruchten meer van het heilloos Kapitalisme, beletten volkomen '-—

zolang de Katholieken het niet alles als aartsvijand daadwerkelijk leren
bestrijden met inspanning van alle krachten --- het bloeiend „openbaar"
leven van het Katholicisme. Al weer moet ik naar de aangeduide studie
voor bredere uitwerking verwijzen.
Nog zijn er ik herhaal het •--- vele aspecten meer, die ik hier slechts
kan noemen. Zoals: meedoen aan lichtvaardig en slecht vermaak, medeplichtig zijn aan een wereld van valse voorlichting en reclame, het
zonder protest aanvaarden van een openbaar heidendom in uitingen te
veel om op te noemen. Is op al deze en zoveel meer gebieden niet een
duidelijk onderscheid tussen de katholiek en „de anderen", dan is en
blijft het „openbaar" leven van de katholieken een gevaar voor het
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Katholicisme als Wereldmacht

en is de drang naar terugkeer tot het
„verborgen" leven niet alleen begrijpelijk, niet alleen volkomen te
verantwoorden, maar wellicht opnieuw gebiedende eis.

II. Internationaal Lichtpunt
Het valt niet te ontkennen, dat de systematische gruwelen, sinds
geruime tijd, en geïnspireerd door een grote, diabolische Staatsmacht,
achter het zogenaamde Ijzeren Gordijn voltrokken, nieuwe en belangrijke impulsen hebben gegeven aan de Westerse Beschaving
en
daaronder voor een niet zo onbelangrijk deel aan een grotere dan
nationale, katholieke gemeenschap. Zeker, deze gemeenschap is in het
grote westerse geheel niet meer dan een belangrijke en volstrekt niet
eensgezinde minderheid. De grote meerderheid — en daarin overheersend de Amerikaanse en Angelsaksische machten beseft zeker nog
niet in een ook maar enigszins betekenisvolle mate, welk groot gevaar
het Westen ook van binnen uit blijft bedreigen, met name door het
laten voortwoeden van de kapitalistische krachten en al wat deze aan
vernietiging voor de christelijke cultuur meevoeren. Noch in werkgevers-, noch in werknemerskringen van de Verenigde Staten, noch bij de
regering daar, leeft ook maar enigermate de overtuiging, dat het nog
maar een pover restant van Christelijke Beschaving is, dat men heeft
te verdedigen, ook al verdient dat verre de voorkeur boven het afzichtelijk Sovjetstelsel. In Groot-Brittannië, met zijn onafzienbaar indifferentisme tegenover positieve christelijke waarden, met zijn volstrekt
gemis aan constructieve bijdragen, sociologisch en sociaal-economisch,
voor een christelijke openbare samenleving, staat het weinig beter, zo
niet slechter. En zo zou met een bitter-harde opsomming kunnen worden voortgegaan.
Maar er is dan toch het West-Europees Continent en —. naar het
omzichtig woord van Paus Pius XII „de katholieken betekenen daar
toch waarlijk iets". In de zes landen, die de kern van dat West-Europees Continent uitmaken: Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, bezetten de katholieken staatkundig een
positie vooralsnog, die hun, althans getalmatig, in het „parlement van
Straatsburg" een meerderheid schenkt. Weliswaar is het tot dusver niet
gelukt die meerderheid te mobiliseren, die meerderheid staatkundig op'
belangrijke punten één lijn te doen trekken,
men denke nu alleen
maar aan de verkiezing van Spaak en het weren van Brentano, de leider
van de C.D.U. in West-Duitsland, als voorzitter! ,-- maar het potentieel is, nog eens: voorlopig althans, (want wat zullen nieuwe nationale
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gebeurtenissen, als verkiezingen, reeds in nabije toekomst uitwerken!) ,
in ieder geval thans aanwezig. Met enige schroom denkt men ook aan
andere gebieden om die kern heen, zoals: Zwitserland, Oostenrijk,
Spanje en Portugal. Zou het mogelijk zijn ^--- wij zijn ons van de overgrote moeilijkheden ten volle bewust, vooral op nationaal en internationaal staatkundig terrein! deze groeperingen op enigerlei wijze in te
schakelen, dan was er zelfs van een zeer aanzienlijk potentieel in het
staatkundige voor de katholieken sprake.
Maar terstond denken wij thans ook aan een andere ernstige moeilijkheid, een belangrijke verzwakking --• en hier is meer dan potentie,
maar zijn wij reeds volop in het actuele! voor de katholieke, openbare
activiteit. De katholiek-sociaal-economische organisaties, waarvan toch
zoveel afhangt voor een nieuwe orde van zaken, zowel in het staatkundige als in het sociaal-economische, zijn internationaal zeer ernstig in de
minderheid, ook in het aldus aangeduide continentale West-Europa.
Voor groot-werkgevers, boeren en middenstand is men nog maar bezig
met een zwakke en slechts geleidelijk groeiende organisatie; met alle
goede wil, zeker van Nederlandse kant, is hier nog veel schijn en weinig
wezen! Maar ook de veel sterker gegroeide Internationale Christelijke
Katholieke) Arbeidersbeweging vertegenwoordigt maar een zwak gedeelte van de arbeiders uit deze gebieden, is op gevaarlijke wijze bij de
internationale socialistische arbeidersbeweging in de minderheid. Afgezien van veel andere bezwaren houdt dat reeds in een staatssocialistisch, niet een solidaristisch internationaal streven. Wij weten allen,
hoe fataal de houding van de West-Duitse arbeiders van christelijke
levensbeschouwing hier na de Tweede Wereldoorlog heeft gewerkt! En
al schijnt het, dat de Duitse Bisschoppen nu het roer willen gaan omwerpen, niet zonder redelijke bezorgdheid vraagt men zich af, of het nu
niet reeds te laat is.
Intussen, met deze zwerm van grote en ernstige bezwaren: hier is een
Internationaal Lichtpunt, dat wij bij onze beschouwingen en bij het
kiezen van de weg, waartoe die beschouwingen leiden, niet mogen verwaarlozen. Op dat West-Europa is een laatste hoop gericht; men zegge
immers maar, indien ook dat ons in de steek zou laten, wáár nog met
enige redelijkheid voor een „openbaar katholiek leven verwachtingen
kunnen worden gekoesterd!
Maar dit noopt ons nog wat dieper op die katholieke zaken van het
continentaal West-Europa in te gaan.
{

Vooreerst: hoe staat het met de houding van de groepen, die ik
hierboven als „de anderen" heb aangeduid? Is hier bij de „geestelijke"
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verdediging van de Westerse Beschaving, in het bijzonder dan van
West-Europa, steun van betekenis te verwachten? Het antwoord op die
vraag kan niet zeer hoopvol zijn. Beperk ik mij ,-- om wille van de hier
al weer noodzakelijke kortheid --- tot de sociaal-economische orde, dan
is er van de twee vleugels naast het Katholicisme als Wereldmacht eer
felle bestrijding dan krachtige medewerking - zij het uiteraard op
andere grondslagen — te voorzien. Er is immers in West-Eur opa een
zeer belangrijke en machtige „kapitalistische" macht, die zich maar al te
gaarne op Amerika en Groot-Brittannië inspireert. Wat binnen die
kring, zeg „humanistisch", aan solidariteit tussen de mensen wordt
nagestreefd, strekt zich zeker niet uit tot de sociaal-economische orde, is
even afkerig van een sociaal-economische orde naar het beeld van
Quadragesimo Anno als van zulk een orde naar sovjetistisch model.
Men geeft zich in die machtige Europese kapitalistische kring even
gaarne als in de Verenigde Staten en in Engeland aan de illusie over,
dat men West-Europa alleen maar „militair" heeft te redden en dat er
verder .-- o.a. door een redelijke sociale wetgeving — geen vuiltje aan
de lucht is. Dat West-Europa, kreeg deze macht haar zin, in weinige
jaren communistisch zou zijn „ondermijnd" en dat een militaire verdediging van de vesting geen zin meer zou hebben, omdat de vijand reeds
met volle macht binnen de poorten is, komt bij de kortzichtige leiders
van deze groep eenvoudig in het brein niet op.
Aan de andere vleugel van het Katholicisme als wereldmacht staat
het reformistische socialisme, dat, zoals reeds aangeduid, in de internationale sociaal-economische verbinding van de socialistische arbeiders
zulk een machtige steun bezit. In Nederland leeft gemakkelijk de gevaarlijke illusie, dat in samenwerking hiermee toch wel belangrijke
dingen ten goede voor de sociaal-economische orde --- al weer beperk
ik mij noodgedwongen daartoe ---- kunnen worden bereikt, gezien de
gunstige ervaringen in ons land na de tweede wereldoorlog. Maar dan
vergeet men twee dingen, en wel: dat sociologisch de katholieken ten
onzent reeds lang het overwicht hadden en het Nederlands socialisme
wel werd genoopt om, zij het schoorvoetend en met bezwaren, te
volgen; en vervolgens: dat het internationaal socialisme, ook in de
vakbeweging, bitter weinig van een organische orde wil weten, volop
staatssocialistisch georiënteerd blijft en verder met lede ogen de eigen
gang van de Nederlandse socialistische zuster organisatie aanziet.
Welnu, bij de geestelijke verdediging van West-Europa blijft het
reformistisch socialisme, in het algemeen genomen, en thans vooral
onder Engelse invloed, een zeer groot gevaar. Aan de „staatkundige"
democratie van deze groepering mag zeker niet worden getwijfeld; aan
-
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haar anti-bolsjewisme dus ook niet. Maar door de sociaal-economische
aspiraties
en hoe wordt dat in die kring, helaas, maar al te zeer
vergeten!
bereidt men een bolsjewistische gang van zaken maar al te
goed voor, waarover de Russische schare, hier en ginds, aardig in haar
vuistje lacht.
Alsof dit alles niet genoeg was voor ernstige bezorgdheid over de
verdere geestelijke ontwikkeling en dus geestelijke verdediging van
Westerse Beschaving en West-Europa, komt daar nog het volgende
zeer ernstige bij. Reeds mocht ik er op wijzen, dat het „in Straatsburg"
nog alleen maar getalmatige potentie is, die de Katholieken hoop kan
geven. Gaat men dieper op de zaak immers in, dan moet men zich van
een gemeenschappelijke doctrine onder de daar verenigde katholieken
nog volstrekt niet een te grote voorstelling maken. Toegegeven worde,
dat er in de laatste jaren intellectueel veel is bereikt. Congressen in
Italië, Zwitserland, Nederland — ik denk aan het vruchtbaar werken
van M.I.I.C. en M.I.E.C. — duiden onmiskenbaar op een vooruitgang,
die na 1931, het glorierijke jaar van Quadragesimo Anno, nog maar al
te lang uitbleef. Maar er is en blijft, helaas, een zeer grote afstand
tussen de veroveringen in de intellectuele sfeer, op Congressen en in
tijdschriften, en de veroveringen in de practische staatkunde. Op kleinere schaal hebben wij dat in Nederland in verschillende tijdperken van
onze katholieke emancipatie in openbaar leven maar al te zeer ervaren.
Op grotere schaal, in de internationale sfeer, ervaren wij dat nog veel
meer. Wie het voorrecht had in Scheveningen, Luxemburg en elders
voor de katholiek internationale intellectuele milieu's op te treden, heeft
reeds daar weet van pijnlijke ondervinding. In de direct-staatkundige
groepen moet de ondervinding nog veel pijnlijker zijn. Deze diep-gelovige katholieken liggen internationaal-sociaal al weer beperk ik mij
daartoe — nog zeer ver uit elkaar. Zo verschillend nationaal element,
gepaard aan internationaal wantrouwen, leidt tot een vaak zo geheel
verschillende wijze van zien in leerstellingen en consequenties daarvan
voor het geestelijk West-Europees leven, ook al schakelt men het
Katholicisme daarbij zoveel mogelijk in. Hoop is hier vooral op een
jongere generatie te vestigen, die, vol optimisme en idealisme, de laatste
kans in groot élan wil grijpen.
Zo is er zeker een Internationaal Lichtpunt — maar het zal nog
geruime tijd duren vóór men van een helder brandende fakkel zal
kunnen spreken.
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III. Verdraagzaamheid
Intussen is er één vraagstuk in dit grote geding van alles-beheersende
betekenis, dat onze volle aandacht moet vragen: de zaak van de ver draagzaamheid.
Geheel afgezien van een door ons, katholieken, voorgestane sociaaleconomische orde, is er vrees bij de niet-katholieken voor onze nationale
en internationale staatkundige macht, met het oog op het handhaven
van het goed, dat men in het bijzonder na het doorwerken van de
Franse Revolutie het grote goed van de Westerse Beschaving acht: de
verdraagzaamheid. Nu laat ik, al weer om wille der beperking, geheel
ter zijde, hoeveel onverdraagzaamheid er in naam van de verdraagzaamheid van vrijzinnig-socialistische kant in de loop van de 19e eeuw
vooral is bedreven. De Franse Derde Republiek met haar Waldeck
Rousseau's en Combes' worde alleen maar als het meest afschrikwekkend voorbeeld te midden van vele in herinnering gebracht.
Van niet-katholieke zijde herinnert men aan Karel de Grote, Karel V,
Lodewijk XIV; inquisitie en herroeping van het Edict van Nantes.
Men wijst op het waarheids„monopolie” van de katholieken en zijn
staatkundige consequenties. Voor onze tijd houdt men niet op over
restanten van katholieke „staats"godsdienst en over het Franco-Spanje
verzuimende te vermelden, wat er aan onverdraagzaamheidsgruwelen werd bedreven tijdens de daaraan voorafgegane Spaanse parlementaire democratie.
Een machtige protestantse groep in Nederland — volstrekt niet
alleen het gelovig protestantisme van verschillende kleur ^-- toont zich
in het bijzonder verontrust over de aanwas van het katholieke volksdeel,
een katholieke meerderheids-vorming in afzienbare tijd --- en al weer
gevolgen voor de verdraagzaamheid.
Men heeft zich er voor te hoeden dit vraagstuk — zoals dikwijls
geschiedt — op geheel verkeerde wijze aan te pakken. Zeker doet men
dat als men zich b.v. verliest in speculaties over de waarschijnlijkheid
van een katholieke meerderheid in Nederland in afzienbare tijd — en
terecht of ten onrechte „aantoont", dat die meerderheid niet te verwachten is. Evenmin gaat het aan, de zaak te willen besluiten met de
onverdraagzaamheid van de anderen tegenover die van de katholieken
te stellen. Een principieel standpunt is noodzakelijk, wil het maar enige
zin hebben een pleidooi voor katholiek „openbaar" leven op te stellen.
Welnu, met de zondeval van zoveel andere systemen in heden en
verleden, hebben wij ,,de zondeval van het Katholicisme" --- variant van
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te erkennen en te
Heering's „zondeval van het Christendom"
belijden.
Wij, die uiteraard een monopolie van waarheid — over welks begrenzing nu niet te spreken valt moeten vasthouden, hebben in
korter of langer verleden gemeend aan dit monopolie wereldlijke,
staatkundige machtsmiddelen te moeten verbinden. Dat is onze zondeval geweest. Wij hebben gemeend, die waarheid te moeten opdringen,
om het niet willen aanvaarden van die waarheid te moeten vervolgen,
kwellen, mishandelen, doden op min of meer gruwzame wijze. Dat is
alles onze schuld, onze zeer grote schuld. Zonder een gebeurtenis als de
Franse Revolutie, zonder een wereldbeweging als het liberalisme --deden wij het misschien nog.
Het Katholicisme als Wereldmacht heeft te verklaren, dat het dit
alles met zovelen bejammert, maar dat het voorbij moet zijn, omdat het
principieel volstrekt verkeerd is. Het betekent immers: wantrouwen in
de kracht van de waarheid, wantrouwen ook in de kracht van de
bijstand van de Heilige Geest. Het houdt in de verloochening van het
diepzinnig woord van Gamaliël uit de Handelingen der Apostelen:
„Bemoeit u niet met deze lieden, en laat hen begaan. Want als dit plan
of dit werk uit mensen is, zal het mislukken. Doch is het uit God, dan
zult ge niet bij machte zijn het te doen mislukken, om niet op verzet ook
tegen God betrapt te worden". In de practijk heeft het verder ook
betekend twee zeer kwade dingen uit de Kerkgeschiedenis: de hang en
drang naar tijdelijke macht in velerlei opzicht, met alle consequenties in
staatkundige zin daaraan verbonden, én: de overtuiging van een eigen
schromelijk tekortschieten in prediking en geestelijke verzorging van
allerlei aard, met als gevolg: vrees voor zeer dwalende maar zeer toegewijde broeders. Niemand zou kunnen ontkennen, dat die kwade
dingen thans, in onze tijd, nog niet geheel zijn uitgegroeid.
In ieder geval: op het stuk van verdraagzaamheid moeten wij thans
onverwijld klare taal laten horen. Zonder ook maar het geringste stukje
prijs te geven van het aan de Katholieke Kerk toevertrouwde waarheidsmonopolie, moeten wij aan allen volkomen duidelijk maken, dat dit
hoegenaamd niet insluit ook maar het minste vervolgen, belemmeren,
tegengaan met de middelen van macht en rechtsorde van de overtuigingen en het dienen van overtuigingen door welke andersdenkenden ook.
Duidelijk moeten wij maken: dat het grote goed van de Vrijheid mee
door ons, Katholieken, wordt begeerd en nagestreefd; dat wij evenzeer
verfoeien de frases van Louis Veuillot op dit punt als de uitzinnigheden
van een Léon Bloy. Daarbij moet hier noodzakelijk thans buiten
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overigens door geweldige catastrofes zeer wel te verklaren verstoring
van de band, die het medezeggenschaps-geheel van thans met de
bedrijfstaksgewijze organisatie van het verleden door de bedrij f s-collec
tieve-arbeidsovereenkomsten verbindt. Men heeft niet ordelijk voortgebouwd en dikwijls niet ordelijk kunnen voortbouwen. Minder zwaar
getroffen landen hebben hier mogelijkheden geschapen, die gelukkig
thans op het internationale forum komen — zo goed op congressen als
in periodieken, maar ook in de besprekingen van Straatsburg ---- en de
kans krijgen door haar systematische opbouw door te dringen ver buiten
enge landsgrenzen.
In dit verband moet noodzakelijk nog eens worden gewezen op de
internationale socialistische beweging, zo machtig in getal en waarmee
dus ter dege rekening moet worden gehouden, die zich om het organische noch om het systematische veel bekommert tot nu toe. Haar medezeggenschaps-opvatting, op duistere wijze verbonden met staatssocialistische tendensen, die nog altijd op een bijzonder ondoelmatige wijze de
aandacht van de grote verwezenlijking van de Rechten van de Arbeid
afleiden — zal opnieuw moeten worden onderzocht. De strijd zal fel
zijn. Maar dat neemt niet weg, dat de algemene erkenning; van de
Arbeid er is — en dat geeft goede hoop, dat de goede wegen zullen
worden gevonden om die erkenning op een bruikbare wijze te verwezenlijken.
een
na moeilijke en zware arbeid
Zo openbaart zich dan
sociaal-economische orde, waarin allen hun optimale plaats innemen.
Welk een overwinning op de 18e en 19e eeuw! De achttiende eeuw
met haar sociaal-economisch bederf, onvermijdelijk leidende tot de
ondergang van alle sociale en alle economische gebondenheid. De
negentiende eeuw, met haar verwoesting eerst van een grote arbeidersklasse, met haar verwekken later van bittere opstand en — veel erger
nog — van dit indruppelen van het gif in de geesten: de afzichtelijke
leer van de natuurnoodzakelijke klassenstrijd. Dan maakt de eerste
helft van de twintigste eeuw zich op tot herstel, door vakverenigingen
aan beide kanten, door steun van zogenaamde sociale wetgeving, door
de collectieve arbeidsovereenkomst het meest. Van twee kanten komt de
idee van de „arbeidersmedezeggenschap", het zwakst van het XIIIe
deel van het Tractaat van Versailles en van het Arbeidsbureau van.
Genève, het sterkst van de zijde van het kleine Nederland, met zijn
moderne collectieve arbeidsovereenkomst, inluidende de bedrijfsgemeenschap. Bedrijfstaksgewijze zal de economische structuur worden
hervormd, prijs en loon worden in beginsel aan elkander gekoppeld,
rechtsposities, individueel en collectief, worden geschapen .--- de weg
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wordt gebaand naar een geheel nieuwe sociaal-economische orde. Hier
en daar ontmoet men medewerking in vrijzinnig en socialistisch kamp,
maar om ons tot het laatste te bepalen — staatssocialisme en daarmee in verband socialisatie of nationalisatie laten de greep op een
socialistische massa nog niet los, ook al bieden staatssocialistische
elementen maar zeer geringe kans op verwezenlijking van de mee in de
socialistische scharen aangehangen gedachte van de arbeiders-medezeggenschap.
Maar deze socialistische dwangpositie is te onnatuurlijk dan dat zij in
West-Europees staatkundig verband, zo de grootste toewijding wordt
gegeven, niet zou kunnen worden weg gewerkt. Zou dit geschieden,
dan is de weg vrij naar de optimale positie voor de Arbeid over de
gehele linie ^-- juridisch, sociaal, economisch en cultureel en kan de
hechte grondslag worden gelegd voor de Christelijke Samenleving in
een hoofdgebied van de mensheid.
Zulke gedachten moeten toch vooral de katholieke jongeren inspireren, die haken naar staatkundige eenheid op steeds groter terrein, maar
die moeten beseffen, dat dit slechts vage romantiek blijft, zo de in de
werkelijkheid gevonden sociaal-economische oplossingen niet tot volle
wasdom zouden komen. Welnu: de wegen zijn gewezen, zij moeten nu
alleen nog maar worden gebaand. Die wegen zijn niet gewezen in
studeerkamer-wijsheid. Leer ging uiteraard vooraf en heeft leiding
gegeven; maar dat die leer in zo nauwe aansluiting bleef op de werkelijke ontwikkeling, daar niet boven zweefde, gaf haar toch vooral de
grote kracht. Op het diep-aanwezig christelijk solidarisme deed die leer
vooral haar beroep; de feitelijke ontwikkeling hield haar jong en fris.
Zo weten wij nu, wat de samenleving is, waarvoor wij, nationaal en
internationaal, met moed en liefde moeten gaan strijden: de Christelijke
Samenleving naar Quadragesimo Anno!
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ogen. Onze interpretaties en beoordelingen berusten immer op een
totaalbeeld van Jungs practische therapie en theoretische psychologie,
ofschoon het onmogelijk is dit totaalbeeld hier te rechtvaardigen.
Het antwoord aan Job

Jung is medicus, psychiater en psychotherapeut. Als overtuigd voorstaander van de dieptepsychologie werkt hij, van 1907 tot 1913, intens
samen met Freud. Weldra gaat hij zijn eigen weg, omdat hij de libidotheorie van de meester uit Wenen als eenzijdig sexueel afwijst. Zonder
de rol der sexualiteit te miskennen, wil hij de andere psychische componenten, o.a. de religieuze, tot hun volle recht laten komen.
Reeds in 1932 legde Jung het ondubbelzinnig getuigenis af van de
grote rol die het religieuze speelde in zijn psychotherapeutische praktijk.
Door zijn analytisch werk was hij tot de overtuiging gekomen dat „het
beslissende probleem voor al zijn patiënten die het midden van hun
levensweg hadden bereikt --- d.w.z. ouder waren dan 35 jaar immer
hun religieuze levenshouding was" 2 ) . Hier is het uiterst gewichtig goed
te verstaan wat deze laatste uitdrukking betekent. Met religieuze
levenshouding bedoelt Jung het zich onderwerpen aan een hoogste
waarde. In de godsdiensten heet die hoogste waarde God. In de analytische psychologie van Jung wordt ze het Selbst genoemd. Daarin is ze
niets anders dan de totaliteit van alle psychische componenten, zowel de
bewuste als de onbewuste, waar de mens deel aan heeft. Die totaliteit is
dus tegelijkertijd in de mens, als de voedingsbodem waaruit hij opschiet,
en boven de mens als het einddoel waarnaar hij streeft. In zover ze de
mens ( psychisch) transcendeert is ze een inwendige norm. Slechts wie
zich aan haar onderwerpt --- en dus religieus is ingesteld --- komt tot
psychische harmonie en inwendige rust.
In dit perspectief is een dubbele opgave aan de psychotherapeut
gesteld: hij moet de psychologie van de religieuze gedragingen uitbouwen en ook die van de religieuze voorstellingen (blz. 159 ) 3 ) . Deze
laatste kregen het leeuwenaandeel in de recente publicaties die Jung
wijdt aan de ontleding der symbolen die het gnosticisme, de alchemie
en de godsdiensten hebben aangewend in de loop der eeuwen. Een
dergelijke ontleding van de voorstellingen die de mens zich vormt over
God, is eveneens de opgave van het Antwort aut Hiob.
Jammer genoeg, maakt Jung het zijn lezer niet gemakkelijk. Na in zijn
2) C. G. Jung, Die Beziehunpen der Psychotherapie zur Seelsorge, blz. 16.
3) Alle verwijzing en die alleen bladzijden vermelden hebben betrekking op Antwort
auf Hiob.
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voorwoord te hebben beklemtoond (blz. 7) dat hij ; in 't geheel niet
spreekt over God zelf doch uitsluitend over de voorstellingen die de
mensen hebben van God, Jahweh, Christus enz., gebruikt hij door zijn
hele werk heen de termen God, Jahweh en Christus zonder meer.
Zodoende verplicht hij de lezer tot een voortdurende omzetting van de
tekst die hij voor ogen heeft. Wanneer we op een passus stoten als
,,Jahweh is onbewuster dan de mens" of „God ziet zijn eenzijdigheid
in" dan moeten we begrijpen „De mens stelt zich Jahweh voor als een
persoon minder bewust van zichzelf dan de mens" 4 ) of „De mens ziet
in dat zijn voorstelling van God eenzijdig is"! Deze ,,vertaling" die heel
het werk door moet warden volgehouden maakt het lezen van dit vlotgeschreven boek tot een hersengymnastiek, ook voor de psychologisch
geschoolde lezer. Voor de niet-vakman, voor wie de termen God,
Jahweh en Christus heel wat meer betekenen dan een louter menselijke
voorstelling, is deze „vertaling" een hopeloze onderneming.
Dit ongewoon terminologisch gebruik heeft nog een ander nadeel.
Het geeft aanleiding tot dubbelzinnigheden die werkelijk niet te ontwarren zijn, daar, vooral in de meeste aangehaalde teksten, de termen
God, Jahweh en Christus niet strikt psychologisch zijn bedoeld. Zelfs
Øe schrijver laat zich hierdoor misleiden. Doch laten we nog even alle
-critiek rusten om Jungs stelling zo objectief mogelijk te schetsen.
Als uitgangspunt van zijn betoog neemt Jung de voorstelling van
Jahweh die ten grondslag ligt aan het boek Job. Daar hij ons geen
,,nuchtere exegese" (blz. 14) wil opdissen, maar een „subjectieve
reactie" wil uitspreken, schildert hij een hartstochtelijk beeld van
Jahweh. Als een oosters despoot gaat de Heer groot op zijn almacht en
"blijft blind voor het onrecht dat hij de rechtvaardige aandoet. Jahweh
toch duldt aan zijn hof de Satan, hij luistert zelfs naar diens insinuaties
en stemt tenslotte toe in het kwellen en beproeven van de rechtvaardige
van wiens trouw hij overigens overtuigd is. Job daarentegen is de wijze,
die weet dat in God de almacht gepaard moet gaan met wijsheid,
alwetendheid en gerechtigheid. Sterk door zijn inzicht, biedt hij het
hoofd aan zijn vrienden en houdt vol dat Jahweh hem in 't gelijk zal
stellen. Eindelijk neemt de Heer het woord. Doch verre van Jobs vraag
te rechtvaardigen, bedelft hij hem onder een stortvloed van schitterende
beschrijvingen van zijn alvermogen, dat aan niemand rekenschap heeft
4 ) Men verlieze niet uit het oog dat „bewust" hier een psychologische term is. Hij
duidt het specifieke karakter aan der psychische activiteiten waarvan we reflexief
weten dat we ze stellen. Daarom noemt Jung de toestand van het kind of de primitief
-onbewust. Want beide denken wel, hebben lief enz. doch zonder reflexief te weten
dat ze denken en liefhebben. Deze onbewustheid kan ook bij volwassenen op één of
meerdere punten voorkomen.
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af te leggen (blz. 31). Job is wijs genoeg om voor dit geweld te buigen
in beter wetend zwijgen. De mens was meer bewust van zichzelf dan
Jahweh! Doch dat twistgesprek riep in Jahweh een onrust wakker.
Voortaan kon hij niet meer de eenzijdigheid van een almachtige geweldenarij voor zichzelf verbergen, (men leze: voortaan kon de mens niet
meer verbergen dat zijn voorstelling van God als een almachtige geweldenaar eenzijdig was) .
Bij deze beschrijving van Job en Jahweh, heeft Jung de teugel gevierd
aan de hartstocht. Hij ziet immers in het boek van Job „slechts een
voorbeeld van de vorm en de manier van het Godsbeleven, dat voor
onze tijd een zeer bijzondere betekenis heeft" (blz. 14) . Ook de moderne mens in wiens naam Jung spreekt (blz. 14) — ervaart in deze
tijd van de dreiging der atoombom en de chaos van het wereldgebeuren
alleen Gods onberekenbare almacht en ziet vertwijfeld uit naar een
teken van zijn wijsheid. Daarom gaat Jung in de H. Schrift en de
godsdienstige werken uit dezelfde tijd een antwoord zoeken op deze
uitdaging aan Jahweh gericht, in de hoop dat het antwoord aan Job
tevens een antwoord zal zijn aan de moderne mens.
Job maakt Jahweh attent op zijn eenzijdigheid; (men leze: Job zag in
dat de voorstelling van Jahweh eenzijdig was). Jung meent in de
volgende boeken van de H. Schrift de aanduidingen te vinden van een
streven naar de integratie van die andere wezenstrekken die heten
wijsheid, alwetendheid en gerechtigheid, en naar een herstel van het
onrecht Job aangedaan door Jahweh's eenzijdigheid. De integratie
spreekt vooral uit het boek der Wijsheid alsook uit de apocriefe Wijsheid van Salomon. In beide werken wordt de Sophia bezongen, die voor
alle eeuwen bij God bestond, toen hij de grondslagen der aarde legde
(blz. 56-57) . Het zoeken naar een herstel van het onrecht dat de mens
Job onderging, komt bijzonder naar voren in de visioenen van Ezechiël,
Daniël en Henoch. De „Mensenzoon" neemt er de hoogste plaats in op
de wolken des hemels als een bewijs dat God „menselijker" wordt;
(men leze: dat de voorstelling van Jahweh niet alleen zijn grillige
almacht omvat doch alle componenten zoals de mens Job dat reeds
geloofde en eiste) .
Bij de menswording verenigen zich die beide elementen, integratie en
vermenselijking. Gods wijsheid spreekt luide uit de voorzorgsmaatregelen die de menswording onttrekken aan Satans invloed. Christus wordt
geboren uit een maagd, onbevlekt ontvangen, in wie de voorafbeelding
van de sophia in vervulling gaat (blz. 122) . Die Christus, Gods eigen
zoon, neemt het lot van Job op zich, en ondergaat als de rechtvaardige
de beproeving van het lijden wanneer hij uitroept aan het kruis: „Mijn
20
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baart niettegenstaande de dreiging van de draak. Jung meent in dit hele
gezicht een toespeling te vinden op onze tijd. De tweeduizend jaar van
de Aeoon zijn verlopen. Ook nu is de wereld tot een hoogtepunt van
vernielingszucht gekomen, waarbij iedere dag met nieuwe atoomwapens
wordt geëxperimenteerd. Juist in deze uitzichtloze tijd heeft de plechtige
dogmaverklaring van Maria's ten hemel opneming, „de vrouw" in de
hemel geplaatst. Deze „belangrijkste religieuze gebeurtenis sedert de
Reformatie" (blz. 160) verheft Maria „tot Hemelkoningin en Bruid aan
't hemels hof" (blz. 156) . Met de goddelijke Drieëenheid, waarnaast ze
troont, is ze het symbool van de uiteindelijke vereniging van alle tegenstellingen in God. In hem bestaat geen onbewustheid meer: het mannelijke zowel als het vrouwelijke, het goddelijke zowel als het menselijke,
het bewuste zowel als het onbewuste zijn in God opgenomen. Aldus
werd in de hemel het beeld der menselijke volgroeidheid ten volle
gerealiseerd. Eindelijk werd Job's vraag volledig beantwoord in de
historie.
Het proces dat Jung tot nog toe beschreef aan de hand van gegevens
aan Bijbel en godsdienstgeschiedenis ontleend verliep in 't onbewuste;
d.w.z. de mens was zich niet bewust van de voortschrijdende ontwikkeling van zijn voorstelling. Het was een spontane groei onder de drang
van een inwendige noodzaak. Vandaar meent Jung hier een archetype
aan het werk te zien dat zijn volle ontplooiing nastreeft 6 ) . Dit historisch proces zou een voorafbeelding zijn van wat in iedere mens moet
plaats grijpen, zo hij nadenkt over God. Voor de moderne mens en
voor Jung heel in 't bijzonder — is het uitgangspunt hetzelfde als dat
van Job: de confrontatie met een God die van zijn almachtig geweld
geen rekenschap aflegt. De mens is weliswaar pas volgroeid als zijn
voorstelling aan die almacht ook wijsheid, alwetendheid en gerechtigheid weet te verbinden. Hij moet God in zich tot een „volledig" mens
laten worden, zodat de menswording ten volle plaats heeft in ,,empirische mensen". Die zeer belangrijke taak stelt Jung zich ten doel in zijn
psychotherapeutische praktijk. Ook deze volgroeidheid is een antwoord
aan Job in het actuele.
6 ) Met archetypen bedoelt Jung de formele psychische structuren die het psychisch
wezen van de mens bepalen. Hij postuleert hun bestaan om de overeenstemming der
motieven in mythen, dromen, visioenen en ook in de religieuze voorstellingen te
verklaren. Z.i. wordt die overeenstemming niet voldoende verklaard door historische
beïnvloeding of algemeen waa rneembare physische phenomenen. Daar het formele
psychische structuren zijn, d.w.z. structuren zonder concrete inhoud doch met psychisch dynamisme geladen, komt hun werking slechts uiterst langzaam tot uiting,
tenzij het bewustzijn er zich op toelegt hun ontplooiing te vergemakkelijken. Dit
laatste is het doel van Jungs psychotherapeutische praktijk in het zogenaamd individuatie-proces.

308

EEN ANTWOORD AAN JOB?

Het goed recht der psychologische ontleding
Wanneer we de theoretische draagwijdte van de door Jung gevolgde
afgezien van haar practische toepassing, die we in ons
methode
nader ontleden, dan kunnen we er twee
derde deel bespreken
aspecten in onderscheiden.
Vooreerst is het Jung te doen om een algemene ontleding van de
voorstelling of de voorstellingen die de mens zich vormt over God. In
dit verband stelt hij vragen als de volgende: „Hoe komt het dat de H.
Geest als een duif wordt uitgebeeld?" — „Was het onder invloed van
de Griekse philosophie dat de Sophia werd verpersoonlijkt in het boek
der Wijsheid?" „Waarom werd Jahweh gezien als een man die het
volk Israël tot zijn bruid nam?" Alle dergelijke vragen zijn slechts vertakkingen van de éne capitale vraag: „Hoe kwam onze huidige westerschristelijke voorstelling van God tot stand, met haar oneindig vele
implicaties?"
Om hierop afdoende te antwoorden moeten we niet alleen beroep doen
op de geïnspireerde boeken en de theologie, maar evenzeer op de nietcanonische en apocriefe werken, op de letterkundige teksten en geschiedkundige documenten, op de iconographie en de philosophie enz.
Een dergelijke analyse is ten volle gerechtvaardigd. Daar Jung deze
analyse van de voorstelling van God scherp onderscheidt van de uitspraken over God, is zijn methode theoretisch onaanvechtbaar. Zo herhaalt hij na zijn beschrijving van Jahweh als een „onbewust wezen":
„We mogen hierbij geenszins uit het oog verliezen dat we zo niets
meer hebben ontworpen dan een anthropomorphisch beeld, dat niet
eens erg aanschouwelijk is" (blz. 23) .
Jung heeft ook vroeger meermalen die beperkte draagwijdte van zijn
bemoeiingen aangegeven. „Mijn methode heeft geen andere bedoeling
dan die van de kunsthistoricus, die tracht te achterhalen; welke invloeden een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van een bepaalde
Christus-voorstelling" 7 ) . In deze laatste tekst herhaalde hij een uitspraak uit 1930: „Op religieus terrein kunnen de psychologische beschouwingen slechts toegepast worden op de symbolische phenomenen
in de godsdienst. Hierdoor wordt het wezen van de godsdienst in 't
geheel niet geraakt en kan er ook niet door geraakt worden" 8 ) .
De ontleding der verschillende voorstellingen van God, Christus en
Jahweh, ons door de H. Schrift of de andere documenten uit de Oudheid overgeleverd, werd niet door Jung uitgedacht. Lang voor hem
7) C. G. Jung, Aion. Untersuchungen zur Symbolgeschichte.
8) C. G. Jung, Seelenproblernen der Gegenwart. blz. 41.

blz. 107.
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hadden exegeten, godsdiensthistorici en ethnologen deze onderneming
aangepakt. Hier moeten we dus niet Jungs bijzondere verdienste zoeken. Zijn baanbrekend werk is te vinden in de specifiek psychologische
onderzoekingen en ontledingen toegepast op de gegevens der religieuze
teksten.
In deze psychologische ontleding — dit tweede aspect is slechts een
onderdeel van het eerste meer algemene dat we tot nog toe bespraken —
wil Jung de psychologische implicaties van de Godsvoorstellingen
ontcijferen. Daarom werkt hij bij voorkeur op de visioenen van Ezechiël,
Daniël, Henoch en Johannes. Visioenen openbaren immers in hun
psychologische opbouw dus afgezien van iedere geloofsinhoud —
een structuratie van die elementen welke de ziener in zich droeg zonder
er zich geheel van bewust te zijn. Bij deze ontleding heeft Jung helemaal
geen „reductieve" bedoeling: hij beweert niet dat de inhoud wordt
opgelost in de ontdekte psychische componenten. Zijn bewering b.v. dat
de visioenen van de Apocalyps teruggaan op een enantiodromie in de
psyche van Johannes (blz. 126-127) tast de geïnspireerde waarde van
dit boek niet meer aan dan de bewering dat aan de grondslag van het
Hooglied een profaan bruidslied zou liggen. Deze laatste bewering is
van letterkundige aard en dient onderzocht te worden door een aangepaste philologische methode. Jungs enantiodromie is een psychologische
verklaring en haar goed recht moet bewezen of afgewezen worden aan
de hand van psychologische maatstaven. Jammer genoeg geeft Jung ons
in dezen slechts schaarse aanduidingen, zoals te verwachten was in een
niet-technisch werk. zodat een discussie over zijn ontleding der Apocalyps niet veel zin heeft. Derhalve moeten we ons hier tevreden stellen
met de algemene constatatie dat de analyse van de Godsvoorstellingen
theoretisch ten volle is gerechtvaardigd, zo men zich althans bewust
blijft van de juiste draagwijdte der aangewende methode.
Nu moeten we een stap verder gaan en onderzoeken of Jung zich wel
degelijk van die lastige taak heeft kunnen kwijten in de practische
toepassing.

De practische toepassing der methode
Theoretisch, zo zeiden we, bakent Jung zeer goed zijn methode af.
Doch juist door deze scherpe aflijning vervalt hij in een exclusivisme
dat hem in een zeer critische positie brengt.
Zijn psychologisch exclusivisme blijkt vooreerst overduidelijk uit het
feit dat hij zijn hele betoog uitsluitend opbouwt aan de hand van de
gegevens die stroken met of passen in zijn psychologische beschouwingen. De andere elementen warden achteloos voorbijgegaan, zo ze niet

310

EEN ANTWOORD AAN JOB?

worden verdraaid. Hoe staan immers de historicus, de exegeet en de
theoloog tegenover affirmaties als deze: „Jahweh heeft Adam en Eva
als afbeelding van zijn mannelijk wezen en zijn vrouwelijke emanatie
(de Sophia) geschapen (blz. 57) ; „Maria wordt door de aanwending
van bijzondere maatregelen (nl. haar onbevlekte ontvangenis en haar
maagdelijk moederschap) bijna tot de staat van godin verheven en boet
daarbij haar volle menselijkheid in" (blz. 61) ; ,,Iedere schepping, die ex
nihilo tot stand komt, is van God; ze bestaat uit niets anders dan God,
en daarom is de mens evenals de ganse schepping enigermate de concreet geworden God" (blz. 66) . Zelfs zo we, vertrouwd met Jungs
terminologie, dit andere gezegde, dat als een leitmotiv weerklinkt door
heel zijn werk heen, „Christus is geen empirisch mens" (blz. 46) doch
veeleer een „mythus" (blz. 76) begrijpen vanuit zijn oppositie tegen de
, rEntmythologisierung" van Jezus' persoon, die Christus reduceert tot
, een louter mens in de meest banale zin van het woord, dan nog blijft de
aangewende terminologie uiterst dubbelzinnig niettegenstaande de goede bedoeling. Jung schrijft, naar zijn eigen getuigenis, niet voor de
gelovigen, maar voor hen die ontgoocheld door of vervreemd van de
dogmatische godsdiensten, toch hun religieuze aspiraties willen volgen 9 ) . Doch ook bij hen zal deze objectieve dubbelzinnigheid eerder
verwarring stichten dan klaarheid brengen. De affirmatie dat in het
Antwort auf Hiob noch „theologisch-wetenschappelijk" (blz. 144) noch
„koel-exegetisch" (blz. 14) te werk wordt gegaan, rechtvaardigt geenszins eenzijdigheid en dubbelzinnigheid. Wie een verantwoorde geloofsbelijdenis wil afleggen is niet vrij de nauwkeurige interpretaties en
alzijdige verantwoordingen over boord te werpen.
Dit eerste gevolg van Jungs psychologisch exclusivisme is echter niet
het
ergste. Tot nog toe ging het enkel over de opbouw van zijn betoog
, en de daarin verwerkte gegevens. Nu komt het er op aan te zien hoe dat
psychologisch exclusivisme in zijn conclusies meespeelt.
Heel zijn boek door onderlijnt Jung nadrukkelijk dat hij alleen wil
spreken over de voorstellingen van God, die fataal anthropomorphisch
zijn, om ze uit te zuiveren tot een juistere uitdrukking. Aangezien Jung,
door zijn observaties, tot de overtuiging kwam dat de hoogste en volledigste menselijke waarde werd gesymboliseerd in de paradoxale voorstellingen waarin de eenheid der paarsgewijze tegenstellingen (b.v.
menselijk-goddelijk; mannelijk-vrouwelijk; goed-kwaad) is opgenomen,
besluit hij dat ook deze voorstellingen geschikt zijn om God uit te
drukken. Dit staafde hij empirisch door zijn grote bewijsmateriaal ont9)

C. G. Jung, Psychologie

und Religion, blz. 161.
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leend aan analyses, dromen, mythen enz. Onmiddellijk rijst dan de
vraag: is God ook werkelijk zo, gelijk we hem ons voorstellen, nl. als de
eenheid van alle tegenstellingen? Zeer voorzichtig antwoordt Jung noch
ja noch neen op deze vraag. Hij zegt liever: of God zo is, weet ik niet,
want al de voorstellingen die we ons maken zijn anthropomorphisch.
Zeer kras drukt hij die overtuiging uit: „Ik weet te goed hoe beperkt
ons voorstellingsvermogen is — om van de armoede der taal niet eens
te spreken dan dat ik me zou inbeelden dat mijn uitspraken principieel meer betekenen dan de bewering van de primitief die meent dat
zijn redder een haas of een slang is"! (blz. 8) . Dit postulaat der louter
anthropomorphische kennis van God brengt hem ertoe zijn patiënt in
harmonie te laten komen met het Selbst, nl. de psychische totaliteit van
zijn wezen. Zodoende echter reduceert Jung nolens volens zijn patiënt
tot een louter psychisch wezen. De totaliteit van het bestaande wordt
herleid tot de psychische totaliteit van het Selbst, en God onder
welke naam hij ook worde aangeduid — wordt beperkt tot het ideaalbeeld van de mens.
Dit exclusivisme is bijna onvermijdelijk voor wie een louter anthropomorphische kennis van God vooropstelt. Slechts wie een analogische
kennis aanvaardt — d.w.z. een echte kennis van God door het uitzeggen van de menselijke volmaaktheden op eminente wijze, die alle
onvolmaaktheid binnen de perfectie ontkent en ze pas dan op God
toepast erkent tegelijk het anthropomorphisch karakter van de Godsvoorstelling en de echte kennis die erin verscholen ligt. Dit genuanceerde onderscheid tussen louter anthropomorphischeø en analogische
kennis kent Jung begrijpelijkerwijze niet. Die onkunde, helaas, verleidt
hem tot de veralgemening van zijn methodologisch juist inzicht en
maakt derhalve zijn conclusies onaanvaardbaar. Godsvoorstellingen
toch — die wel degelijk iets over God uitzeggen, op analoge wijze —
blijven voor hem louter uitspraken der psyche, waarvan we niet weten
of er een objectieve realiteit aan beantwoordt.
** *
Jung heeft ontegensprekelijk willen ingaan tegen Freuds eenzijdigheid, die in de godsdienst slechts kon zien een Ersatz, hoe waardevol
ook in vele gevallen, en wel een Ersatz der oorspronkelijke sexualiteit.
Om de realiteit van de godsdienstige belevenissen aan te tonen, wees
Jung op hun „totaliteits"-karakter, voortvloeiend uit het feit dat ze de
uitdrukking waren van het Selbst, waaraan de mens zich moet onderwerpen als aan zijn hoogste waarde. Zo vermeed hij wel de eenzijdige
beklemtoning van het sexuele aspect, doch belandde in een psycholo-
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gisch exclusivisme. Toch getuigt dit theoretisch streven van zijn oprechte belangstelling voor het religieuze. Uit zijn laatste publicaties en
niet in het minst uit Antwort auf Hiob spreekt hij tot ons als een ernstig
religieus zoeker wiens verbeten hartstochtelijkheid de eerbied afdwingt
van al wie hem persoonlijk leert kennen. Maar zijn scherpe psychologische methode — waarborg van de grote verdiensten binnen zijn eigen
gebied liet hem niet toe de noodzakelijke complementariteit van de
andere wetenschappen en heel in 't bijzonder van de exegese en de
theologie te begrijpen voor het welslagen van de opzet die hij zich ten
doel stelde in zijn laatste beknopte werk.
Ongetwijfeld kunnen de psychologische onderzoekingen van Jung
onrechtstreeks veel bijdragen voor een grondige studie van bepaalde
theologische problemen. In dit verband denken we heel bijzonder aan de
psychologische componenten die aanwezig zijn in de voorstelling van
God en meer nog in de voorstellingen die optreden in visioenen. Toch
menen we dat Jungs Antwort au! Hiob gevaarlijk is voor de lezer die
noch psychologisch noch theologisch geschoold is, omdat er te veel
gewichtige levensproblemen eenzijdig of dubbelzinnig worden behandeld. Wie de echte verworvenheden en onmiskenbare verdiensten der
analytische psychologie van Jung wil leren waarderen, neme boeken ter
hand als zijn uitstekende Die Beziehungen zrvischen dem Ich und dem
Unbewussten of Ueber die Psychologie des Unbewussten"). Eerst in
hun licht, krijgen de laatste publicaties over symboliek hun volle betekenis. Doch voor de leek in de psychologie en de theologie kan het
hoe belangrijk ook voor de kenner als document
Antwort auf Hiob
slechts verwarring stichten, daar het de psychologie veronhumain
derstelt en de theologie ignoreert.
10) Alle werken van Jung, in dit artikel geciteerd, zijn uitgegeven bij Rascher, Zurich. Van beide laatste werken verscheen een Nederlandse vertaling onder de titels:
De banden tussen het ik en het onbewuste (Den Haag, N.V. Servire, 1950) en De
Psychologie van het Onbewuste (Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1950) .
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die beeld is van een handeling, een beweging der ziel. Nu kent eenieder
het handelen der ziel slechts uit hetgeen hij ervaart als het handelen
van zijn eigen ziel, uit de ervaring van zijn eigen zieleleven. De melodie
is de uitdrukking van de subjectiviteit, haar criterium ligt in de subjectiviteit. Wanneer wij dus een reeks tonen melodie noemen, dan bedoelen wij hiermee dat wij haar ervaren als beeld van een handeling van
onze eigen ziel. Wat een ander onder deze zelfde tonenreeks ervaart
weten wij nimmer precies, wij kunnen het slechts vermoeden op grond
van de idee, die wij ons gevormd hebben van het algemeen menselijke,
door onze eigen ervaring aan die van anderen te toetsen. Zo schept de
componist zijn melodie „naar zijn eigen beeld en gelijkenis". Het is
echter evident dat de muziek ook een mededeling is van mens tot méns.
Inzoverre n.l. de componist mens is, d.w.z. een individueel concrete
verwerkelijking van het algemene beginsel: de menselijke natuur, komt
in de naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen melodie noodzakelijkerwijze het algemeen menselijke mede tot uitdrukking, en dank zij
dit beginsel van algemeenheid, en de uitdrukking ervan in natuurlijk
gegroeide, algemeen verstaanbare uitdrukkingsmiddelen, herkennen
anderen in haar het beeld van hun eigen ziel. Hiermede is echter tevens
duidelijk dat niet allen hetzelfde zullen ervaren onder dezelfde melodie.
Ieder mens toch verwerkelijkt het algemeen menselijke op de hem eigen
wijze. Daarom kennen wij uit Mozart's muziek óók de persoon van
Mozart, en wel des te duidelijker naarmate wij meer met Mozart
gemeen hebben. Omgekeerd zal ook een flegmaticus de begeestering
van Beethovens 5e pianoconcert niet als sprekend beeld van zijn eigen
zieleleven ervaren, en wie nimmer door heimwee gekweld is, zal veel
melodieën van Chopin niet verstaan en zijn muziek daarom wellicht
oppervlakkig noemen.
Behalve door het feit dat in elk oordeel over een melodie een factor
van louter subjectieve geldigheid mede in het geding komt, wordt de
discussie over de melodie in hoge mate bemoeilijkt door de zo goed als
volledige onberedeneerbaarheid van de muzikale uitdrukkingsmiddelen,
van de tekens waardoor zij zich meedeelt. Waarom deze bepaalde
tonenreeks beeld is van deze bepaalde, in haar levende werkelijkheid
ondefinieerbare beweging der ziel, is tenslotte even mysterieus als het
leven zelf.
Op grond van deze overwegingen moet het duidelijk zijn dat aangaande de vraag of de moderne muziek in wezen a-melodisch c.q. anti
melodisch is, aan de hand, van concrete gegevens dezer muziek geen
bevredigende discussie mogelijk is. Wanneer wij dan ook hier de
mening uitspreken dat de moderne muziek zo weinig weerklank vindt
door haar gebrek aan melodie, dan is dit een intuïtie, waarvoor wij geen
dwingende bewijzen kunnen aanvoeren. Dit betekent niet dat er geen
ernstige aanwijzingen zouden zijn voor de juistheid van deze opvatting.
Alle kunst is mede geconditionneerd door, het geestesleven van de tijd
waarin zij ontstaat. De moderne kunst draagt duidelijk de tekenen van
het geestesleven van onze tijd, en in een analyse van het geestesleven
van onze tijd treden factoren aan het licht, die geacht moeten worden
met zekerheid tot het verdwijnen van de melodie uit de moderne muziek
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te hebben bijgedragen. Aan het begin van deze verhandeling wezen wij
er reeds op dat de kunst in de laatste driekwart eeuw minder nalefspontaan is geworden, dat zij meer bewust wordt voortgebracht, en wij
wezen op het gevaar dat hieraan is verbonden, het gevaar n.l. dat de
intuïtie van de kunstenaar te veel doorkruist wordt door rationele overwegingen, en dat hiermede averechtse begrippen en theorieën hem van
de juiste weg doen afdwalen. Dat dit gevaar geenszins denkbeeldig is
wordt o.i. op suggestieve wijze bewezen door het verschijnsel der
abstracte schilder- en beeldhouwkunst. Doch ook de moderne toonkunst
vertoont duidelijk sporen van theorieën, die haar van de weg der
schoonheid hebben doen afdwalen en tot de verdwijning der melodie uit
de moderne kunstmuziek hebben bijgedragen. De belangrijkste factoren,
die de ontwikkeling der moderne muziek beïnvloed hebben zijn een
overschatting van het rhythmische element, en een overschatting van
het rationele element der muziek. Wij zullen deze beide verschijnselen
achtereenvolgens aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Rhythme en melodie
Nadat op het einde der vorige eeuw, na het tijdperk der melodie, het
grote bloeitijdperk den klassieke en vroegromantische muziek, het harmonische element der muziek sterk op de voorgrond was getreden, ging
men in het begin van deze eeuw meer en meer het wezen der muziek
zoeken in het rhythmische element, en hieraan de geheimzinnige macht
toeschrijven, die er van de muziek uitgaat. „Im Anfang war der Rhythmus". Met deze slogan begon het artistieke credo van de aanbidders
van het rhythme. Strawinsky's „Le sacre du printemps" luidde een
nieuw tijdperk der toonkunst in. Ons ontbreekt de nodige vakkennis om
de invloed van Strawinsky op de moderne muziek te kunnen afmeten,
doch blijkens het getuigenis van vaklieden is deze invloed enorm geweest. Het lijkt ons van groot belang dat de verhouding van melodie en
rhythme in de muziek wordt opgehelderd. Wij zullen hier onze zienswijze op dit punt in het kort uiteenzetten en daartoe eerst het begrip
rhythme, waarvan de inhoud uit het spraakgebruik niet duidelijk omlijnd
naar voren treedt, een weinig nader bezien.
Rhythme in het algemeen is een hoedanigheid der beweging. De
beweging van een slinger, de galop van een paard noemt men rhythmisch, een eenparige beweging daarentegen niet. Rhythmisch is een
beweging, waarbij de bewegingsenergie verandert tijdens haar verloop.
Het rhythmisch karakter der beweging wordt bepaald door de wijze
waarop de kinetische energie toe- of afneemt in verband met het tijdsverloop. Zonder hoegrootheid en zonder tijd is rhythme ondenkbaar.
Dit betekent dat rhythme alleen bestaanbaar is in de wereld van de stof.
In de wereld van het zuiver onstoffelijke, in de wereld van de geest is
rhythme geheel en al ondenkbaar. In de wereld van de bezielde stof
m.a.w. van de levende wezens, is het verschijnsel rhythme aanwezig
krachtens het beginsel der stoffelijkheid. Nu voltrekken zich de bewegingen der levende wezens mede, en in hoofdzaak, onder invloed van
het onstoffelijke levensbeginsel, van de ziel, en de rhythmiek der leven-
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de wezens is een andere dan die der dode natuur. Inzoverre zij zich
voltrekt onder invloed van een psychische impuls doorbreekt zij de
wetmatigheden der dode natuur. In het rhythme der uitwendige beweging manifesteert zich de psychische impuls, die haar regelt. Op het
inzicht dat handelingen van het lichaam teken zijn van handelingen der
ziel, steunt de Leibnitziaanse gedachte van de symbolisering van de ziel
door het lichaam , en de leer van de psychomotoriek in de moderne
psychologie. In de psychomotoriek, de bewegingen dus, die zich voltrekken onder invloed van een psychische impuls en teken zijn van deze
impuls, vindt de danskunst haar eigen uitdrukkingsmiddel. Doch ook
voor de muziek, de kunst die de menselijke gemoedsbewegingen verbeeldt in de beweging van het geluid, is de rhythmiek, als bestanddeel
der psychomotoriek, een uitdrukkingsmiddel van het allergrootste
belang. Het is immers evident dat de menselijke gemoedsbewegingen
als opgewektheid, toorn, begeestering enz. praedisponeren tot een
bepaalde psychomotoriek, tot een bepaalde bewegingsrhythmiek. In het
licht van deze inzichten menen wij de verhouding tussen melodie en
rhythme aldus te moeten bepalen: Melodie is een reeks klanken, die
beeld is van een handeling, beweging der ziel. Rhythme is teken van een
beweging der ziel. Het teken is er terwille van het betekende. Het
rhythme is er terwille van de melodie. Elk beeld is de integratie, de
samenvoeging tot een eenheid van vele tekens. Uit het geheel der
tekens, waardoor de melodie zich meedeelt en waarvan het rhythme er
een is, kent het verstand intuïtief het beginsel der eenheid, het innerlijke
beginsel van activiteit van de melodie, de gemoedsbeweging waarvan zij
beeld is. Het zien van de relatie tussen teken en betekende, tussen beeld
en afgebeelde, is een privilegie van het verstand. De melodie is in wezen
object van de verstandelijke intuïtie.
Men heeft erop gewezen dat ook dieren blijk geven van gevoeligheid
voor muziek. Het is vanouds bekend dat slangen met fluitspel zijn te
bezweren, en blijkens recente berichten produceren hoenders meer
eieren als men hen van tijd tot tijd een wals van Strauss voorspeelt, en
geven koeien meer melk bij de 7e symphonie van Beethoven. Betekenen
deze feiten niet dat de muziek een algemeen biologisch verschijnsel is,
zijn zij geen doorslaggevend argument tegen de hier ontwikkelde
intellectualistische opvatting van de melodie? Wat deze dierlijke muziekgevoeligheid betreft het volgende: Men bedenke dat de tekens
waardoor de melodie zich meedeelt van zintuiglijke orde zijn. Zij zijn op
zichzelf genomen object van het gehoorzintuig. Als teken kunnen zij
zowel teken zijn voor de verbeelding als teken voor het verstand. De
verbeelding is een zintuiglijk ve r mogen, dat wij ook aantreffen bij
dieren (vanzelfsprekend niet in de vorm van scheppende verbeelding, in
het algemeen spraakgebruik phantasie genoemd, die een aan de invloed
van de wil onderworpen samenwerking is tussen verbeelding en verstand ) . De gevoeligheid voor muziek van het dier bestaat nu hierin, dat
een reeks klanken, waarvan het rhythme associeerbaar is aan de eigen
bewegingsrhythmiek van het dier, het beeld oproept van de aangepaste
beweging, welk beeld de aanwezige vitale energie determineert tot het
omzetten van het inwendige beeld in de uitwendige beweging. Dieren
,
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op muziek, zij verstaan haar niet. Zij missen het vermogen om
te verstaan: het verstand.
Men heeft het klaarblijkelijk overgeleverd zijn van bepaalde dieren
aan de „bezwerende" macht van de muziek wel beschouwd als deel
uitmakende van een meer algemeen magisch vermogen, dat aan de
muziek eigen zou zijn. Velen, en onder hen ook de verdedigers van een
rhythmisch georiënteerde muziekopvatting, menen in dit magische element der muziek, dat zoal niet uitsluitend, dan toch in bijzondere mate
aan het rhythme wordt toegeschreven, het eigenlijke wezen der muziek
te moeten zien. Zij wijzen daarbij op het feit dat de muziek is ontstaan
als begeleiding van de dans, dat zij dus van huis uit aan de suggestieve
werking van het rhythme op het beweegvermogen is gebonden, dat zij
derhalve de kunst is van het rhythme.
Het loont de moeite, menen wij, in dit verband dit zgn. magische
element der muziek wat nader te bezien. Sedert Lévy-Bri hl's belangwekkende onderzoekingen op het gebied van het magisch-primitieve
geestesleven bij primitieve volken weten wij dat het geestesleven van de
primitief zich kenmerkt door een sterke gebondenheid van de werking
van het verstandelijk vermogen aan de verbeelding 1 ) . De primitief
denkt in beelden. Het rijk de r magie is het rijk der verbeelding. In de
geest van de primitief zijn het rijk der verbeelding en dat der werkelijkheid niet duidelijk onderscheiden. Werkelijkheid van verbeelding te
onderscheiden komt toe aan de critische functie van het verstand, die hij
de primitief zwak ontwikkeld is. De ontwikkeling der menselijke cultuur nu geeft een geleidelijke vrijmaking te zien van het intellect uit
de banden der verbeelding. Deze ontwikkeling weerspiegelt zich in de
kunst. Het intellectuele gehalte der kunst stijgt, zij gaat zich meer
richten tot het verstand, zij wordt meer beschouwelijk, zij stelt zich meer
en meer in op het schone. Zij blijft zich echter richten tot het verstand
langs de weg der verbeelding. Zij deelt de waarheid mee niet door haar
te beredeneren, maar door haar te doen uitschitteren van een beeld.
Evenzeer als de primitieve kunst is zij aangewezen op de „magische"
kracht van de tekens waarvan zij zich bedient, op het vermogen van
deze tekens om uit de duistere diepten der ziel beelden op te roepen.
Haar ambitie is echter niet om als de primitieve kunst, door de suggestieve werking van het opgeroepen beeld het in het schemerige rijk van de
magie zich bewegende verbeeldingsleven te stimuleren, maar het opgeroepen beeld te doorstralen met het licht van de schoonheid, het licht
van de waarheid, het licht van de geest.
Beschouwen wij onder dit opzicht de ontwikkeling der (instrumentale) muziek.
Zij ontstaat als begeleiding van de dans. Door de suggestieve werking van haar rhythmiek stimuleert en reguleert zij de bewegingen van
de dansers. Als haar middelen zich vervolmaken wordt zij zich geleidelijk aan bewust van haar vermogen om niet alleen de dans te begeleiden,
maar de dans te verbeelden. Zij wordt beeld van de handelingen der
reageren

1 ) Men vgl. ons artikel „Schoonheid en suggestie in de moderne kunst" in K.C.T.
Streven, Jrg V nr 4, Januari 1952.
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ziel.
de uitwendige
uitwendige bewegingen
bewegingen van
van de
dedans
dansmanifesteren
manifesteren,.
ziel, die zich in de
van
psychische impulsen
impulsen die
achter de dansbewegingen
dansbewegingen staan, van
van
van de psychische
die achter
de
gemoedsbewegingen die achter deze impulsen
impulsen staan,
staan, van
van het
het leven
leven
de gemoedsbewegingen
der ziel.
ziel. Zij
Zij wordt duidelijk
melodie. Dan is
der
dUidelijk melodie.
is de
de muziek
muziek zichzelf
zichzelf genoeg.
Zij wordt tenslotte zo dUidelijk beeld van de innerlijke zielsbeweging Zijwordtenslzuijkbdvanerlzisbwgn
van
dans dat
dathaar
haarrhythmiek
rhythmiek niet
niet langer
langer het
hetbeweegvermogen
beweegvermogen
van de dans
stimuleert,
aandacht richt
richt op hetgeen
hetgeen in
in haar
haar totott
stimuleert, maar
maardat
dat zij
zij heel
heel de aandacht
beeld geworden is: het innerlijk leven der ziel. Naarmate de dansmuziek beldgwornis:hteljkvdrzi.Namtensuzik
meer
de
meer melodisch
melodisch wordt,
wordt, vermindert
vermindertde
deneiging
neigingererop
op te
te dansen.
dansen. Op de
suites van
van Bach danst men niet meer.
suites
meer. De
De schoonheid
schoonheid van
van deze
dezemuziek,
muziek,
de
haar melodie,
melodie, dwingt tot
tot luisteren.
luisteren. Zij
Zij stimuleert
stimuleert niet
niet
de evidentie van haar
langer de
de lust tot
bewegen omdat
omdat zij
zij té
té dwingend
langer
tot lichamelijk
lichamelijk bewegen
dwingend de
de blik
blik
van de geest
geest richt
richt op
op haar
haar innerlijk
innerlijk beginsel: het leven
leven der
der ziel,
ziel, waarvan
waarvan
zij het sprekende evenbeeld is.
zij
is.
Zo zijn
zijn de slang, die
die beweegt
beweegt op
op de
detonen
tonenvan
vanhet
hetfluitspel,
fluitspel,de
dehond,
hond,
jankt bij
bij de
de klanken
klanken van
van een viool.
viool, de primitieve
mens, die danst op
die jankt
primitieve mens,
muziek, en de cultuurmens,
het rhythme
rhythme der primitieve
primitieve muziek,
cultuurmens, die in
in geestesgeestesverrukking luistert
luistert naar
naar een
een langzaam
langzaam deel
deel van Mozart,
verrukking
Mozart, allen
allen op
op hun
hun
eigen wijze slachtoffer van de
de suggestieve
suggestievemacht
macht van
van het
het beeld,
beeld, die
diehen
hen
dwingt zich te vereenzelvigen met
met dit
dit beeld.
beeld. Men
Menkan
kan dit
ditmagie
magienoemen
noemen
zo men wil, mits men deze magie dan opvat als een
een algemeen
algemeen psycholopsycholohaar niet te
te zeer
zeer denkt
denkt in
indel
de! begrippen
begrippen van
van de
de
gisch
verschijnsel. en
gisch verschijnsel,
en haar
zwarte
dan in
in de
de wereld
wereld van
van de
de meest
meest volstrekte
volstrekte
zwarte kunst.
kunst. Het dier leeft dan
magie.
reageert louter
louter physiek
physiek op
op het
hetzintuiglijke
zintuiglijke element
element der
der
magie. Het reageert
muziek. De primitief
primitief beleeft haar in de
de ban
ban van
van het
hetmagisch-primitieve
magisch~primitieve
muziek.
verbeeldingsleven. Hij
Hij bedwelmt
bedwelmt zich
zich aan
aanhaar
haarprikkel
prikkeltot
totactiviteit,
activiteit,zij
zij
brengt hem
brengt
hem in een roes.
roes. Doch
Doch de
demuziek
muziek van
van de
dewesterse
westersecultuurmens
cultuurmens
mate uit tot een aangelegenheid
aangelegenheid van de geest.
geest. In
In deze
deze
groeide in
groeide
in hoge mate
muziek
buigt de
de geest zich over zichzelf,
muziek buigt
zichzelf, beschouwt
beschouwt de
de geest
geestzijn
zijn eigen
eigen
activiteit
activiteit en raakt
raakt bevangen van zijn
zijn eigen
eigen mysterie,
mysterie, het
het mysterie
mysterie van
van
zijn eigen
zijn en van de
de Oergrond
Oergrond van
van alle
alle zijn.
zijn. Zij
Zij voert
voert niet
niet tot
toteen
een
zijn
eigen zijn
biologische roes, maar
maar tot een bewustwording
bewustwording van
van de
degeest.
geest.
Dat de
de rhythmische
rhythmische gevoeligheid
gevoeligheid op
op zich
zich zelf genomen
genomenin
in primitievere
primitievere
vermogens gefundeerd is dan
dan de
de melodische
melodische gevoeligheid
gevoeligheidblijkt
blijkt ook
ook nog
nog
hieruit,
dat bij
hieruit, dat
bij het kind de
de rhythmische
rhythmische gevoeligheid
gevoeligheid zich
zich veel
veelvroeger
vroeger
openbaart dan
melodische. Bij
Bij de mens
mens gaat
gaat de
de ontplooiing
ontplooiing van
van het
het
openbaart
dan de melodische.
vooraf aan
aan die
die van
vanhet
hetintellectuele.
intellectuele.Het
Hetrhythme
rhythmezou
zou
biologische leven vooraf
hetbiologische
biologischeelement
elementder
dermuziek,
muziek, de
demelodie,
melodie.
men kunnen zeggen, isis het
het spirituele.
spirituele.
verdringing in
in de
de moderne
moderne muziek
muziek van
van het
hetmelodische
melodische door
doorhet
het
De verdringing
geheel en
enalalin
inovereenstemming
overeenstemmingmet
metde
deontwik
ontwikrhythmische element is geheel
der moderne
moderne cultuur,
cultuur, die
door Huizinga
Huizinga op
op zo
zo
kelingsgang der
die zich, zoals door
overtuigende
wijze werd
werd geschilderd,
in laten
overtuigende wijze
geschilderd, in
laten wij
wij zeggen
zeggen de
delaatste
laatste
driekwart
driekwart eeuw, heeft
heeft gekenmerkt
gekenmerkt door
door een
eentoenemende
toenemendeverzaking
verzakingaan
aan
de geest
geest terwille
terwille van
van het
het leven
leven ininbiologische
biologischezin.
zin.„Dynamisch"
"Dynamisch" werd
werd
modewoord van
van onze
onze eeuw.
eeuw.De
DeSchwarmerei
Schwärmereivoor
voorhet
hetprimitieve,
primitieve,
het modewoord
elementaire, het
het oervormelijke,
oervormelijke, drukte
drukte in
in sterke
sterke mate
mate haar
haarstempel
stempel
het elementaire,
de moderne
moderne kunst.
k\lnst. Niet
Nietlanger
langerisisde
demuziek
muziekeen
eenwijsgerige
wijsgerigeinkeer,
inkeer,inin
op de
vorm van het spel, tot
tot het
het diepste
diepste in
in ons
ons zelf,
zelf, maar
maar een
een zich
zich bedwelbedwelde vorm
.
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men
een roes
roes van
vanzintuiglijke
zintuiglijke beelden
beelden en
en een
een zich
zich vergapen
vergapen aan
aan
men aan een
geënsceneerde rhythmische uitbarstingen van de „oerkracht".
"oerkracht". De
De rhythrhyth~
misch georiënteerde
georiënteerde muziekopvatting
in de
de moderne
moderne
misch
muziekopvattingzocht.
zocht, en
en vond.
vond, in
haar aesthetische beschouwingen.
beschouwingen. Ook
Ook
wijsbegeerte
wijsbegeerte argumenten
argumenten voor
voor haar
hier speelt
dynamische een grote rol:
rol: Beweging is
is de
de essentie
essentievan
van
hier
speelt het dynamische
zijn. Goethe's
Goethe's beschouwingen
beschouwingen over
over het
het eeuwig
eeuwigveranderende,
veranderende. het
het
het zijn.
eeuwig
zijn. deden met
met Bergson
Bergson hun
hun intrede
intrede in
in de
deofficiële
officiële
eeuwig wordende zijn,
Deze zienswijze
zienswijze isis geenszins
geenszinsnieuw.
nieuw.Zij
Zijwerd
werdreeds
reedsgef
gefor~
wijsbegeerte. Deze
or
muleerd
de Griekse
Griekse wijsgeer
wijsgeer Heraclites
Heraclites in
in het
hetberoemde
beroemde „panza
"panta
muleerd door de
rhei. ouden
ouden menei"
menei" 22).
bestreden door
door Aristoteles.
Aristoteles. Vanuit
Vanuit de
de op
op
rhei,
) , en bestreden
Aristoteles steunende
steunende wijsbegeerte
wijsbegeerte isis Bergson's
Bergson'sconceptie
conceptievan
van„le
"Ietemps,
tem ps,
concret"
.. Ie changement
changement pur"
pur" onhoudbaar.
onhoudbaar. Op merkwaardige
merkwaardige wijze
wijze
concret" of „le
treedt
invloed van
van een
eeno.i.
o.i.onhoudbare
onhoudbare philosophische
philosophische opvatting
opvatting op
op
treedt de invloed
d
de muziekaesthetica
muziekaesthetica aan het licht
licht in
in Casper
Casper Howeler's
Höweler'sgeschrift:
geschrift:„Tij
.. Tijd
en muziek".
muziek". In het voetspoor tredend van Bergson
Bergson grondt
grondt deze
dezeauteur
auteur
zijn muziekaesthetische
muziekaesthetische opvattingen
opvattingen op
op een
eenvergoddelijkt
vergoddelijkttijdsbegrip,
tijdsbegrip.
n
hem er
er toe
toe brengt
brengtaan
aanhet
hetrhythme,
rhythme.als
alsverschijningsvorm
verschijningsvorm va
van.
hetgeen hem
de tijd,
tijd. een buiten verhouding groot
groot belang
belang toe
toe tetemeten.
meten.
Wij willen
willen deze
dezeuiteenzettingen
uiteenzettingenover
overrhythme
rhythme en
en melodie
melodie niet
niet besluibeslui~
ten zonder het belang van
van het
het rhythme
rhythme voor
voor het
het beeldend
beeldend vermogen
vermogen der
der
melodie duidelijk
duidelijk te onderlijnen.
onderlijnen. Dat in
in het
het rhythme
rhythme de
delevenwekkende:
levenwekkende
kracht der
wát ten leven
leven gewekt
gewekt
kracht
der melodie
melodie besloten
besloten ligt
ligt isis evident.
evident. Doch wat
wordt.
in de
de melodie.
melodie. Zo
Zovindt
vindtde
deuitvoerende
uitvoerendekunstenaar
kunstenaar
wordt, ligt besloten in
het criterium
voor de rhythmiek
criterium voor
rhythmiek van zijn
zijn spel in de melodie.
melodie. In
In de
demat
matee
waarin hij
uit het
het notenschrift
notenschrift het
het wezen
wezen der
dermelodie
melodie te:
te
waarin
hij in
in staat
staat is uit
onderkennen.
hij hoe
hoe het
het werk
werk rhythmisch
rhythmisch gespeeld
gespeeldmoet
moetworden.
worden.
onderkennen, weet hij
helderder het wezen
wezen der
der melodie
melodie van
van een
eenhem
hembekend
bekendwerk,
werk.des
destete:
Hoe helderder
van het
het rhythme
rhythme te
te
minder
minder isis de
de hoorder
hoorder geneigd
geneigd vrijheden
vrijheden op
op het gebied van
verdragen.
b.v. bij
bij Mozart,
Mozart. waar
waargeringe
geringegebreken
gebrekender
derrhythmiek
rhythmiek .
verdragen. Zo b.v.
maken. Het was,
was. als
als wij
wij ons
ons wel
welherinr
herin~
het werk terstond ongenietbaar maken.
neren.
neren, Arthur
Arthur Rubinstein
Rubinsteindie
dieinineen
een interview
interviewgetuigde
getuigdehoeveel
hoeveelmoei~·
m^oei
lijker
spelen dan
dan de
demoderne.
moderne.
lij kerhet
hetwas
was de
de klassieke
klassieke werken
werken goed te spelen
.
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De melodie
melodie en
enhet
hetrationele
rationeleelement
elementder
der
muziek
muziek
Behalve met
met een overmatige
overmatige waardering
waardering van
vanhet
hetrhythmische
rhythmischeelement,.
element ..
in de
de moderne
moderne muziek
muziek de
de geringschatting
geringschatting van
van het
het melodische
melodische
zien wij in
gepaard gaan
gaan met
met een
eenoverschatting
overschattingvan
vanhet
hetrationele
rationeleelement,
element.van
vande_
de.
muzikale
en wetmatigheden
wetmatigheden der
der compositie,
compositie. van de
de
muzikale logica.
logica, de!
de regels en
constructiviteit.
niet mogelijk
mogelijk hier
hier het
het vraagstuk
vraagstuk van
van de
deverhouverhou~
constructiviteit. Het is niet
ding
het rationele
rationele en
en het
hetirrationele
irrationele element
element der
der kunst
kunst in
in den
den._
ding tussen het
brede te ontwikkelen.
wij met
met te zeggen dat
dat het
het schone
schone in
in het
het
brede
ontwikkelen. Volstaan
Volstaan wij
algemeen, en de melodie in het bijzonder,
algemeen.
bijzonder. behoren tot de
de orde
het
orde van het
irrationele. waarmee
dat het
het schone
schoneniet
nietbehoort
behoorttot
tot dede·
irrationele,
waarmee dus
dus gezegd
gezegd is dat
ratio. het denkende,
denkende. redenerende
redenerende verstand. Deze
Deze negatieve
negatieve
orde van de ratio,
qualificatie
wel altijd
altijd als
als vanzelfsprekend
vanzelfsprekend aanvaard.
aanvaard.
qualificatie van
van het
het schone is wel
Wat
betreft de
de positieve
positievezijde
zijde van
van het
hetvraagstuk,
vraagstuk. de
deverklaring
verklaring van
van de
de::
Wat betreft

_
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stroomt. niets
niets blijft.
blijft.
Alles
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eigen specifieke natuur van het schone, zijn de meningen sterk verdeeld.
Dit probleem raakt de meest elementaire vraagstukken der wijsgerige
psychologie, en de oplos ing ervan is a priori beslist door het standpunt
dat men in deze meest elementaire vragen inneemt. Wij zijn van mening
dat de moderne aesthetica geheel en al onmachtig is dit vraagstuk op te
helderen, en dat alleen het philosophisch realisme van het Aristotelische
type in staat is op bevredigende wijze rekenschap te geven van de
specifieke natuur van het schone. Volgens deze zienswijze is het schone
de schittering der waarheid. Als verschijningsvorm van het ware is het
schone object van het verstand. Door de schittering is het schone op
geheel bijzondere wijze aangepast aan het verstand, zodat het verstand
in het schone de waarheid onmiddellijk intuïtief kent, zonder ze in een
moeizaam denkproces hieruit te moeten afleiden 3
Deze leer, die dus onvoorwaardelijk vaststelt dat het schone van
verstandelijke orde is, schijnt wel in strijd met de meest elementaire
beginselen der moderne aesthetica. Wijst niet de term aesthetica (van
het Griekse aisthèsis, dat gevoel, vermogen om te voelen betekent) er
reeds op dat het schone een aangelegenheid van het gevoel is. Nu is het
tijdstip, waarop de term aesthetica zijn intrede deed in de geschiedenis
van het wijsgerige denken, veelbetekenend. Deze term kwam n.l. in
-gebruik toen het wijsgerig denken in de ban raakte van de denkbeelden,
waarvan Emmanuel Kant als de grote vertegenwoordiger kan gelden 4 ) .
In de wijsbegeerte van Kant werd het verstand gedegradeerd van
kenvermogen tot denkvermogen. Van een verstandelijke greep naar de
°waarheid bij wijze van intuïtieve kenact kan in het systeem van Kant
geen sprake zijn. Daar het evident was dat het schone niet tot het
domein van het denken behoorde, en daar verder het verstand alleen
denkvermogen was, bleef er geen andere oplossing dan het schone te
verwijzen naar het domein van het voelen. Op deze grondslag werd het
wijsgerig probleem van het schone onoplosbaar, en hiermee werd tevens
de critiek van haar norm beroofd. Zo ontwikkelde zich de moderne antiintellectualistische gevoelsaesthetica, die in de kunst van de romantiek,
die immers bovenal stemmingskunst was, een schijnbare bevestiging
vond, en die de anti-intellectualistische, en als zodanig niet op het
schone, maar geheel op de affectiviteit en emotionaliteit afgestemde
moderne kunst in het leven heeft geroepen,; of althans in belangrijke
mate tot de mogelijkheid hiervan heeft bijgedragen.

s

)

.

3) Men zal wellicht geneigd zijn ons tegen te werpen dat men naar muziek kan
luisteren en haar volledig kan genieten, zonder zich van enige verstandelijke activiteit
bewust te zijn. Nu verstaat de moderne mens onder verstand alleen de rationele
functies van het verstand, ei niet de verstandelijk intuïtie. Freud leerde dat alle
verstandelijke verrichtingen volledig onbewust kunnen plaats vinden. Deze mening
verwerpen wij. Wij houden met Dalbiez dat bepaalde verstandelijke verrichtingen,
met name de verstandelijke intuïtie, geheel onbewust tot stand komen alvorens het
bewustzijn er kennis van neemt. (Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la
.,doctrine freudienne. Vol. I I) .
4) Dr J. D. Bierens de Haan vermeldt in zijn werkje: ,,Uit de geschiedenis der
metaphysische aesthetica", dat deze term afkomstig is van Alexander Baumgarten,
die naast de logica of denkleer, en de ethica of leer van het willen, de aesthetica of
leer van het gevoelen plaatste.
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Voor Kant
Kant nu
nu bestaat
bestaat het
hetaesthetische
aesthetische genot
genothierin
hierin dat
datmen,
men,naar
naar
aanleiding van het
aanleiding
het kunstwerk,
kunstwerk, een
een bijzondere
bijzondere innerlijke
innerlijke harmonie
harmonie gege~
waar wordt tussen verstand en zinnen. Wanneer
Wanneer men
men dan
dan bedenkt
bedenkt dat
dat
voor Kant
Kant het verstand
verstand identiek
identiek is met
met de
de ratio,
ratio, het
het vermogen
vermogen om
om tete
voor
denken,
dan is het
het duidelijk
duidelijk dat
dat volgens
volgens deze
dezeopvatting
opvatting het
hetrationele
rationele
denken, dan
element
essentiële betekenis
betekenis geacht
geacht moet
moet worden.
worden. Zo
Zo
element in
in het werk van essentiële
manifesteert
de overschatting
overschatting van
van de
deconstructiviteit
constructiviteit van
van het
het
manifesteert zich
zich in
in de
werk in de
de moderne
moderne muziek,
muziek, en in de
de moderne
moderne kunst
kunst in
in het
het algemeen,
algemeen,
werk
een typisch
typisch Kantiaanse
Kantiaanse aesthetiek.
aesthetiek. Het isis deze
dezeopvatting
opvatting van
vanmuziek,
muziek,
volgens
welke het er
er niet
niet op
op aan
aan komt
komt of
ofhet
hetmuzikaal
muzikaal gegeven,
gegeven, de
de
volgens welke
melodie, iets uitdrukt,
uitdrukt, maar
wat men
men er
er mee
mee doet,
doet,
melodie,
maar alleen
alleen van
van belang
belang is wat
die in onze
onze dagen
dagentalrijke,
talrijke, al
ál te talrijke
talrijke werken
ontstaan, die
die
werken heeft doen ontstaan,
allen zo
zo belangrijk,
belangrijk, zo
zo erg
erg belangrijk
belangrijk zijn
zijn dat
dat niemand
niemand het
het meer
meer waagt
waagttete
hoe ontstellend
ontstellend leeg
leeg ze
zezijn,
zijn, en
enwaarvan
waarvanmen
menniet
nietmoede
moedewordt
wordt
zeggen hoe
ons
te herhalen
herhalen dat men
men ze
ze in
in het
hetjaar
jaar2000
2000zeker
zekereven
evenschoon
schoon zal
zal
ons te
vinden als wij
wij Haydn of
of Mozart.
Mozart.
vinden
Niemand
waarschijnlijk, en
hierin stemmen
stemmen wij
wij met
met Arthur
Arthur Lourié
Lourié
Niemand waarschijnlijk,
en hierin
heeft beter
beter dan
dan Mozart
Mozart het
hetirrationele
irrationele der
der muzikale
muzikale schoonheid
schoonheid
overeen, heeft
en geen
geen andere
andere componist
componist heeft
heeft het
het rationele
rationele en
enhet
hetirrationele
irrationele
beseft, en
volmaaktere wijze verenigd. Uit
UitMozart's
Mozart'sbriebrie~
element
element der muziek op volmaaktere
genoegzaam bekend,
bekend, hoezeer
hoezeer hij
hij bij
bij het
het componeren
componeren met
met overleg
overleg
ven is genoegzaam
te werk ging,
ging, doch
doch nimmer
nimmer eist
eist in
inzijn
zijnmuziek
muziek het
hetrationele
rationeleelement
elementde
de
aandacht, nooit
nooit is men gedwongen de
aandacht,
de melodie
melodie te
te beluisteren
beluisteren als
als motief
motief
of als
als thema
thema d.i.
d.i. als
als gegeven,
gegeven,waarop
waarop de
decompositie
compositie steunt,
steunt, steeds
steedsisiszij
zij
als melodie
melodie zich
zich zelf genoeg,
genoeg, en
en het
het isisdoor
doorsteeds
steedsmelodie
melodietetezijn
zijndat
dat
deze muziek
muziek ons
notie van
van tijd
tijd doet
doet verliezen,
verliezen, dat
dat men
men van
van
ons zozeer alle notie
dat niemand
niemand als
als hij
hij „het
.. het goddelijke
goddelijke in
in de
demuziek
muziek
Mozart kan getuigen dat
heeft benaderd"
benaderd" 5)
5).
Men kan zeggen dat
dat in
in de
demoderne
moderne kunst
kunst in
in het
het algemeen
algemeenhet
hetratioratio~
voorgrond is
is getreden,
getreden, niet
niet alleen
alleenwat
watbetreft
betreft
nele element sterk op de voorgrond
dat men
men hecht
hecht aan
aan de
decompositie,
compositie, maar
maar ook
ook wat
watbetreft
betreftde
de
het belang dat
verstaanbaarheid van
waarin zij
zij haar
haar mededeling
mededeling doet.
doet. Wie
Wie
verstaanbaarheid
van de tekens, waarin
van diepzinnigheden
diepzinnigheden over
overoervorm
oervorm en
en oerkracht,
oerkracht, zal
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zichbij
bij
niet weet van
modern werk
paukenist zo
keer gaat,
gaat,
menig
menig modern
werk afvragen
afvragen waarom
waarom de
de paukenist
zo te keer
terwijl er
het geheel
geheel geen
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is. Zoals
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deabstracte
abstracte
terwijl
er in
in het
onverstaanbaar is voor wie
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wekkende uitput in beschouwingen over geworpenheid naar het niets,
over wanhoop en existentiële angst, ziedaar de wijsheden, waarin het
geestelijk leven van onze tijd culmineert. In dit sombere geestelijk
klimaat kan de melodie niet gedijen. De geforceerde luchthartigheid,
waarmee men zich van de drukkende geestelijke last poogt te ontdoen,
kan hieraan niet veel veranderen. De boertige scherts of verfijnde
muzikale geestigheden, die in de moderne muziek zulk een rol zijn gaan
spelen, komen als surrogaat voor de ernstige levensvreugde van de
melodie niet in aanmerking.
Het verdwijnen van de melodie uit de officiële muziekcultuur van
onze tijd is een direct symptoom van het ziekteproces, waardoor onze
cultuur is aangetast. Er is in het chaotische, dat onze hedendaagse
cultuur kenmerkt, in die chaos, waarin actie en reactie, stroming en
tegenstroming niet meer te onderscheiden zijn, niettemin na enig zoeken
duidelijk een verborgen thematiek te onderkennen. In onze eerste verkenningen op het gebied der moderne kunst hebben wij dit verborgen
thema omschreven als het anti-intellectualisme in de hedendaagse
geesteshouding. Verheerlijking van het leven in biologische zin enerzijds, en een rationalistisch anti-intellectualisme, dat geen andere waarheid tolereert dan die men kan tasten, zien, horen, of met de formule uit
het tastbare kan afleiden anderzijds, zijn beiden symptomen van een en
hetzelfde kwaad: de ontkenning van de waarde van het menselijk verstand en de afwezigheid van behagen in het bezit van dit verstand. Dit
is in laatste instantie de oorzaak van het verdwijnen van de schoonheid
uit de moderne kunst, en van het terugvallen van deze kunst op het
niveau der suggestie, van de suggestie van zintuiglijke, geheel op emotionaliteit en affectiviteit afgestemde beelden 6 of van de suggestie van
moderne diepzinnigheden door middel van de rationeel geconstrueerde
tekens en symbolen der zgn. abstracte kunst.
Wij willen dit relaas niet besluiten zonder als onze mening te kennen
te geven dat er misschien( enige zwakke tekenen zijn, die een zeker
optimisme rechtvaardigen. Zo is het bepaald verheugend te lezen hoe
een criticus als Matthijs Vermeulen het herhaaldelijk opneemt voor de
rechten van het intellect in de kunst. Er is dringend behoefte aan een
grondige herziening van het begrippenarsenaal der moderne aesthetica.
De criticus, wil hij zijn taak naar behoren vervullen, zal zich vertrouwd
moeten maken met enkele onderscheidingen van de wijsgerige psychologie. Anders blijven wij wat wij zijn: blinden die elkander geleiden. De
kunstcritiek zal mede het geestelijk klimaat moeten scheppen, waarin de
nieuwe melodie, de melodie van onze tijd kan geboren worden. Of zij er
komen zal? Wij moeten er op hopen want zonder melodie is de muzikale schoonheid, die de onvergankelijke glorie der westerse kunstmuziek
uitmaakt, ondenkbaar. Meer dan de psychologische voorwaarden
scheppen kunnen wij niet. Terecht wijst Matthijs Vermeulen er op dat
de kunst van het melodie maken niet te leren is. Danken wij de hemel
dat er nog iets is waarvoor geen methode en geen staatsdiploma bestaat.
) ,

6 ) Begrijpen wij het goed, dan is de zgn. concrete muziek de logische consequentie
van deze ontwikkeling.
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Doch ook haar leren verstaan kunnen alleen zij die de deugden, waarin
zij gefundeerd is, althans enigermate bezitten. Het „bóse Menschen
haben keine Lieder" is behalve een aardige zegswijze uit de oude doos
nog een waarheid van diepe wijsgerige zin. Misschien zegt Arthur
Lourié, schrijven wij geen goede melodieën meer om de doodeenvoudige
reden dat wij zo boosaardig zijn geworden. Wij geloven niet dat de
mensheid over het geheel genomen veel boosaardiger is dan vroeger,
maar wel dat zij zich een mensbeschouwing en een ideaal van mens zijn
heeft laten opdringen, waarin voor de deugden van de geest: de liefde
voor het ware, goede en schone, geen plaats is. Dat wij ons tegenwoordig een weinig schamen om het woord schoonheid in de mond te nemen
komt helaas niet alleen door de associaties aan ongezonde dweepzucht,
waarmee een vorige generatie het heeft belast. Voor de wedergeboorte
van het schone en van de melodie vestigen wij dan ook minder onze
hoop op de kunstacademies en conservatoria dan wel op de kunstenaar,
die de moed bezit zich radicaal buiten zijn eigen tijd te plaatsen om zich
al werkende te bezinnen op wat van alle tijden is, en die het behagen
hervindt in het pretentieloze, het waarachtige en eenvoudige.
„Gesang ist Dasein". In dit diepzinnige woord van Rainer Maria
Rilke dringt de intuïtie van de dichter door tot het diepste wezen der
melodie. Zij is, zoals wij hopen te hebben duidelijk gemaakt, een verhoogde deelname tot het zijn. Zij is de bewustwording van de geest,
maar van de geest in de kluisters van de stof. Daarom is zij nimmer
louter vreugde, maar altijd min of meer de door verlangen getemperde
vreugde om een belofte, de belofte van een onvermengde vreugde in de
aanschouwing van een Schoonhei d, die alle verlangen naar waarheid,
goedheid en schoonheid vervult.
:

De alleenstaande vrouw
door Insp. M. C. SCHOUWENAARS

I N de loop van de laatste jaren is het ons opgevallen, dat er nu en dan
gesproken en geschreven werd over de ongehuwde vrouw, over haar
psychologische en sociale toestand. Het wil ons voorkomen, dat zulks
gemakkelijker geschiedde in Nederland dan in Vlaanderen, en dat
aldaar ook een bijzondere aandacht werd geschonken aan de materiële
toestand van de alleenstaande vrouw, zonder deze evenwel los te maken
van haar meer algemene levenssituatie.
Daar deze belangstelling vrij nieuw is, kan de vraag gesteld worden:
zou, na de intense en veelzijdige poging voor de christelijke beleving
van het huwelijk, dan toch het tijdstip aangebroken zijn, waarop men
het redelijk gaat achten de opvoeding en het maatschappelijk leven
eveneens af te stemmen op de christelijke wezensontplooiing van de
maagdelijke vrouw? Zou de sociale betekenis van de ongehuwde vrouw
in de wereld, een goede kans hebben op beter begrip en diepere waardering?
De uitdrukking „ongehuwde vrouw" is niet geschikt om dit begrip en
die waardering rechtstreeks in de hand te werken. Want zij geeft niets
weer van de positieve zin van die levensstaat. In het woord ,,ongehuwd"
ligt een ontkenning, een vergelijking, een tegenstelling, een ontberen of
een afzien van de bepaalde levensstaat, die de gehuwde is, en die aangezien wordt als de normale levensstaat van de volwassen vrouw. Niet
christelijke psychologen beweren dan ook bij voorkeur, dat de voleinding van de vrouwelijke psychologie slechts in het huwelijk en het
moederschap te vinden is.
Zeker, in huwelijk en moederschap ligt de meest voor de hand
liggende mogelijkheid voor een harmonische vrouwelijke ontwikkeling
en voor een schone levensvruchtbaarheid. Wie niet ontvangen en niet
gebaard heeft, mist een vrouwelijke levenservaring en een mogelijkheid
tot natuurlijke en bovennatuurlijke levensbloei, welke geenszins onderschat mogen worden. Voor vele vrouwen is het een geweldige handicap
deze typisch vrouwelijke ontwikkelingsgang niet te hebben gekend. Die
realiteit moet dan ook scherp gezien worden, door de gehuwde vrouwen, om innerlijk en uiterlijk het beste te halen uit haar schone levenskans; en door de ongehuwden, om van de nood een deugd te maken in
de meest letterlijke betekenis van deze al te bekende spreuk.
Het is wijsheid, aandacht te hebben voor het dwingen van de vrou-
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welijke en moederlijke aanleg in een gemoed door geest, en lichaam
bewogen. Doch het is meer voldragen wijsheid, daarin terzelfdertijd de
suprematie van de geest te erkennen, dus ook de even reële werkelijkheid van het geestelijk bruid- en moederschap. De gehuwde vrouw zal
dit doen vanuit de beleving van het huwelijkssacrament, de ongehuwde
vanuit haar even duidelijke roeping tot maagdelijke levensontplooiing.
Want bij de inzet van de Verlossing is de maagdelijkheid, in de
Persoon van Christus en van 0. L. Vrouw, aan de wereld verkondigd
als het typisch nieuwe van de christelijke tijd.
Het geestelijk bruidschap in de twee-eenheid met de immer aanwezige
God is een levensbasis en een bron van levensgeluk, die elke vergelijking met de goedheid van de louter menselijke twee-eenheid in de
schaduw stelt. En de diep-gelovige, die in dat geestelijk klimaat ook tot
de innerlijke ontmoeting met Christus komt, vindt nooit de passende
woorden voor de juiste weergave van die heerlijke levensgemeenschap.
De vruchtbaarheid van zulk een liefdevolle aanhankelijkheid in de
intimiteit van een persoonlijk geestelijk leven laat zich niet afwegen.
Doch de milde schakering van de daadwerkelijke caritas in de Kerk is
al te duidelijk om aan de vruchtbaarheid van maagdelijke levens te
twijfelen; want zij juist zijn legio in het kamp van de heldhaftige concrete naastenliefde.
Het ware dan ook beter in overeenstemming geweest met onze
beschouwing, dit opstel te betitelen „De maagdelijke vrouw". Wij hebben het niet gedaan omdat de moderne leek, ook de katholiek, dan
dadelijk aan di'e uitzonderlijke vrouwen denkt, die zich op uitgesproken
wijze aan God toewijden, en hiervoor dan nog bij voorkeur in het
klooster treden. Het woord maagdelijkheid heeft voor velen de klank
gekregen van een pakkend vaarwel aan het huwelijk, een vaarwel uit
vrije keuze, liefst nog op de romantische achtergrond van een huwelijksaanzoek. Alsof de niet gehuwden uit noodzakelijkheid geenszins tot de
maagdelijkheid zouden geroepen zijn. En jammer genoeg, deze laatsten
zelf weten niet altijd, wat ze over de eigen levensroeping denken
moeten; zij ook twijfelen soms aan de positieve zin van de maagdelijk
heid, die niet vrijwillig gekozen werd; ook wanneer deze roeping zo
duidelijk aangewezen is door de levensomstandigheden zelf.
In vergaderingen voor meisjes op huwbare leeftijd hebben we soms
met een zekere nadruk gezegd, dat men van geen enkele roeping meer
zeker kan zijn dan van die, welke bij gebrek aan een levenspartner naar
de ongehuwde levensstaat leidt. Want in de liefde tot de man kan men
zich vergissen en in de keuze van het klooster eveneens. Beslissende
levensomstandigheden echter, als het gebrek aan huwelijksaanzoek of
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een tegenslag op het gebied van de liefde, trekken de levensweg met
vaste hand; misschien in een richting waar de vrouw in kwestie liefst
niet terecht zou willen komen, doch zeker in de richting die de hare is;
wel te verstaan, in de mate dat geen vorm van egoïsme of zwakheid de
hinderpaal is geweest voor het volgen van een andere levensweg. Want
talrijke jonge vrouwen in onze hedendaagse maatschappij, vooral in de
kringen van de burgerij, wensen slechts een man met bijzonder goede
broodwinning, die hun nagenoeg hetzelfde comfort verzekert als wat zij
in hun eigen familie genieten. Haar ongehuwd zijn is dikwijls het gevolg
van een gebrek aan edelmoedigheid en van een al te ondoordacht verzet
van haar milieu.
Waar echter geen enkele vorm van egoïsme de levenstoestand van
de ongehuwde heeft bepaald, daar moet de gelovige vrouw weten, dat
God zijn redenen heeft om sommige vrouwen naar de maagdelijkheid te
leiden, zelfs los van haar verlangen. Zij moet de betekenis van die
schikking meer en meer leren ontdekken om er met liefde aan te beantwoorden. Een echt gelovige vrouw schuift niet haar eigen inzicht en
voorkeur vóór een al te duidelijke uitdrukking van Gods wil en wens.
Zoveel jonge vrouwen in deze tijd, ook onder die welke zich houden
aan een katholieke levenspractijk, beklagen er zich over, dat zij niet
terecht komen, d.w.z. dat zij geen huwelijksaanzoek krijgen, terwijl zij
toch niets anders wensen dan een christelijk gezin te stichten. De
katholieke opvoeding in gezin, school en jeugdactie heeft stellig enige
schuld aan deze toestand, enerzijds omdat zij al te weinig doet om
jongens en meisjes op huwbare leeftijd in verantwoord gezelschap te
brengen, anderzijds omdat de meisjesopvoeding in Nederland en Vlaanderen een voorsprong boekt op die der jongens onder het dubbel oogpunt van uiterlijke beschaving en van godsdienstig-zedelijke aspiraties.
Het al te geringe loon der jonge mannen is daarenboven oorzaak dat zij
hun aanzoek uitstellen of het niet doen aan het verlangde adres. Intussen blijft de rechtstreekse opvoeding tot de Godgewijde maagdelijkheid
feitelijk helemaal in gebreke, en de brug tussen de moderne meisjesmentaliteit en de kloosterstijl wordt practisch niet geworpen.
Gevolg van deze toestand: het aantal katholieke niet gehuwde vrouwen, als alleenstaanden in de wereld, groeit met de dag. In de verzorgde milieu's van de kleine burgerij en de goede arbeidersstand begint het
percentage zelfs aanzienlijk te worden, ook omdat in die milieu's tal van
meisjes het beroep kiezen van onderwijzeres, verpleegster, maatschappelijk werkster of jeugdleidster, hetgeen om verschillende redenen eerder van het huwelijk afleidt juist in die levensjaren, dat de kansen
ervoor het meest normaal zijn.
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Is dat een verliespost voor de maatschappij? Niet noodzakelijk. Als
die grote schare ongehuwde vrouwen, op de plaats waar ze staan, hun
plicht doen, bij voorkeur in typisch vrouwelijke dienstbaarheid, zijn die
levens van grote sociale betekenis. Doch, voor het gehalte van die
levensdienst zelf, en voor het persoonlijk geluk van de betrokkenen zou
het wenselijk zijn, dat zij een vorming ontvingen in functie van een
psychologisch en philosophisch verantwoorde levensoplossing op het
terrein van haar maagdelijke roeping in de wereld van deze tijd. De
rijke inhoud van die roeping mag haar niet onthouden blijven. Zij moet
haar echter worden bijgebracht in een stijl die rekening houdt met de
concrete gegevens van een leven zonder man en kinderen, van het
beroepsleven als noodzakelijke broodwinning, van de problemen van
huisvesting, verzorging en verhouding tot de naastbestaanden.

Passende Vor ming
De kloostervrouw, in haar grote gave, gaat normaalweg naar een
vereenvoudiging van leven. Zij krijgt de nodige tijd om zich te trainen
in de aanpassing aan het milieu, dat het hare kan zijn tot aan het einde
van haar dagen. De moderne leek, die de weg vindt naar een Kerkelijk
erkend lekeninstituut, ontvangt de vorming, de steun, en ook, althans in
zekere mate, het toezicht van de vereniging waarin zij zich bekwamen
wil voor het apostolaat in de wereld. Evenals de kloosterlinge bindt zij
zich door de H.H. Geloften, in meerdere of mindere mate, naar de aard
van het instituut, om haar maagdelijke roeping in de wereld naar een
schone geestelijke bloei te leiden. De meeste niet-gehuwde vrouwen
wensen zich echter niet op die wijze te verbinden. Zij vinden dan ook
niet de opvoeding en de beveiliging, die broodnodig zijn voor een doeltref fend leven als vrouw alleen. Hier gaapt een hiaat in het vormingsapparaat van Kerk en maatschappij.
Verre van ons de opvoedingskansen te onderschatten, geboden door
de vorming van allerlei aard langs volksuniversiteiten op godsdienstige
grondslag, sociale organisaties, religieuse verenigingen en derde orden,
verbonden aan grote kloosterorden. Doch deze vormingsactie is gewoonlijk tamelijk eenzijdig opgevat: de profane vorming is vakkundig
ingesteld, de organisatorische ijvert gewoonlijk voor de bloei van de
vereniging, de louter religieuse verzorging geschiedt doorgaans in de
richting van de eigen geest van de kloosterorde welke de vorming verzekert; terwijl toch de alleenstaande vrouw, die niet uit zich zelf naar
een erkende hogere roeping streeft, in de eerste plaats wil aangesproken
worden in een stijl, die begrip toont voor het geheel van haar vrouwe -
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lijke levenssituatie, met het accent op haar vrouw zijn in haar dienstbaarheid voor God en de evenmens, zodat zij het belang kan ontdekken
van haar geheel persoonlijke taak en plaats in de wereld van deze tijd.
Want de hoofdtrekken van de normale psychologie der vrouw leven
evenzeer in haar als in de gehuwde, en doen zich doorlopend gelden.
Zij wil o.a, weten dat haar bestaan nuttig is; dat haar behaagzucht en
haar aandacht voor anderen een verantwoorde richting uitgaan; dat de
moederlijkheid of het zorgend element in het vrouwelijk gemoed voldoende tot hun recht kunnen komen en de ontroerbaarheid niet verhardt; dat de zin voor het detail alsook het creatief vermogen levendig
blijven. De gevoeligheid voor sfeer en milieu mag evenmin afstompen
en de alzijdige kwetsbaarheid der vrouw worde liefst zeer critisch en
objectief bekeken, opdat het geen voortdurende bron van lijden zou zijn.
Een fijne beleving van de maagdelijkheid moet deze trekken van de
algemene vrouwelijke psychologie doelmatig weten in te schakelen in
het streven naar een dieper christelijk leven. Dan pas wordt het de
vrouw mogelijk een mannelijke daadkracht te ontwikkelen in dienst van
hef goede. Niemand was op meer uitgesproken wijze vrouw dan de
grote H. Theresia, en geen heilige is meer vrouw gebleven tot op haar
laatste stond. Doch welk een viriliteit in haar f ij nvrouwelij ke eigenschappen, attenties en daden. Theresia verwaarloosde zelfs niets van
wat het gewone huiselijk leven voor het geestelijk leven der vrouw kan
betekenen: „Femme qui astique, garde ses esprits", doet Marcelle
Auclair haar herhaaldelijk zeggen in haar mooie werk Ste T hérése
d'Avila. Wij hebben soms de wens uitgesproken dat zielzorgers en
psychiaters meer waardering zouden schenken aan de genezende kracht
van het huishoudelijk werk bij de geestelijke verzorging van de moderne
vrouw. En we blijven hopen dat men bij de vorming van de vrouwelijke
jeugd in gezin, school en jeugdactie, de huishoudelijke opleiding doelmatig zal weten in te schakelen, niet onder de vorm van een ietwat
artificiële en zeer sporadische gelegenheid, doch als een vanzelfsprekende activiteit in een levens- en vormingsgeheel, dat de diepere waarde
van een practische opleiding weet te beseffen.
Want ook de ongehuwde vrouw is slechts gelukkig in de mate dat zij
vrouw kan zijn tot in de concrete levensdetails. Wij ondervinden voortdurend dat zelfs de zedelijk-godsdienstige problematiek van de alleenstaande vrouw ten nauwste samenhangt met een tekort in haar practische mogelijkheden om vrouw te zijn en te blijven in sommige aspecten
van het dagelijks leven, niet het minst in het scheppen en verzorgen van
een eigen interieur, in de kunst van op handige wijze te koken, te
poetsen, te wassen, strijken, verstellen en netjes voor de dag te komen.
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Zelfstandigheid
Het is verkieslijk dat de niet gehuwde vrouw volkomen zelfstandig
haar eigen milieu zou kunnen scheppen. In Nederland doet zij dit gemakkelijker dan in Vlaanderen. Vooral in Noord-Nederland verlaat de
ongehuwde heel gemakkelijk het ouderlijk huis om op eigen vleugels te
vliegen. Vlaamse ouders en familieleden aanvaarden moeilijk dat de
ongehuwde vrouw haar vrijheid kiest op een leeftijd, die nog dynamisch
genoeg is voor zulk een keus. Het verder blijven in het gezin, waar
men als kind en jong meisje opgroeide, heeft voor de betrokkene doorgaans meer nadelen dan voordelen. Dit verhindert haar, zich tijdig te
oefenen in de levensstijl die met haar roeping van alleenstaande vrouw
overeenstemt. Voor de familieleden echter, waarvoor zij een morele en
materiële steun kan zijn, is zij gewoonlijk een weldaad, die niet altij cl
naar waarde geschat wordt. De meeste ongehuwde vrouwen in Vlaanderen hoeven dan ook niet naar een bijzondere vorm van vrouwelijk
dienstbetoon te zoeken; zij worden eenvoudigweg opgeëist door de
naaste omgeving zolang dit nodig blijkt. Moet zulks veranderen? We
zouden het niet durven beweren, want ook daar ligt een mooie uiting
van de maagdelijke roeping, en zovelen weten zich te heiligen in die
vanzelfsprekende zorg voor anderen, op een plaats, welke steeds in
eerste instantie die van de anderen blijft.
Een bezinning op die toestand is echter wel de moeite waard en wijst
noodzakelijk in de richting van een nodige vorming tot zelfstandigheid,
opdat de levensaanpassing in gewijzigde omstandigheden, b.v. na het
heengaan van de ouders, nooit een drama zou worden. De aard van de
broodwinning der ongehuwde vrouw is hierbij van grote betekenis. Het
levensgeluk in het heden en in de toekomst wordt er aanzienlijk door
bepaald. Daarom is de goede beroepskeuze voor een jonge vrouw die,
welke ook op volwassen en oudere leeftijd haar mogelijkheden bewaart.
Dat wordt al te zeer vergeten. Het is ook wenselijk er aan te denken,
dat een zekere welstand voor de ongehuwde vrouw, evenals voor
het gezin, voorwaarde is van zedelijk leven. Alleenstaande vrouwen, die
een verzorgde opvoeding ontvingen en toch aan lager wal geraakten op
moreel gebied, kwamen dikwijls zover bij gebrek aan een behoorlijke
broodwinning. Het feit van alleen te wonen en het grootste deel van de
dag aan de arbeid te moeten wijden, schept posten van uitgaven die
relatief zwaarder zijn voor de betrokkenen dan voor mensen die in het
raam van een gezin of van een andere gemeenschap leven. De wedde
van de ongehuwde vrouw houdt daar gewoonlijk geen rekening mee.
Dus is er ook nog een zeker talent nodig om met de inkomsten rond te
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komen. De broodwinning en de kunst om er behoorlijk mee te leven is
een kapitaal stuk in de levensopgang van de ongehuwde vrouw. Elke
vorming tot een fijner geestelijk leven en een schonere beleving van de
maagdelijkheid, die haar zou aanspreken los van deze kwesties, wordt
noodzakelijkerwijze aangevoeld als levensvreemd.
Begrip en milieu
Welmenende mensen uit sociaal georiënteerde kringen en uit de
zielzorg zoeken soms naar de reden waarom talrijke ongehuwde vrouwen, die zij nochtans geschikt achten voor het waarderen van een
diepere vorming, zich afzijdig houden. Die reden ligt voor de hand: de
alleenstaande vrouw wordt niet benaderd met het nodige begrip voor
haar normale vrouwelijke psyche, die zij in maagdelijke richting moet
ontplooien, en voor de bijzondere problematiek, welke samenhangt met
de loonarbeid en met het geheel van haar sociaal-economische situatie.
Haar maagdelijke roeping komt soms niet tot bloei omdat de vorming,
die men haar op dit punt verstrekken wil, zich al te uitsluitend aanbiedt
onder het louter religieus aspect, los van het feit dat de vrouw religieus
is in al de aspecten van haar wezen en van haar leven tot in de zeer concrete details. De vrouw wil ook benaderd worden in een passende sfeer.
Waar het gezellig en stijlvol is, luistert ze graag, verblijft ze graag en
ontwaakt ze tot steeds grotere edelmoedigheid.
jarenlang hebben we in maandelijkse weekends voor ongehuwde
vrouwen gezorgd voor enkele vormingsmomenten, die bleken te beantwoorden aan het verlangen van de betrokkenen: naast de religieuze
conferentie was er ook het cultureel moment gewijd aan letterkunde en
aan de film; er werd ook gesproken over sociale aangelegenheden met
bijzondere aandacht voor de beroepen uitgeoefend in de groep. Dit alles
werd opgenomen in een sfeer van huiselijke gezelligheid in een milieu
waar keuken en huiskamer ter beschikking waren en waar ook logeergelegenheid was. Daar werden kameraadschappen aangeknoopt, daar
was wederzijds dienstbetoon, vooral buiten de vergaderingen, daar
kwam meer en meer feeling voor de fijne wenken uit het Evangelie,
geschreven voor degenen „die het vatten kunnen" 1 De evangelische
raden bleken daar op de duur evenzeer gericht als uitnodiging tot de
gewone sterveling, die oprecht christelijk wil leven, als tot degenen die
een uitgesproken hogere roeping kiezen. In sommigen ontwaakte het
verlangen daar meer over te weten om er des te beter naar te streven.
De opgang naar de vrijheid van de heilige gebondenheid was hier het
gevolg van een normale innerlijke groei aan de hand van het christelijk
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gegeven, dat leven kon in een passende vrouwelijke sfeer van een totale
belangstelling voor de persoon en het .leven van elk der aanwezigen.
In de vorige bladzijden spraken we over een hiaat in de vorming van
de maagdelijke vrouw. Inderdaad, zij die niet naar het klooster gaan en
die ook de weg niet vinden of niet wensen te volgen in de richting van
een kerkelijk erkend lekeninstituut, zouden alleszins het milieu moeten
kunnen ontmoeten, waarin zij zich mogen bezinnen op de inhoud van de
maagdelijke roeping, met de vrijheid deze al of niet te bevestigen door
privé geloften. Hiertoe zouden zij de passende opleiding kunnen ontvangen. Wij kennen zulk een milieu, dat reeds jarenlang bestaat in het
raam van een grote vrouwelijke congregatie, die in alle werelddelen
werkzaam is. Haar lekentak bestaat echter slechts in enkele Europese
landen, maar niet in België en Nederland. Men bezint er zich gedurende een vol jaar op de maagdelijkheid; een tweede jaar wordt aan de
betekenis van de gehoorzaamheid in het leven van de Kerk gewijd; en
pas in het derde vormingsjaar gaat het gesprek over de waarde van de
armoede in het christelijk leven en over de moderne vormen van
armoede in het leven van de alleenstaande, werkende vrouw, als middel
voor een meer volmaakt christelijk leven. In de stijl van die vorming
leeft de uitnodiging tot de verbintenis, die echter in alle vrijheid e n
slechts voor één jaar wordt aangegaan of vernieuwd. Het is een „leren
leven" naar de opgave van de maagdelijke levensroeping, al wordt ze
door de meesten geenszins uitdrukkelijk verkozen. Zonder de passende
sfeer valt daar echter niet aan te beginnen. Liefdevolle belangstelling,
een beetje warme huiselijkheid en een vorming die de hele vrouw kan
aanspreken, schijnen het gunstig klimaat, waarin deze genade gedijen
kan.
Er blijft dan natuurlijk nog de kwestie van de ouderdom, dit weinig
aantrekkelijk gegeven voor de vrouw. Dat blijft een moeilijke kwestie
voor de alleenstaande vrouw. Sommige karakters houden van die onbekende en wellicht benarde toestand van morgen. Anderen durven er
nauwelijks aan te denken uit vrees voor zwaarmoedigheid. De kloosterlinge heeft de veiligheid, door haar medezusters geholpen te worden zo
het nodig is. De kerkelijk erkende lekeninstituten hebben thans de
plicht niet alleen aan het apostolaat te denken, doch ook aan de oude
dag van al hun leden. Onder de ongehuwden, die al of niet gebonden zijn door privé geloften, en die jarenlang elkaar zullen ontmoet
hebben in een sfeer van bezinning, gezelligheid en vriendschap, zou het
liefdegebod een zodanige concrete gestalte kunnen krijgen, dat die
vrouwen voor elkaar de spontane hulp zouden verzekeren bij ziekte en
ouderdom. In de associatie waarover we spraken en die geschraagd
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wordt door een kloostercongregatie groeit deze naastenliefde en schijnt
ze zich te ontwikkelen tot een doelmatige planning inzake wederzijds
dienstbetoon. De congregatie zelf laat zich trouwens ook niet onbetuigd
tegenover haar beschermelingen en medewerksters op verschillende
apostolaatsterreinen. Dat is schoon. Dat wekt initiatieven die hun sanerende uitstraling ook niet missen buiten de kring der onderling bekenden. Want de simpele logica van de echte vrouwelijke naastenliefde is
soms sterker dan welke verplichting dan ook in dienst van het goede.
Hiermede is het onderwerp geenszins uitgeput. Dit artikel wilde
slechts een korte inleiding zijn tot verder gesprek. De kwestie schijnt
ons alleszins de moeite waard om er op dit ogenblik even bij; stil te
staan. Want al die vrije vrouwelijke krachten kunnen, in persoonlijk
vredig geluk, prachtig benut worden ter ere Gods en tot welzijn van de
evenmens. Als zij maar in voldoende mate bewust worden gemaakt van
de diepere zin en van de enige ook psychologisch verantwoorde levensontplooiing, die te vinden is in de twee-eenheid met God.

Bruning
Henri Bruning
achtergrond
Twee dichtbundels en hun achtergrond
GERARD KNUVELDER
door GERARD

het einde van 1952 verscheen van de dichter Henri Bruning
T EGEN
een nieuwe bundel gedichten die de karakteristieke titel „Van ziel

EGEN het einde van 1952 verscheen van de dichter Henri Bruning
een nieuwe bundel gedichten die de karakteristieke titel ..Van ziel
de hierin
hierin verzamelde gedichten,
gedichten. alsook
alsook die
dieuit
uithet
het
en aarde" droeg. Om de
eerder verschenen
In Vitro"
te begrijpen,
begrijpen. is het
het gewenst
gewenst een
een
eerder
verschenen ..„In
Vitro" (1951) te
ander te
te zien
zien tegen
tegendedeachtergrond
achtergrondwaaruit
waaruitzij
zijtetevoorschijn
voorschijnzijn
zijn
en ander
getreden. Deze achtergrond
achtergrond is
leven dat
datvelen
velenheeft
heeftverontrust,
verontrust.
getreden.
is een leven
anderen ergernis
gegeven. maar
maar dat
dat als
als objectief
objectief gegeven
gegevenom
om
anderen
ergernis heeft
heeft gegeven,
volgende wordt
wordt niet
nietover
overdit
ditleven
leven
objectieve bestudering vraagt. In het volgende
zijn geheel
geheel gesproken,
gesproken. maar
maar alleen
alleen over
over een
eenaantal
aantaluitspraken
uitspraken van
van
in zijn
Bruning (ook uitspraken
uitspraken vormen
vormen een deel
deel van
van een
eenschrijversleven,
schrijversleven. en
en
Bruning
die sine
sine ira
ira worden
worden samengevat.
samengevat. Dit
Ditrelaas
relaas
niet het minst gewichtige!) die
is geen
geen politieke
politieke verhandeling,
verhandeling. maar
maar een
poging tot
tot begrip
begrip van
van de
een poging
achtergronden waaruit de laatste,
laatste. diep-religieuze
diep-religieuze gedichten
gedichtenvan
vanBruning
Bruning
begrijpen doet men
men zonder
zonder zich
zich op
op te
te winden.
winden.
ontstonden. En begrijpen

I.
J.
Wij gaan
gaan terug
terug tot
tot vóór
vóór de
de oorlog,
oorlog. en
en wel
wel tot
tot „Verworpen
"VerworpenChristenChristendom".
een aantal
aantal opstellen
opstellenverzamelverzameldom", de bundel waarin Bruning in 1938 een
een der
der
de, die,
die, men
men zou
zou kunnen
kunnen zeggen
zeggen uiteraard,
uiteraard. niet
niet verschenen
verschenen bij
bij een
toenmalige katholieke
toenmalige
katholieke uitgevers,
uitgevers. maar
maar bij
bij Meulenhoff
MeulenhoH in
inAmsterdam.
Amsterdam.
Welke nu
nu zijn
zijn de
deiovertuigingen
overtuigingendie
dieBruning
Bruninginindit
ditboek
boekuitspreekt?
uitspreekt?
Naar
mening van
van Bruning
Bruning is
is het
het drievoudig
drievoudig schoonste
schoonste van
van dit
dit
Naar de mening
aards
-- en
en hij
hij somt
somt op:
op: de
degoddelijke
goddelijkewaarheid,
waarheid. het
hetartistieke
artistieke
aards bestaan —
scheppend denken
denken ---- „lotverbonden"
.. lotverbonden" in een
een en
en dedescheppen
scheppen en
en het scheppend
zelfde doelloosheid
doelloosheid en
en onvruchtbaarheid.
onvruchtbaarheid. Weliswaar
heeft. voor
voor wat
wat
Weliswaar heeft,
het denken betreft,
betreft. de creatieve activiteit
activiteit van een enkeling
enkeling het
het uiterlijk
der samenleving gewijzigd. maar achter dat uiterlijk en zijn wijziging dersamnlvigwjzd,archteuiljknzwg
heeft de collectiviteit haar bestaan ongewijzigd voortgezet. De
De stem
stem der
der
schoonheid
blijft
als
die
eens
roependen
in
de
woestijn.
En
de
goddeschoonheid blijft als die
roependen in woestijn.
de goddelijke
hebben dan
dan te
te zijn
zijn een
een
lijke waarheid
waarheid schijnt
schijnt geen
geen andere
andere taak
taak te
te hebben
uitgeworpene. Het
Het Rijk
Rijk Gods
Gods r--- zijnde,
zijnde. volgens
volgensBruning,
Bruning.de
desouvereinisouvereinigoddelijke liefde over
over ons
ons verstand,
verstand. hart,
hart. ziel,
ziel, de
de oprechte
oprechte
teit
teit van de goddelijke
trouw aan het goddelijke
zijn zoals Christus
Christus
goddelijke verlangen
verlangen om
om volmaakt
volmaakt te zijn

HENRI BRUNING

335

volmaakt is geweest — dit Rijk Gods is te allen tijde uitgeworpen, zoals
het kleine groepje getrouwen altijd uitgeworpen is.
Het schoonste dat de wereld bezit, heeft dus, meent Bruning, geen
vat op geest en wil der collectiviteit. Alleen God kan deze „wet" als Hij
dat wil verbreken. De mens van goede wil, ook de heilige, heeft hiertoe
echter niet de macht; hij kan niet beter doen dan zijn nederige plicht
volbrengen, de prediking van het Evangelie.
In tegenstelling met het Rijk Gods plaatst Bruning de Kerk die hij
vooral ziet in haar zichtbare verschijningsvorm, als machtsapparaat. Het
verlangen dat hij sommigen 1 ) toeschrijft: de Kerk als machtsapparaat
een eervolle, aanzienlijke en roemrijke plaats te doen bekleden acht hij
een verwerpelijk verlangen, volkomen in strijd als het zou zijn met
„Christus' eenig verlangen: de onzichtbare glorie van het Rijk Gods in
de zielen" 2 ) . De Kerk heeft, als nederigste dienaresse, z.i. alleen het
Rijk Gods te prediken, dit Rijk tot aanzien te brengen in de ziel. Bij de
verborgen zegepraal in de ziel doet het er weinig toe, of de Kerk geëerd
wordt of veracht; waar zij „als middel" haar --- eventuele macht
aanwendt, zij deze macht alleen een bron van veel zorg en angst.
Veeleer zij de Kerk dan ook dankbaar als haar bestrijding ten deel valt;
vijanden te hebben is de „weldaad" die zij nodig heeft 3 ) om teruggeroepen te worden tot haar wezenlijke taak. In werkelijkheid echter
zien wij, hoe niet alleen de wereld, maar ook de Kerk zich afwendt als
het zuivere Christendom ten tonele verschijnt. Heiligen hebben dan ook
vaak de opdracht de Kerk van haar ontrouw aan het Rijk Gods te
bekeren, een strijd te voeren tégen de Kerk!
Is aldus naar Brunings opvatting de „Kerk" dikwijls vervalphase van
het Rijk Gods, de hoogste verwerkelijking er van erkent hij in de
mystieke beleving, waaraan hij zijn schoonste bladzijden gewijd heeft 4 );
het is het leven naar en met God, althans de wil tot zulk een leven,
( waardoor intussen het leven-op-aarde stellig niet „duidelijk" en helder
wordt, maar mysterie blijft, mysterie van serafijnse vrede én grondeloze
smart) . De waarlijk religieuze mens beschouwt God, menselijker uitgedrukt: hij overweegt het Evangelie, Christus' leven, „waarin de goedertierenheid en de menschlievendheid van God ons geopenbaard werd" 5 ) .
Maar deze beschouwing is geen vlucht uit de realia der aarde: „vluch1) Vooral de Jezuïeten! Vandaar zijn felle charges aan hun adres; zie Verworpen
Christendom, 22 vlg.
2) Verworpen Christendom, 25.
3) Ibidem, 210-215.
Zie vooral Verworpen Christendom, 70-92.
4
5 ) Verworpen Christendom. 90.
)
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ten voor de realia der aarde is Christus ontvluchten, want Christus is
juist het antwoord op deze realia" 6 ) .

II.
Het is uit het voorgaande duidelijk dat Bruning geneigd is tot het
maken niet alleen van onderscheidingen, maar ook van scheidingen die
samenhangende zaken van elkaar distanciëren. Zo doet hij met Rijk
Gods en Kerk, zo doet hij ook als hij de menselijke activiteit beschouwt.
Bruning maakt een voortdurende, scherpe scheiding tussen de menselijke activiteit in twee sferen: enerzijds erkent hij 's mensen plicht als
christen te strijden voor de dienstbaarheid der mensen aan een bovennatuurlijk doel, anderzijds beziet hij diens plichten ten opzichte van het
tijdelijk en natuurlijk welzijn van de mens 7 ) . En zoals in de hoogste
orde onafgebroken de strijd gevoerd moet worden om de zuiverheid, zo
strijdt, ondanks alle sombere verwachtingen die Bruning koestert, in de
„tijdelijke" sferen de mens, die zich in het bezit van een waarheid — en
dus orde — weet, voor deze orde. Hij wil die anderen deelachtig maken
om hen te verrijken en te bevrijden. Zo volledig mogelijk, „omdat een
waarheid eerst en vooral door de mate harer volledigheid, de orde die
God in de dingen heeft gelegd, openbaart, en juist daardoor oorzaak
wordt dat zij, en met haar God, wordt bemind" 8 ) .
Ook op dit terrein der natuurlijke orde heeft Bruning, die het zeer
wel mogelijk achtte „zonder wereldbeschouwing tot een scherpe en
voortreffelijke uitspraak te geraken over de levensstijl van den natuurlijken mensch" 9 ) , het licht zijner scherpe intelligentie laten schijnen. Hij
bewondert in Ter Braak het zoeken naar zulk een stijl, die overigens
geen ontkenning van de bittere en bigotte werkelijkheden, raadselen en
onzekerheden des levens aanvaardt, en allerminst insluit een ontkenning
van de ongelijkheid der mensen; de ontkenning van deze ongelijkheid
betekent de vernietiging ener scheppende kracht 10) . Ook het Christendom aanvaardt de verschillen, en leeft deze aarde als een voorlopige
werkelijkheid, waar de christen slechts de plichten van zijn staat vervult
(omdat dit zijn plicht is voor God zolang hij onder de mensen verkeert ) 11) .
6) Verworpen Christendom, 103.
7) Verworpen Christendom, 138.
8) Verworpen Christendom, 44.
9) Verworpen Christendom, 60.
10) Verworpen. Christendom, 64.
11) Verworpen Christendom, 68.

HENRI BRUNING

337

deze voorlopige
voorlopige werkelijkheid
werkelijkheid hic
hic etetnunc
nuncis)is)naar
naarBruning's
Bruning's
Maar deze
opvatting
"gelovige" mens
mens tot
tot een
eenverlatenheid
verlatenheidvan
van
opvatting het verval van een „gelovige"
vóór de Verlossing 12).
een toekomstige
christelijke
12 ) . Maritain.
Maritain, die een
toekomstige en dan christelijke
orde wil voorbereiden,
voorbereiden, geeft
geeft naar
naar Bruning's
Bruning's mening
mening geen
geenantwoord
antwoordop
op
de vraag wat aan
aan te
te vangen
vangen met
met dit
ditgewonde
gewondeen
enstervende
stervende heden, dit
zonder christendom
christendom 13).
aanzien hiervan
hiervan stelt
stelt Bruning
Bruning de
de
heden zonder
13 ) . Ten aanzien
scheppingskrachtvan
vaneen
eennatuurlijk
natuurlijkzedelijk
zedelijk
levensbeginsel,
scheppingskracht
levensbeginsel,
-- dit
dit
laatste zijnde het enig scheppend
scheppend en
en normatief
normatief beginsel voor
voor een
een nietniet~
meer~christelijke
gemeenschap 14).
laatste situatie,
situatie, zijn
zijn
meer-christelijke gemeenschap
14 ) . Vandaar,
Vandaar, in deze laatste
pleidooi voor een door natuurlijke waarden bezield solidarisme, datpleidovrn atulijkewrdnbzsoliame,dt
althans weer
weer de
de realiteit
realiteit der
der gemeenschap,
gemeenschap,de
derealiteit
realiteitvan
vanhet
hetvaderland
vaderland
en de
de staat
staat leidend
leidend beginsel
beginsel doet
doet worden.
worden.
taak van
van de
de christen
christen is
is het,
het, beide
beide gevechten
gevechten ((dat
om de
de bovenboven~
De taak
dat om
natuurlijke en dat
dat om
om de
de natuurlijke
natuurlijke orde, de christelijke
christelijke en de
de tijdelijke)
tot een harmonie te verzoenen 15)
Ui).. Maar Bruning
Bruning scheidt
scheidt „essentieel"
"essentieel"toenharmivze
christelijke en sociale rechtvaardigheid; de
de eerste
eerste zou
zoubetrekking
betrekkinghebben
hebben
op de verhouding
verhouding van
mens tot
God, de sociale op die
die van
van de
de menmen~
van de
de mens
tot God,
sen onderling op
op natuurlijk
natuurlijk gebied
gebied 16).
Maar hij
hij herhaalt:
herhaalt: het
het leven voor
16 ) . Maar
God betekent
betekent niet
niet de
de aarde
aarde verachten;
verachten; zij
zij immers
immers is het
het onderpand
onderpand dat
dat
God
ons heeft
heeft toevertrouwd
toevertrouwd om
om het
het tetehelpen
helpen!vervolmaken
vervolmaken naar
naar de
de
God ons
rijkdommen zijner
middel om de mens
mens zijn
zijn eindbestemeindbestem~
rijkdommen
zijnerGlorie,
Glorie, als
als een middel
te helpen
helpenbereiken
bereiken17)
17)..
ming te
** ** **
Vanuit dit
dit gezichtspunt
gezichtspunt nu
nu moet
moet men
men Brunings
Brunings stellingname
stellingname voor
voor en
en
tijdens de Duitse
Duitse bezetting
bezetting begrijpen;
begrijpen; zij
zij is geïnspireerd
geïnspireerd door
door een
een van
van de
de
realiteit
losgeraakt, „weltfremd"
"weltfremd" idealisme,
in het
hetnationaalnationaal~
realiteit losgeraakt,
idealisme, dat
dat hem in
socialisme
scheppende kracht
kracht van
van natuurlijk-zedelijke
natuurlijk~zedelijke beginselen
beginselen
socialisme een scheppende
deed zien. Dat
Dat het
hetin
in1934
1931:reeds,
reeds,naar
naarde
dewaarnemer
waarnemerniet
nietverholen
verholenkon
kon
blijven.
destructief bleek,
bleek, is Bruning
Bruning ontgaan die
die
blijven, wezenlijk
wezenlijk ontaard
ontaard en
en destructief
191:3 in
in het
het nationaal-socialisme
nationaal~socialisme de
de scheppende
scheppendewil
wilvan
vande
demens,
mens,
nog in 1943
van diens
diens mannelijk
mannelijk en
moedig gevecht
gevecht tegen
tegen wat
wat het
hetaardse
aardseleven
leven
van
en moedig
verraadt meende
herkennen. Een
Een scheppend
scheppendordebeginsel
ordebeginselachtte
achttehij
hij
verraadt
meende te herkennen.
het in het
het verwilderde
verwilderde en
en ontwortelde
ontwortelde cultuurleven
cultuurleven van
van Europa.
Europa. En
Enop
op
nationaal~socialistisch
als scheppende
scheppende kracht
kracht
nationaal-socialistischvoetspoor
voetspoor erkende
erkende hij
hij als
tegenover (naast) de
deratio:
ratio: de
de realiteit,
realiteit, de
de rede
rede ((en
enredelijkheid)
redelijkheid) van
van
tegenover
12)
12)
13)
13)
14)
14)
15)
15)
16)
16)
17)
17)

22

Christendom. 98.
98.
Verworpen Christendom,
Ibidem. 139,
139. 143.
143Ibidem,
Ibidem, 147.
147.
Ibidem,
Ibidem.
ook 152.
152.
Ibidem, 151;
151; vgl.
vgl. ook
Ibidem. 197.
Ibidem,
197, vlg.
Ibidem. 204.
204.
Ibidem,

338
338

HENRI BRUNING

mythe
de
mythe en
en bloed,
bloed, van
van bodem,
bodem, volk
volk en ras
ras als positieve waarden voor de
gemeenschap, welke gemeenschap hij
hij miskend achtte door de
de individuaindividua~
listen van voor
vóór 1940.
1940. Het
Hetpersoonlijkheidsbewustzijn
persoonlijkheidsbewustzijn ook
ook van
van de
debesten.
besten
(als Marsman, Ter
Ter Braak)
Braak) stiet
stietniet
nietdoor
doortot
totgemeenschapsbewustzijn..
gemeenschapsbewustzijn~
Hun maatstaf
persoonl ij ke vrijheid
Hun
maatstaf der
der persoonlijke
het
vrijheid,achtte
achtte hij
hij ongeschikt
ongeschikt om het
wezen
de goedheid
goedheid van
van het
hetpolitiek
politiekgevecht
gevechtteteverstaan;
verstaan:daartoe
daartoe
wezen en de
strekt slechts de maatstaf
collectieve vrijheid,
strekt
maatstaf der
der collectieve
zedelijke en
vrijheid, d.i.
d.i. der zedelijke
geestelijke
zich verzet
verzet
geestelijke ontplooiing
ontplooiing ener gemeenschap, wier levenskracht zich
tegen de
de onmachtige
onmachtige plebejische
plebejische verstandelijkheid
verstandelijkheid van specialisten
specialisten die
die
een gemeenschap
ten verderve
voert. Dit alles,
een
gemeenschap ten
verderve voert.
alles, meent
meent hij,
hij, miskent
miskent de
de
persoonlijkheidniet,
niet,want
wantalal is
is in
persoonlijkheid
in zekere
zekere zin
zin de
deafzonderlijke
afzonderlijke mens
mens
"niets", hij is tegelijk ook alles. omdat in hem - en hem alleen - de„niets",hjglkoaesmdtinh—eal d
verheven en goddelijke
waardoor het grote proces
verheven
goddelijke vermogens
vermogens zijn,
zijn. waardoor
proces der
der
mensheid
voltrekt, die vermogens
vermogens ook
ook waardoor
waardoor de
de mens
mens eerst
eerst
mensheid zich
zich voltrekt,
waarlijk mens
mensis.
is. Hij
Hij is
is geroepen
waarlijk
geroepen het leven schoon
schoon gestalte
gestalte te
te geven.
geven.
dat daarmee
daarmee „niet
"niet
Deze wil
wil isistevens
tevenszijn
zijngemeenschapsbewustzijn,
gemeenschapsbewustzijn, dat
maar vitalistisch
vitalistisch van
van oorsprong
oorsprong is,
is, niet iets van den medelijdenethisch, máar
medelijdenscheppend en mensch
mens eh is". Zo
Zo is
is de
de mens
mens middel
middel om de
de
den, maar van den scheppenden
gemeenschap der
der mensen
mensen hoog
hoog en zuiver gestalte te geven.
gemeenschap
geven. De
Deuit
uitdeze
deze
gemeenschapsgedachte, te
ten
theorieën
theorieën sprekende
sprekende overspanning
overspanning van
van de gemeenschapsgedachte,
n
n
bate waarvan
wordt tot „middel"
bate
waarvan de
de persoonlijkheid
persoonlijkheid gereduceerd
gereduceerd wordt
"middel" iin
stede
van te
te fungeren
fungeren als
alsuiteindelijk
uiteindelijk doel
doel der
dergemeenschap,
gemeenschap, deed
deed
stede van
Bruning
Bruning wel sterk afwijken van de
de opvattingen
opvattingen der
derkatholieke
katholieke sociale
sociale
wijsbegeerte
zij Bruning
Bruning doen
doen kenwijsbegeerte 18).
18 ) . Zij
Zij zijn
zijn belangwekkend inzover zij
ken.

.

18)
Hij deed
deed dit
dit ininzijn,
zijn,hiervoor
hiervoorvermelde,
vermelde, theorie
theorie over
overde
de„essentiële"
"essentiële"scheiding
scheiding
18) Hij
tussen
en sociale
tussen christelijke
christelijke en
sociale rechtvaardigheid,
rechtvaardigheid, welke
welke theorie
theorie Bruning
Bruning ininbrochures
brochures
tijdens de
de bezetting
bezetting (als
tijdens
(als „Zin
"Zinen
enplicht
plichtder
dernatuurlijke
natuurlijke orde")
orde") consequent
consequentvolgehouden
volgehouden
en extreem
natuurlijke
extreem doorgevoerd
doorgevoerd heeft.
heeft. Terecht
Terecht heeft
heeft hij
hij gesteld
gestelddederealiteit
realiteitvan
van
natuurlijke
deugden
(dat in
in onze
onzesamenleving
samenleving deze
dezenatuurlijke
natuurlijke deugden
deugden tot
tot min
min of
of meer
meer gelijkgelijkdeugden (dat
wordt door
door de
defeiten
feitenvan
van
gerichte zedelijke
zedelijke opvattingen
Bruning meent,
meent, wordt
gerichte
opvattingen leiden,
leiden, zoals Bruning
elke dag
dag weersproken)
weersproken);; terecht
terecht heeft
heeft hij
hij gesteld
gestelddederealiteit
realiteitderder
bovennatuurlijke,
elke
bovennatuurlijke,
onrechte vergat
vergat hij
hij dat
datdedechristelijke
christelijkedeugdenleer
deugdenleer
christelijke deugden.
christelijke
deugden. Maar
Maar ten onrechte
vormend en verrijkend
inwerkt op de
verrijkend inwerkt
de natuurlijke,
natuurlijke, aan deze
deze laatste
laatstevaak
vaaR:richting,
richting, orde,
orde"
bestaandeharmonievlt;jgaokdebvnturlijkdg
harmonie verleent; hij vergat ook dat de bovennatuurlijke deugd in de bestaande
staat stelt
stelt te
tedoen
doenwat
watzij
zijuit
uitnatuurlijke
natuurlijke kracht
natuurlijke vermogens
natuurlijke
vermogens werkt
werkt en
en deze in staat
niet kunnen bereiken, - een aanvulling zijn dus van onze natuurlijke vermogens (vgl. nietkubr,—enavuligzjdsnoeaturlijkvmgns(.
F. Pauwels,
Pauwels, Deugdenleer,
Deugdenleer, in:
in: De
DeKatholieke
Katholieke Kerk
Kerk II,
Il,Utrecht,
Utrecht,z.j.,
z.j.,424)
424).
Bruning
C. F.
. Bruning
stelde dat
dat de
de christen
christen bij
bij zijn
zijn handelen als burger
burger natuur
natuur en bovennatuur
bovennatuur van elkander
elkander
maakt en
en dus
dus twee
tweeverschillende
verschillende beginselen
beginselen van
van leven
leventoelaat;
toelaat; dat
dathet
hetopvoeden
opvoeden
los maakt
tot een
eennatuurlijk-zedelijk
natuurlijk-zedelijk leven
leven aan de staat
staat toekomt,
toekomt. en „niet
"niet aan
aan de
deKerk";
Kerk"; dat
dat
alleen
scheiding van
van Kerk
en Staat,
alleen een volstrekte
volstrekte scheiding
Kerk en
Staat. „elk
"elk in dienst
dienst van
van het
het eigen (d.i.
een essentieel
juiste en
en de eenig
Dit
essentieel ander)
ánder) doel",
doel". de
de „oenig
"eenig juiste
eenig zuivere
zuivere verhouding
verhouding is".
is". Dit
berust op
op het
het trekken
trekken van
van de
deuiterste
uitersteconsequenties
consequenties uit
uiteen
een,ongerechtvaardigde
ongerechtvaardigde
alles berust
onaanvaardbare scheiding tussen
tussen natuurlijk
natuurlijk en bovennatuurlijk,
bovennatuurlijk. uit
overschat-'
en onaanvaardbare
uit een overschatting van
van de
depositieve
positievebetekenis
betekenisvan
vanhet
hetnatuurlijke
natuurlijkeleven,
leven.welks
welksontaarding
ontaardingBruning
Bruning
uit een
een onderschatten
onderschatten van
vanhet
netbovennatuurlijke
bovennatuurlijke
klaarblijkelijk
niet vermocht
vermocht te
te zien.
zien, en uit
klaarblijkelijk niet
dat hij
hij in
in zijn
zijnzuiverheid
zuiverheidwil
wilhandhaven
handhaven- terecht!
terecht!—
-. maar niet wil laten
laten doorwerken
doorwerken
het totale
totale levensgebied
levensgebied van
vande
demens.
mens.Kerk
Kerk'en
'en Staat
Staathebben
hebbeninderdaad
inderdaad ieder
ieder hun
hUIll
op het
,

HENRI BRUNING

339

nen als consequent vitalist, verheerlijker van de trotse, scheppende
mens, wiens diepste levensdrift niet zou zijn de geneigdheid tot het
boze, maar de wil zich scheppend te realiseren, d.w.z. het individuele en
collectieve leven gestalte te geven overeenkomstig een droom van
menselijke waardigheid en menselijke eer. Zo had hij het ook geleerd bij
Nietzsche, de evenzeer door Marsman en Ter Braak bewonderde, via
wiens opvattingen hij belandde bij de bloed-, bodem- en ras-theorieën
der nationaal-socialisten en bij diens verwerping van „dat diepe levenspessimisme en neerslachtig levenswantrouwen waarin een versomberd
christendom hem (d.i. de Germaanse mens) bekneld had" 19) .

Het einde van de oorlog betekende voor Bruning een voorlopig einde
van zijn publicistische activiteit. Het betekende voor hem vernedering
en alle andere denkbare rampspoed. Het betekende géén ondergang; de
feniks is uit zijn as herrezen en doet zich thans aan ons voor als een van
de belangrijkste katholieke dichters uit de jaren na de oorlog. Terecht
hebben verschillenden het jaar 1951 belangrijk genoemd om de verschijning van twee dichtbundels van twee katholieke auteurs die bij alle
verscheidenheid belangrijke punten van overeenkomst vertoonden;
naast „Ternauwernood" van Gabriël Smit werd dan telkens genoemd
„In Vitro" van Bruning 20) . „In Vitro" en het een jaar later gevolgde
„Van ziel en aarde" onthullen de persoonlijkheid van de dichter echter
slechts volledig voor wie Brunings juist geresumeerde voorgeschiedenis
kent.

***

De storm die nawoedt in zijn laatste wilde stuiptrekkingen en de
hervonden stilte, vindt men in het eerste deel van In Vitro; die storm
wordt retrospectief beschouwd in deel twee.
Deze storm ziet Bruning als de hartstochtelijke strijd van het hart met
deze Aarde; hij vloeide voort uit de grote droom
thans „versplinterd"
van een trotse mens in verheven luister, van het Westen groot en
moedig in zijn strijd om zelfbehoud. Maar de mens „loont nog de
moeite van een zucht niet" eens, en „het Westen is voorbij"; zichzelf
geeft hij in een Holstiaanse beelding:
eigen terrein, maar de Kerk heeft wel degelijk met het menselijk handelen te maken,
66k als zich dit op het terrein der politiek, van het sociale leven, enz. beweegt; zij
bindt dit handelen aan haar hoogste zedelijke normen.
19) Nieuw levensbewustzijn, 33.
20) Op beide bundels in onderling verband wezen o.a. Anton van Duinkerken, De
Tijd. 14 Juli 1951, en J. v. Heugten, KCT-Streven, Oct. 1951, 92-93.
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„Verstoten, in het koud verhaal van den wind,
door geen aarde of hemel gedoogd, onbeschermd
uitgeleverd, reeds een leven lang aan mijzelf
en een zinloze smaad die niets delgt
of in mij bemint, die, bitter en blind,
reeds hoe lang, onverzoenlijk woedt ....
"

Maar het ergst van al leed in en door deze nederlaag de geliefde, in
deze ook voor haar „doelloos vernielde jaren". Maar dan herstelt hij
zich, en in stede van de doelloosheid aanvaardt hij:
„'t Bleef alles goed. Slechts God alleen weet hoe".
Klaarblijkelijk echter is het „hoe" hem volstrekt niet ontgaan; in het
tweede deel immers blijkt de winst van zoveel jaren bittere strijd, toornig verzet en bloedende nederlaag te resulteren in het inzicht, dat niet
God noch het „hooghartig woeden van een ontzind gemeen" ons
afbeult, maar dat het „óns maatloos hart (is) , dat vlees en geest doen
bloeden":
God matigt zich, zodra
wijzelf ons leren matigen.
Hieruit vloeit voort de drang naar „ontlediging" van de aardse, al te
aardse bestrevingen, de aanvaarding van „'t al", de poging niets meer
te vragen,
„ .... tot gij enkelvoudig, vreemd aan wat u stenigt,
leeft waar Gods Heiligen Geest alleen uw leven draagt".
De hartstochtelijke drang naar omwenteling heeft plaats gemaakt
voor het verlangen naar de „stilte".
Welke stilte? Bruning formuleert een tegenstelling tussen de „ziel"
en het „hart", dit laatste als het ware geëngageerd in de strijd met de
wereld, haar vreugde en smart, — de ziel als het goddelijke element. En
deze beide: hemelse ziel en aards hart in eeuwige „tweespalt". God en
de ziel, van goddelijke staat, laten de mens, „ontledigd" van God,
dolen. Later zal de synthese tot stand komen, dan zullen God, de ziel en
de mens samen spelen, zij drieën. Tot zolang echter zal het hart hunkeren, al is hij in het diepste wezen van zichzelf zijn ziel ---- al de
smarten en rampen der aarde (en van het aardse hart) vreemd.
De hervonden stilte waarvan I spreekt, is de stilte in de aanschouwing van de natuur, haar groei, bloei en afsterven, en dit al in een als
een eeuwige wederkeer binnen het ene Zijnde. Tegenover het wordende, staat het Zijn. Al het wordende, met zijn smart en vreugde, zijn
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strijdbaarheid en nederlaag, zijn eindeloze wisseling „wordt Uw Zijn",
Uw, dat wil zeggen: van het Heilig Hart der wereld, uit Wie „ontloken
al vormen, al veelvoudigheid van 't onveelvoudig Zijn" („O Heilig
Hart") . Als Beeld van het goddelijk Zijn ziet hij bij voorkeur het
eeuwig stromende water. Hijzelf het blad van de boom, dat korte tijd in
zich voelt „een eeuwig levenssap" en dan meewaait naar het glinsterend
water, „waar 't eindelijk, zichzelf en 't al voorbij, zichzelve wedervindt . . . .”.
In het derde deel is de strijd volstreden: „het is voorbij"; de „ándren"
beginnen uit het gezichtsveld te verdwijnen; hij is als weergekeerd tot
het kinderlijke stadium van vóór de tijd toen hij in samenwerking met
anderen deze aarde zocht om te bouwen, en in die activiteit vóóral
smart en ontrouw vond. Dit alles echter staat te verdwijnen achter de
horizon, het treuren valt weg, een nieuwe lente, een andere „morgenstond der tijden" breekt voor hem aan, waarin hij eenzelvig en als „de
kennisloze" het „voorwerelds" pad betreedt. Hij kent het geluk van de
wereld te zijn en toch van haar ontketend, als de muziek te zweven,
.,aard-- noch hemelwaarts", niets van dit leven vrezen of verachten,
maar „dit al, als 't heiligste" te zijn toegedaan. Drinkend „de jonge
bloem der aarde", is hij deze aarde zeer genegen en geniet hij haar in
„eenzelvig, ongerept verblijden".
Samenvattend vindt men de situatie in het korte gedicht „De Gedachten":
De Gedachten

de gedachten wier schoon mij bekoorden
en de daden door mij gedaan,
zij waren de laatste woorden
niet, zij lieten mij zonder naam.
maar nu ik dit al heb verloren
en de wereld in mij is vergaan,
nu de Aarde, als voor 't eerst, werd geboren,
ging in het laatste horen:
mijn eigen heilige naam
hoe Uw liefde heeft uitverkoren
heb ik eerst aan Uw Aarde verstaan .... 21)
21) In Vitro, p. 46.
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Zuiverder nog vindt men de „stilte" waartoe Bruning na het tumult
en de strijd is weergekeerd, in de vierde afdeling: afkeer van het „dwars
verstand" 22) dat op dwaalwegen voert, terugkeer tot de bij voorkeur
als voorwerelds gekenmerkte stilte, zuiverheid, argeloosheid, die hun
,,gestalten" vinden in het wiegekind, het fonteintje, het torretje. Terugkeer, al-omvattend, tot de aarde, van wie hij in het verleden de vijandschap ervoer: zij aanvaardde hem niet volkomen zoals zij dier en plant
aanvaardde. Thans echter ziet hij „één zijn en aards met U, Aarde" als
het nimmer verzadigend genot, dat zijn hoogste volmaaktheid bereiken
zal wanneer hij ééns voorgoed „te boor" zal zijn in de schone Aarde, die
hij „al--goddelijke" noemt 23 ) . Iets van de aarde zijn, na de dood, en dan
„nooit, nooit ten onder gaan". De ziel breekt dan uit „naar 't onuitspreekbaar schoon waaruit zij zich verloor" om, „eeuwig als het verre
lichaam" verder te leven „in Gods Zijn". Deze ziel ziet en weet dan het
lichaam opgegaan in de aarde:
„zij weet het lichaam over alle grenzen van zichzelve zweven
„en onverdeeld als zij zich 't godlij k Al-zijn geven ... . 24)
"

De actieve, heers-zuchtige heeft plaatsgemaakt voor de passieve, aan
de aarde genietende, ^-- in een verder stadium de aan zichzelf ontledigde, waarop reeds enkele regels uit „In Vitro" duiden, wanneer hij God
vraagt naar „de zin van Uw en mijn geduld":
„Het is uzelf niet zijn, en zelve onvervuld
met Mij de wijnpers van de liefde treden ...."

.

Iv.
„Van ziel en aarde", de laatste bundel gedichten (1952) , voegt geen
nieuwe trekken toe aan het beeld van de gestalte die uit „In Vitro"
oprees, maar tekent wel verschillende er van markanter en scherper.
Niet doordat de gedichten later geschreven zijn — die uit „Van ziel en
aarde" zijn geschreven in 1947 tot 1952 en dekken dus waarschijnlijk
een groot deel van die uit „In Vitro", zoals bovendien blijkt uit het feit

dat een aantal er van in beide bundels gelijkluidend is ') —, maar
doordat elk nieuw gedicht bijdraagt tot scherper omlijnen van de psy22) Pag. 50; op p. 41 heette het nog „het schoon verstand", al werd het ook daar
gewraakt als maar armelijk in zijn resultaten.
23) In een latere bundel („Van ziel en aarde") spreekt hij over de „al-godlijkheid
der dingen".
24) In „Van ziel en aarde" wordt het einde als volgt omschreven:
„Dat gij, o minnaar, eens ten heldren zomeravond
met God en 't Al voor eeuwig wordt vereend".
25) Een deel van de gedichten uit beide bundels moet zelfs van vóór 1947 dateren,
daar het voorkomt in een getypte verzameling gedichten (Songs of Innocence) die
gezegd wordt geschreven te zijn in de jaren 1937-1947.
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chische persoonlijkheid. Steeds duidelijker wordt Bruning's mens- en
wereldbeeld.
De mens noemt hij de „onvervulde tussen ziel en dier". Het dier
( symbool voor al het aardse onder de mens, het geldt dus ook voor de
planten en de bomen) is de in zijn staat algeheel vrije, schone, in
zichzelf volkomene. De mens daarentegen leeft hier op aarde met zijn
„lager deel", het „strevende", vechtende, met zijn drift, zijn vormkracht; het is het „wordende" in dit sterfelijk hier-beneden. Dit element
appelleert aan wat Bruning hieromtrent in „Nieuw Levensbewustzijn"
uiteenzette. Dit strevende „ik" verhoudt zich in de In Vitro geschetste
situatie tot deze Aarde.
Geheel afzonderlijk daarentegen bestaat de „ziel", klaarblijkelijk het
hogere 26) deel, „voor wie ik niet bestond", en „die ik niet ben, niet
bén ...."; zij leeft haar autonome, souvereine, door geen aardse lust of
last te raken leven. Het realiseert zich geenszins in het streefleven, in
de vormkracht en scheppingsdrift; deze alle behoren tot het wordende,
strevende, waarvan nadrukkelijk gezegd wordt:
„Ach, ook ons schoonste wórde' is van de ziel geen teken,
en zegt maar wat verganklijk, buitenst leven is,
en zegt maar dat de mens in deze aardse streken
de kleine plicht volbrengt, die hem gegeven is".
De ziel hoort niet in het rumoer van deze „aardse streken"; haar
leven is een leven in diepste, wezenlijke stilte, zoals de volgende regels
uitdrukken:
„Zonde en verlossing en al 't goede en kwade, zij gewerden
mij wel, doch zij bezaten mij, wérden mijzelve niet:
mijn ziel leeft in haar stilte — elders, verder, zoveel verder,
zij zwierf niet, vroeg niet, dierf geen goeden Herder,
zij rustte licht en helder als het Woord in 't godlijk Lied —
een kleur en zonlicht-overgoten, roerloos zomerriet" 27 )
Naar aanleiding van deze strofen wijst Bruning in een naschrift „op
St. Thomas' synderesis, die zuiver gebleven zielevonk, waarover ook
Eckhart herhaaldelijk (en tevens zo schoon) geschreven heeft".
Met de term „synderesis" brengt Bruning de lezer inderdaad in de
buurt der theologen en mystici voor wie de „vonk der ziel" een geliefd
begrip is. Zij spreken over de „vonk der ziel" wanneer zij denken aan
26) Overigens niet aldus genoemde.
27) Van ziel en aarde, p. 10.
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Maar tevens moet hij vaststellen, dat de „ziel als een rechteloze
terzijde stond in 't schoon geding der aarde met mijn hart" en nooit met
hem tot eendracht en begrijpen is gekomen:
„steeds hebben wij elkaar vereenzaamd en verbitterd en
verward,
gij mij, met uw onmenselijke dromen,
ik u, met mijn zo aardse, onverdelgbre smart".

V
Dit zijn de laatste woorden die Bruning tot nu toe, als directe zelfbelijdenis, gepubliceerd heeft. Zij geven uiting aan deze mens die zichzelf ziet als de verscheurde, levend naar twee werelden. Met zijn hart
(en zinnen) leeft hij naar de schone Aarde. Dit leven is als het ware
zijn leven in de tijd, het is vooral het eeuwig-onvoltooide „worden" en
„streven '' , dat voorzover het zich in aanraking met anderen voltrekt,
smartelijk en ontgoochelend is. Bevrijding uit deze smart wordt hem
gebracht door de liefde der toegewijde vrouw en de dood die hier als
„goede" dood en bondgenoot gezien wordt. Maar ook een andere
bevrijding uit de smart is mogelijk, namelijk door het leven der ziel, dat
is een leven als buiten de tijd. Hierin geen „worden" en „streven",
maar Zijn, het zijn in een rijk van stilte, onaanrandbaar door leed en
smart. Dit Zijn beroept zich op de herinnering aan een voorwerelds
geluk dat zijn wederkeer vinden kan niet alleen in een hiernamaals,
maar ook in een als het ware tijdeloze aanschouwing van deze Aarde,
die zodoende ook weer een — vele malen! anti-thetisch karakter
draagt: zij is hem uitdaging tot strijd en verwikkeling, maar ook bron
van zalige aanschouwing;. zij stoot hem, anders dan zij t.a.v. de dieren
en de planten doet, van zich af, maar lokt hem tot overgave en zal hem
uiteindelijk algeheel in zich opnemen. Wie echter buiten de tijd wil
leven, moet zijn hartstochtelijkheid beteugelen en bereid zijn tot de
overgave.
Men zou Brunings poëzie misverstaan, indien men meende dat beide
sferen die van het hart en van de ziel elkander chronologisch
opvolgden, de laatste de eerste algeheel overwinnend. Veeleer lijkt het,
dat beide sferen in deze persoonlijkheid, onverzoenbaar, elkaar bestrijden, vereenzamen, verbitteren, verwarren. Maar al beweegt de mens
zich nu eens in de ene, dan weer in de andere sfeer, geleidelijk wijkt het
leed om de ervaringen die voortvloeien uit zijn geëngageerd zijn in de
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aardse beslommeringen; geleidelijk wint het leven der ziel steeds meer
oasen van rust en stilte.
* *

w

Bruning heeft naar het wezen het vrije vers van zijn jonge jaren
gehandhaafd. Het past, ook in zijn latere werk, bij zijn dynamische
persoonlijkheid die van nature hartstochtelijk gedreven wordt, en ook
thans nog, bij alle zelfbedwang, de lichte ontroerbaarheid en snelle
ontvankelijkheid kent die de lyrische dichter mogelijk maakt. De weidsheid van verbeelding die hem van jongsaf heeft gekenmerkt, vindt haar
complement in een gevoeligheid voor het eeuwig-zuivere in de natuurschoonheid. Maar al deze complementen verhinderen niet dat overheersen blijft het emphatische, hartstochtelijke, evocatieve, met inbegrip van
het remmende, stotende, waardoor zijn werk zich wel zeer onderscheidt
van dat van Gabriël Smit.

KRONIEK

Hei psychiatrisch Congres
te Rome
De Psycho-analyse in Christelijk perspectief
door PROF. DR A. SNOECK S.J.

ROOT was het verschil in sfeer en stijl tussen het Vijfde Internationaal Congres voor Psychotherapie en Clinische Psychologie,
dat dit jaar in de week na Pasen op plechtige wijze werd geopend in de
prachtige zaal van de Cancelleria te Rome, en het eerste van deze reeks
congressen, vier jaar geleden in de abdij van Bec in Normandië gehouden. Daar, temidden van de puinhopen van Bec, zaten wij dicht op
elkaar op ongemakkelijke stoelen; we discussieerden er uren achtereen,
zonder veel formaliteiten, met grote openhartigheid, en leefden er mee
met de liturgie van de abdij in de rustige, huiselijke sfeer, die ook nog
de drie volgende congressen zou kenmerken. Die kleine groep — ook
dit jaar nog bijna voltallig opgekomen --- had destijds zeker niet kunnen
dromen, dat de congressisten de delicate en vaak zo verkeerd begrepen
problemen van de psycho-therapie en de psycho-analyse enkele jaren
later zouden kunnen bespreken in Rome, het centrum der Christenheid,
in de onmiddellijke nabijheid van de Sint Pieter. En evenmin dat hun
werk daar tot in de hoogste regionen van de kerkelijke hiërarchie zoveel
aanmoediging en erkenning zou vinden, zoals dat op de treffendste
wijze tot uiting kwam in de toespraak van Z. H. de Paus, die aan het
slot van het congres de deelnemers in plechtige audiëntie ontving.
Het kon niet uitblijven dat de huiselijke sfeer, die de eerste congressen kenmerkte, verdween bij de meer omvattende organisatie welke, bij
vele voordelen, onvermijdelijk het nadeel meebracht dat de deelnemers
elkander minder gemakkelijk begrepen dan vroeger, in een kleine kring
van vrienden en bekenden. Gelukkig echter waren de congressisten in
Rome eveneens in de gelegenheid om, ook buiten de zittingen om, met
elkaar in contact te blijven. Zij waren namelijk ondergebracht in
dezelfde Casa dell' Annunziazione, waar de gewone zittingen van het
congres werden gehouden, al was het aantal deelnemers dat er de
voorkeur aan gaf elders te logeren, groter dan vorige malen. Ook kon
men elkaar ontmoeten bij de excursies, o.m. bij een bezoek aan de
Repubblica dell' ragazzi, de Jongensstad in Civita Vecchia. De organisatie onder de nieuwe omstandigheden was voortreffelijk en alleszins
verdiend waren de woorden van dank die aan het slot van het congres
speciaal tot de voorzitter, Pater Paul Ellerbeck S.J. uit Nijmegen en tot
het Romeinse werkcomité werden gericht. V•ór het congres uiteenging
heeft ook Mgr Montini van de pauselijke Curie in een schrijven aan de
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De zeer begaafde dr Laf orgue, een Freudiaan van het zuiverste
water, betoogde aan de hand van clinische gevallen, dat het ego bij
bepaalde personen zo sterk over een verdrongen affectiviteit kan heersen, dat de gehele buitenwereld voor hen als het ware wordt vernietigd.
Zij kunnen niet tot religieuze gevoelens komen en beschouwen zichzelf
als ongelovigen.
Die avond sprak Pater Beirnaert S.J. over een geval van ruimtevrees,
dat hij door een langdurige behandeling voor een goed deel had kunnen
genezen. De overvloed van gegevens, door deze analyse verkregen, gaf
in de conversatiezaal van de Casa nog aanleiding tot een interessante
gedachtenwisseling onder de psychoterapeuten.
De echte psycho-analyse werd de volgende dag nog door twee sprekers behandeld. De vermaarde New Yorkse psychiater dr Zilboorg
ontwikkelde belangwekkende gedachten over de agressiviteit volgens
psycho-analytische opvatting, naar aanleiding van de behandeling van
een geval van depressie. Vervolgens wees dr Parcheminey, de secretaris
van de „Société f rancaise de psychanalyse'', op de betekenis van het
gebruik van een aangepaste symboliek bij de behandeling van hysterie.
Na deze orthodoxe psycho-analysten was de beurt aan vele psychotherapeuten, die niet tot een bepaalde school kunnen worden gerekend
en die, in verband met hun praktijk, hun persoonlijke of eclectische
opvattingen ten beste gaven.
Prof. Urban uit Innsbruck stelde in een korte improvisatie de vraag
of het, na de onderzoekingen op het gebied van het onderbewustzijn,
waarvan de betekenis thans vrijwel algemeen wordt erkend, niet gewenst zou zijn ook aandacht te besteden aan het supra-bewustzijn.
De Belgische hoogleraar dr Etienne De Greef,f , die ook als romanschrijver naam heeft gemaakt, sprak over de behandeling van de angst.
Hij deed dit op zijn bekende scherpe en geestige manier en sprak als
een arts, die op de eerste plaats zijn patiënten wil genezen, of hun
althans het leven dragelijk wil maken, al ontleedde hij de angst misschien niet tot in de diepste diepten. Hij wilde de psycho-analysten
vooral op het hart drukken, dat in ieder geval eerst de somatische
componenten dienen te worden afgewerkt.
Een van de beste voordrachten was wel die van dr Caruso, die in
Leuven psychologie heeft gestudeerd en thans een vermaard psychotherapeut is in Wenen. Naar aanleiding van zijn onderzoek naar het
„complex van de zondebok'', zoals hij het noemde, gaf hij een belangwekkende beschouwing over het Freudiaanse super-ik en het echte
geweten.
Pater dr Rudin S.J. uit Zwitserland hield een degelijke en diepzinnige
voordracht over het delicate verband tussen geestelijke leiding en psychotherapie. Spanje was met drie sprekers vertegenwoordigd. De eerste,
Pater Messeguer S.J., hield een originele voordracht over de droom en
de geestelijke leiding. Zijn landgenoot dr Pigem sprak over de „verlangenstest", die hij gebruikt om tot de diepere lagen van de psyche van de
patiënt door te dringen. Vooral interessant waren de mededelingen van
de Spaanse hoogleraar dr Lopez Ibor, die op zeer persoonlijke wijze de
catharsis en de transfert ( „overdracht") bij zijn therapie weet te ge-
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bruiken. Ook dr Burns en dr Strauss, beiden uit Londen, hielden voortreffelijke lezingen. De eerste schetste verschillende vormen van shorttherapie en toonde daarna aan, hoe gecompliceerd de gevallen van
neurotische kinderen kunnen zijn: het komt er dan op aan, de best
aangepaste therapie te kiezen. Dr Strauss hield een zorgvuldig uitgewerkte, wijsgerige beschouwing over het medisch handelen in de psychologische geneeskunde.
"Het sociale aspect van de psychotherapie kwam aan de beurt met de
voordrachten van de Leidse hoogleraar Chorus en van Pater Dempsey
O.F.M.C., de vitale ondervoorzitter van het congres. Aan de hand van
Amerikaanse statistieken, wees prof. Chorus er op, dat de verandering
van milieu, of de aanpassing van het milieu bij de patiënt, een zeer
belangrijke factor is in de therapie. Pater Dempsey sprak over de
psychologie van de vrede.
De erevoorzitter, Pater Gemelli, hield ook nog een voordracht op de
openbare zitting in de Cancelleria, waar hij uitvoerig sprak over verworvenheden en grenzen van de psycho-analyse als psychotherapie.
Daarop volgde een zeer belangrijke uiteenzetting van dr Cossa uit Nice
over de psychotherapie en de geestelijke stand. Met een, op rijke ervaring berustende, kennis van zaken en tevens met serene eerbied voor
het delicate onderwerp, besprak dr Cossa gevallen waarin bewuste en
onbewuste motivatie de roeping van geestelijken had bepaald, zodat er
zelfs een neurose kon ontstaan. Hij wees op de beklemmende problemen, die zich daarbij kunnen voordoen en drong er op aan dat daaraan
van kerkelijke zijde steeds de nodige aandacht zou worden besteed.
Candidaten voor de geestelijke stand, zo zei hij, moesten eigenlijk op
bijzondere wijze worden onderzocht door speciaal daartoe opgeleide
clerici, of door gespecialiseerde artsen, tegenover wie dan de grootst
mogelijke openhartigheid gewenst zou zijn.
Tot besluit werd er ook een zitting gehouden, waarin bijzondere
aandacht aan de theologie werd besteed. Het was een waar genoegen,
bij die gelegenheid de speelse geest van een solied denkend theoloog als
Pater Gillon O.P. te volgen, die sprak over de inwerking van de genade
en de uitdrukking daarvan in de psyche van de mens. Maar de beste
voorbereiding op de toespraak, die Z. H. de Paus dë volgende dag zo u
houden, was wel de lezing van Pater Delannoye S.J., hoogleraar aan de
Gregoriaanse Universiteit, die de pauselijke documenten van Pius XII
behandelde, welke verband houden met de moderne psychologie en
daarop een sobere en eerbiedige commentaar gaf.
.

Zes dageni na de openingszitting heeft Z. H. de Paus de talrijke
congressisten op het Vaticaan in audiëntie ontvangen en een aanmoedigende en richting-gevende toespraak in de Franse taal gehouden,
waarvan de verkorte weergave in de dagbladen ook ditmaal vaak een
verkeerde voorstelling heeft gegeven, doordat passages werden losgemaakt uit de context.
„De wetenschap verklaart", zo zegt de Paus in zijn toespraak, „dat
nieuwe onderzoekingen diep verborgen lagen van de structuur der
menselijke psyche aan het licht hebben gebracht". „Men spreekt van
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onmogelijkheid om dat pad te volgen en geeft nog niet het recht te
versagen".
2. De gestructureerde eenheid van de mens maakt het eveneens
duidelijk, dat er geen principiële tegenstrijdigheid kan bestaan tussen
de voorschriften, welke een clinische psychologie zou willen geven en
le traditionele voorschriften van de moraal. „Wie de constitutie van
de reële mens bestudeert, moet inderdaad de „existentiële" mens, zoals
hij is, tot voorwerp nemen, de mens, zoals zijn natuurlijke disposities, de
invloeden van het milieu, de opvoeding, zijn persoonlijke ontwikkeling,
zijn innerlijke ervaringen en de gebeurtenissen van buiten af hem
hebben gemaakt. Alleen deze concrete mens bestaat. En toch gehoorzaamt de structuur van dit persoonlijk ik tot in de kleinste bijzonderheden aan de ontologische en metaphysische wetten van de menselijke
natuur. Die wetten hebben de menselijke natuur gevormd en moeten
haar dus besturen en beoordelen. De reden daarvan is, dat de „existentiële" mens in zijn innerlijke structuur identiek is aan de „essentiële"
mens. De essentiële structuur van de mens verdwijnt niet, wanneer de
individuele eigenschappen er bij komen; zij verandert ook niet in een
andere menselijke natuur".
En hier concludeert de Paus:
„Het zou daarom een dwaling zijn, voor het werkelijke leven normen
vast te stellen die afwijken van de natuurlijke en christelijke moraal en
die men graag zou willen aanduiden met de naam „personalistische
ethiek"
3. Over de mens als sociale eenheid sprekend, verklaart de Paus, dat
het ook verdienstelijk werk is de psychische verhoudingen van het
individu tot zijn wereld te bestuderen. De sociale psychologie kan
echter fouten maken door buitensporigheid of tekort.
„Er bestaat een psychisch en zedelijk gestoord-zijn, de remming van
het ik, waarvan uw wetenschap de oorzaken tracht te achterhalen. Als
zulk een remming het zedelijk domein raakt, als het, bijvoorbeeld, dynamismen betreft als het instinct om te domineren, het superioriteitsinstinct, of het sexuele instinct, mag de psychotherapie die remming van
het ik niet zonder meer beschouwen als een soort f atalifeit, als een
tirannie van de affectieve drijfveer, die uit het onderbewustzijn voortkomt en eenvoudig ontsnapt aan de controle van het bewustzijn en van
de ziel. Men mag de concrete mens met zijn persoonlijk karakter niet zo
maar verlagen tot een redeloos dier. Ondanks de goede bedoelingen
van de therapeut, kan een dergelijke degradatie tot het niveau van het
instinctieve en sensitieve leven voor fijngevoelige geesten zeer kwetsend
zijn".
Vervolgens spreekt de Paus in dit verband over de methode, die soms
door de psycholoog wordt toegepast om het ik van zijn remming te
verlossen bij gevallen van sexuele afwijkingen: „Wij bedoelen de volledige sexuele voorlichting, die niets wil verzwijgen, niets in het duister
wil laten. Is dit geen verderfelijke overschatting van het weten? Er
bestaat ook een doeltreffende sexuele opvoeding, die volkomen veilig,
rustig en objectief leert, wat de jonge mens moet weten om zijn houding
l e kunnen bepalen ten opzichte van zichzelf en van zijn omgeving.
".
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reeds in gebruik zijn. Van beide zijden zal men voorzichtigheid en
reserve in acht Øoeteii hemen, o'm verkeerde interpretaties te vermijden
en wederzijds begrip mogelijk te maken".
De Paus besluit zijn behandeling van dit punt met de woorden:
„Indien hier inderdaad sprake zou zijn van een dynamisme, dat alle
mensen, alle volken, allè tijden en culturen impliceert, welk een waardevoile hulp zou dit dan zijn voor het zoeken naar God en voor Zijn
erkenning!"
De volgelingen van Jung zullen ongetwijfeld met de grootste belangstelling en met een zekeretrots hebben geluisterd naar deze woorden
van de Paus over de psychologie van de godsdienst, woorden, die ook
voor de apologeten, godsdiensthistorici, godsdienstphilosophen en f undamentaaltheologen van bijzonder belang zijn.
Het tweede punt' betreft het- sehuldbeset van de mens. „De psychotherapie", aldus de Paus, „houdt zich hier bezig met een verschijnsel,
dat niet uitsluitend onder haar bevoegdheid valt, omdat het tevens, zo
niet op de eerste plaats, van godsdienstige aard is. Niemand zal tegenspreken, dat er een onredelijk en zelfs ziekelijk schuldbesef kan bestaan
en dat dergelijke gevallen geenszins zeldzaam zijn. Maar iemand kan
zich ook bewust zijn van een werkelijke fout, die niet is goedgemaakt.
Psychologie en ethiek beschikken niet over een onfeilbaar criterium
voor zulke gevallen, want daarvoor is het gewetensproces, waaruit een
dergelijk schuldgevoel voortkomt, te persoonlijk en te subtiel. Het staat
in elk geval vast, dat werkelijk schuldgevoel door geen enkele louter
psychologische behandeling kan worden genezen. Zelfs als de psychotherapeut dit schuldgevoel, misschien volkomen te goeder trouw, bestrijdt, blijft het bestaan. En als het schuldgevoel door medisch ingrijpen, door autosuggestie, of overreding door anderen, wordt weggenomen, blijft toch de misstap bestaan en de psychotherapie zou verkeerd
handelen erg anderen misleiden, als zij beweerde dat deze misstap niet
meer bestaat
De Paus concludeert op dit punt: „Het komt in onze dagen niet zelden voor, dat de priester in bepaalde pathologische gevallen zijn biechteling naar de dokter stuurt; in gevallen als het onderhavige zou de arts
veeleer zijn patiënt naar God moeten verwijzen en naar hen die de
macht hebben, uit naam van God, de misslag zelf te vergeven".
Het laatste punt betreft de eerbied voor de objectieve zedelijke orde.
„De eerbied voor God en voor Zijn heiligheid moet zich steeds weerspiegelen in de bewuste handelingen van de mens. Als deze handelingen afwijken van het goddelijk model, zijn ze, zelfs zonder subjectieve
zonde van de betrokkene, in strijd met zijn laatste doel. Om die reden is
de zogenaamde „materiële zonde" iets dat er niet zou mogen zijn en dat
dus in de zedelijke orde een realiteit vormt, die niet onschadelijk is.
Daaruit volgt, dat de psychotherapie niet onverschillig mag staan
tegenover de materiële zonde. Zij kan tolereren wat voor het ogenblik
onvermijdelijk is. Maar zij moet weten, dat God die handeling niet kan
rechtvaardigen. En vooral mag de psychotherapie de zieke niet aanraden rustig een materiële zonde te bedrijven, omdat hij dit zonder
subjectieve schuld kan doen, en zulk een raad zou ©ók verkeerd zijn, als
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hij noodzakelijk zou lijken voor de psychische ontspanning van de zieke
en dus dienstig aan de behandeling. Nooit mag men een bewuste handeling aanraden, die geen beeld, maar een misvorming van de goddelijke volmaaktheid zou zijn".
Met deze subtiele kwestie eindigt de toespraak van de Paus, en wie
enige ondervinding heeft in deze aangelegenheid, zal er verheugd over
zijn, dat Z. H. er nog eens de aandacht van de moralisten op heeft
gevestigd. De pauselijke tekst is duidelijk genoeg om verkeerde raad
uit te sluiten, een raad die trouwens, ook wat de therapie betreft, uiteindelijk storend werkt op de patiënt. Tevens is hetgeen de Paus hierover zegt, soepel genoeg om, op voorzichtige wijze, voorlopig althans --en misschien voor lange tijd --- de goede trouw van de patiënt onberoerd te laten.
De pauselijke zegen na deze toespraak vormde het schone einde van
het lustrum-congres.

Politiek Overzicht
I NTERNATIONAAL

H

ET heeft er enige schijn van, dat het „vredesoffensief" van Malenkof berust op
de verwachting, die Stalin vijf maanden voor zijn dood uitgesproken heeft, dat
de „kapitalistische" mogendheden zullen trachten zich van de Amerikaanse overheersing te bevrijden en een onafhankelijke ontwikkeling zullen nastreven. Men mag
hopen, dat zolang de Sovjetdreiging West-Europa overschaduwt het zover niet zal
komen. Dat neemt echter niet weg, dat sinds de republikeinen in de V. St. aan het
bewind zijn, wrijvingen niet zijn uitgebleven. Ongetwijfeld heeft de nieuwe president,
Eisenhower, het goede voor Europa voor ogen, maar de rechtervleugel van zijn eigen
partij maakt het hem lastig. Daar is McCarthy, die met zijn communistenjacht als een
groot-inquisiteur de meest ongeschonden reputaties bekladt en een schrikbewind
uitoefent, waartegen men zich, uit angst om zelf niet verdacht te worden, nauwelijks
durft verzetten. Daar zijn isolationisten, die Europa aan zijn lot wensen over te laten,
door protectionistische maatregelen belemmeren, dat Europa economisch vast op de
been komt en doof blijven voor de hulpkreet: „trade no aid". Alhoewel Eisenhower de
militaire hulp aan het buitenland door Truman voorgesteld, met een bezuiniging van
1,8 milliard teruggebracht heeft tot 5,8 milliard dollar, gaat deze besnoeiïng voor de
isolationisten nog lang niet ver genoeg. Ondanks de waarschuwing van Foster Dulles,
dat een verdere inperking te grote risico's zou opleveren wegens de permanente dreiging uit het Oosten, is het congres niet van zins dit program met vlag en wimpel
ongewijzigd te aanvaarden. Bovendien verwijten de leden van het Congres, die een
onderzoek naar de brandstof en de ammunitie der NATO-strijdkrachten hebben
ingesteld, de verbonden landen, dat zij, in de mening dat een aanval der Sovjet-Unie
hen niet boven het hoofd hangt, nalatig zijn gebleven en nu al twee jaar verzuimd
hebben het dringend probleem: de aanleg van een buisleiding voor brandstof van
straalvliegtuigen van een Franse zeehaven naar de omgeving van Parijs, uit te voeren,
tot groot misnoegen van generaal Ridgway. Deze heeft, bevorderd tot stafchef van
het leger, zijn taak overgedragen aan generaal Gruenther. Tenzij men de onverwachte
vrijlating van de Amerikaanse correspondent Oatis uit Tsjechische gevangenschap als
een daad van toenadering zou willen beschouwen, heeft het Kremlin nog niets
gepresteerd van hetgeen Eisenhower als een bewijs van waarachtigheid verwachtte.
Zijn verlangenslijstje vroeg te veel ineens. Om uit de impasse te geraken nam de
ervaren staatsman Sir Winston Churchill in het Engelse parlement het woord. Na
opgemerkt te hebben, dat het een misvatting is dat niets met de Sovjet-Unie geregeld
kan worden voordat men het over alles eens is, meende hij, dat een wapenstilstand in
Korea en een overeenstemming over een Oostenrijks staatsverdrag tot verbetering in
de betrekkingen zou kunnen leiden. Hij voelde er veel voor, dat „binnenkort een
conferentie op het hoogste niveau zou worden gehouden". „Het kan wel zijn", vervolgde hij, „dat er geen concrete overeenkomst wordt bereikt, maar misschien zou men
gaan voelen dat er iets beters kan worden gedaan dan het mensenras in stukken te
scheuren". Paus Pius XII betuigde op een audiëntie aan de buitenlandse pers zijn
hoge instemming met de gedachte, dat „Wij een open en royale ontmoeting zullen
mogen aanschouwen tussen de mogendheden. Dit zal weliswaar geen vrede betekenen,
maar het zou op zich toch een eerste en volstrekt onmisbare voorwaarde zijn voor het
bereiken van de vrede".
Niet zozeer het feit, dat de Prime-Minister een afwijkende mening uitte dan de
wijze waarop de leider van de oppositie, Attlee, diens woorden onderstreepte, prikkelde de Amerikanen. Attlee vermat zich de Amerikaanse Constitutie isolationistisch
te noemen; hij vroeg zich af, wie machtiger was, de president of McCarthy en
beweerde, dat er elementen in de V. St. waren, die afkerig zijn van een overeenkomst
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In Korea. De reactie op deze uitingen liet zich niet wachten. Eisenhower had in heel
Amerika niemand ontmoet die geen vrede wilde, McCarthy sprak over schepen onder
Britse vlag, die oorlogsmateriaal en zelfs Chinese troepen naar het communistisch
China vervoerden. En een aanval op de hoogheilige Constitutie door een buitenlander
is meer dan een rechtgeaard democraat kan verdragen. Het incident is gesust, omdat
beide landen beseffen, dat samenwerking nodig is om niet onder het gemeenschappelijk
gevaar te bezwijken. Aldus is Sir Winston er in geslaagd in de tweede helft van Juni
een bijeenkomst van de Grote Drie op de Bermuda-eilanden te beleggen, met de
bedoeling een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen voor het geval, dat een
viermogendheden-conferentie (dus een overleg met de Sovjet-Unie) doorgang zou
vinden, In dit trio is Frankrijk de zwakke broeder. In de afmattende strijd tegen de
Vietminh in Laos heeft ook de nieuwe opperbevelhebber, Henri Navarre, no geen
keer gebracht. De gemeenteraadsverkiezingen brachten aan de R.P.F. zulke slagen
toe, dat generaal de Gaulle zijn partij uit de actieve politiek terugtrok en zijn volgelingen vrij liet te handelen overeenkomstig eigen oordeel, de wens uitsprekend, dat zij
een campagne tegen „het slechte bewind" zouden voeren. De groep Gaullisten, die
mede het ministerie-Mayer in het leven had geroepen, behield zich haar vrijheid voor,
toen Mayer met financiële bezuinigingsplannnen kwam, onwelgevallig aan de particuliere alcohol-industrie en de beetwortelbouw. Tevens demonstreerden officieren van
de handelsvloot en de arbeiders van de publieke diensten door stakingen hun ontevredenheid. Mayer wenste, na de 18 na-oorlogse kabinetten, door grondwetswijziging de
politieke stabiliteit der regering, die thans een speelbal is van de Assemblée, te
verzekeren. 'Lover kwam het echter niet. Hij werd met 328 tegen 244 ten val gebracht,
zonder dat er rekening werd gehouden met de uitgeschreven Drie-mogendhedenconferentie. Ook Paul Reynaud werd met zijn krasse saneringsvoorstellen de laan uit
gestuurd.
In zijn Parlementsrede besprak Sir Winston ook de gespannen verhouding tot
Egypte. „Wil zijn bereid de onderhandelingen over het Suez-kanaal te hervatten en
wij zouden het zeer toejuichen als de Egyptenaren instemden met deelneming van de
V. Staten aan deze besprekingen". Het trof toevallig, dat Foster Dulles te Cairo
generaal Naguib ontmoette en hem als geschenk aanbood een revolver met de handtekening van Eisenhower er op. Het vredes-symbool (!) werd aanvaard, maar Naguib
verklaarde koppig, dat hij in deze kwestie geen inmenging van derden duldde. En op
wat Churchill gezegd had reageerde hij dat de verdediging van het Midden-Oosten
hoofdzakelijk een Arabische aangelegenheid is en dat Groot-Brittannië „een aanvaller
en niet een verdediger is van de vrije wereld". Kort daarop nam Naguib een oorlogzuchtige houding aan. Hij kondigde de slag om de onafhankelijkheid aan, maar niet
„overijld - en liet doorschemeren, dat Egypte een Republiek moest worden, waarin
aan hem de teugels van het bewind zouden toekomen. Om op alle gebeurlijkheden
voorbereid te zijn, gaf de Britse regering aan die Britten, wier verblijf in Egypte niet
noodzakelijk was, de raad te evacueren en zond enige bemande oorlogsschepen naar
de bedreigde zone. Met voorbijgaan van de andere Arabische staten aan de Middellandse Zee, waar twee meerderjarig geworden vorsten: Hoessein in Jordanië te
Annam en Feisal in Irak te Bagdad feestelijk ingehuldigd waren, vertrok Dulles naar
India om te New-Delhi besprekingen te voeren met Nehroe. Deze is niet te spreken
over de starre houding der V.N. te Pan Moen Djon in de kwestie van de krijgsgevangenen. Hij is van mening, dat de concessie der Roden heel dicht de Indische
resolutie nadert, die in het najaar was aangenomen, terwijl de V.N. slechts de Chinese
weigeraars door de uitleg-commissie willen laten bewerken en de Noord-Koreanen
(34.000) onmiddellijk na de wapenstilstand wensen vrij te laten. Deze ,,bewerking"
zou slechts twee maanden mogen duren, volgens de V.N., maar de commissie zou,

naar de mening der tegenpartij, vier maanden nodig hebben. Dat het toezicht zal
worden uitgeoefend door een commissie van Zweden, Zwitserland, Polen, TsjechoSlowakije en India werd door beide partijen aanvaard.
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groeperingen en organisatie$ gehandhaafd zou blijven, Mgr Alfrink noemde de eenheid
„in alle sectoren" van het leven een niet te miskennen hoog goed en kardinaal De
Jong wees er op, dat „naarmate .onze emancipatie voortschrijdt, onze eenheid op
staatkundig gebied het eerst en het'meest gevaar loopt. Het bewaren van de eenheid
op elk terrein van het openbaar leven is, voorzover het ons vaderland betreft, noodzakelijk en onmisbaar".
De „in vrijheid herboren" katholieken hebben bij de stembus van 27 Mei ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen tonen in hoever zij deze vermaningen begrepen en toegepast hebben. De verwachtingen waren hoger dan de uitkomst.
De K.V.P. wist zich met een kleine vooruitgang te handhaven, maar te veel katholieken nog hebben de ,,vrijheid" gekozen boven de gehoorzaamheid.
K. j. D.
1-6-'53
BELGIË
Mei werd ingezet met de behandeling in de Kamer van het ontwerp over de
bijcredieten. Bij deze gelegenheid sprak de Eerste-Minister een met spanning verwachte grote rede uit over de financieel-economische toestand van het land. Het was
een degelijk overzicht over de ontwikkeling van België onder het homogeen bewind,
helaas minder belangwekkend als behandeling van de problemen waarvoor het land
thans geplaatst staat of als toetsing van de toekomst. De betrekkelijk verwarde en
elkaar tegensprekende interrupties vanwege de oppositie vermochten op dit stuk niet
meer klaarheid te scheppen. Het diepst ging dan nog groepsvoorzitter Eyskens die
waarschuwde voor verschillende uitgaven die nog te wachten staan. Er is zeker geen
onmiddellijk gevaar, maar we hangen in ruime mate af van de wijze waarop de
leningen zullen beantwoord worden en van het behoud der conjunctuur op het huidig
peil. De economisten zijn niet pessimistisch op deze punten, maar ook zij kunnen geen
zekere prognose stellen. Minister Janssen werd van af het begin verplicht een nauw
pad te volgen. Hij heeft dat gedaan met zelfverzekerdheid en virtuositeit, maar het
paadje is niet noemenswaardig breder geworden.
Is de financiële kwestie aldus voorlopig van de baan, problemen zijn er genoeg.
Een twistappel blijft het gewaarborgd weekloon. Werkgevers en middenstanders
houden niet op tegen de invoering ervan te protesteren, terwijl de arbeiders niet van
hun eis afwijken. De taak van de regering, om een juiste oplossing te vinden, zal niet
gemakkelijk zijn. Te meer daar de ontevredenheid onder de middenstanders gestadig
groeit. Op de kaderdag van het N.C.M.V. uitten ze de nauw verholen dreiging het
desnoods met een eigen politieke formatie te proberen. 31 parlementsleden uit hun
midden richtten een nota tot de eerste-minister om een eigen middenstands-ministerie
te vragen. Vast staat, dat tal van hangende ontwerpen om een oplossing vragen. Al
is daarvoor een middenstandsminister niet onontbeerlijk, toch vormt deze gedachte de
inzet van een psychologisch belangrijk spel. Met die psychologische factoren dient de
regering terdege rekening te houden. Ze treedt practisch het laatste jaar in van de
legislatuur der volstrekte meerderheid, en zulke jaren zijn steeds beslissend. Wat van
het programma uitgevoerd werd, weegt voor de publieke opinie vaak lichter, dan
hetgeen nog tot stand moet worden gebracht. En de regering heeft het niet gemakkelijk met de publieke opinie. Niet alleen staat zij tegenover het radicale verzet van de
oppositie de liberalen tonen zich weliswaar betrekkelijk soepel — maar er zijn ook
de spanningen binnen de meerderheidspartij zelf. De problemen in de C.V.P. werden
bijzonder in 't licht gesteld ingevolge eel artikelenreeks van de partijvoorzitter, dhr.
Th. Lefèvre, die de complexen binnen de christelijke gemeenschap onverschrokken
onder de loupe neemt, blijkbaar met het doel, . heilzame klaarheid en een algemeen
besef over de inzet van de politieke strijd te brengen. De politieke positie van de
katholieken kan alleen verstevigd worden, wanneer pers, standen, katholieke actie,
e.d.m. hun onafhankelijkheidsgeest niet zover drijven, dat de centrale idee van het
omvattend christelijk sociaal programma op de achtergrond geraakt. Dat zulks
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D

E wintermaanden zijn vs erbijgegaan zonder enige schokkende politieke gebeurtenis. Ondanks haar vrij-zwakke numerieke meerderheid in het Britse Lagerhuis,
heeft de Conservatieve regering de meest-intense periode van het parlementaire leven
rustig doorgemaakt. Van haar kant is de socialistische oppositie nog steeds even
radel. es. Ze weet niet waar ze heen moet. Ze onderneemt zelfs geen ernstige stormloop tegen de co
rvatieve denationalisatie-politiek. Weliswaar wordt gedreigd dat
de opkopers van de gedenationaliseerde ondernemingen — baantransport en staalindustrie geen penny vergoeding zullen krijgen als de Britse staat die onder socialistisch bewind opnieuw overneemt. Maar er is niemand — misschien enkele theoretici
uitgezonderd — die er zich druk om maakt. De regering zit steviger in 't zadel dan
• • it. Elke tussentijdse verkiezing consolideert haar positie en de Labourpartij is, in
wezen, zo ontmoedigd, ja moedel. es dat ze de tijd doodt de er gekuip, geste ek, enz.
.... niet tegen de politieke tegenstander, doch onderling, in eigen rangen, onder
politieke geloofsgenoten.
Bij gebrek aan he fdbrekens over aangelegenheden van dagelijkse aard — de
herbewapening is een vanzelfsprekend iets, de drukte om de watersnood was na acht
dagen geluwd en de queues zijn de huisvrouw niet langer een dag- en nachtmerrie —,
heeft de Brit derhalve tijdens de winter om zo te zeggen in de toekomst geleefd: De
kroningsplechtigheden tijdens de maand Juni en het privé-bezoek van Maarschalk
Tito. Dat zijn, als het ware, de twee polen waar alles rond gedraaid heeft sinds mijn
laatste brief, zeker als we de Bevanistische controverse buiten beschouwing laten. Is
het eerste — het uitzien .ar de kroningsfeesten
van zelf sprekend v e sr de Brit,
en zelfs veer de Schotse irridentist die zich maar niet bij het indicatief Elizabeth II
kan neerleggen, dan me -t de Tito-geschiedenis voor de Minister van Buitenlandse
'Laken een even onve . chte als onaange . me angel zijn geweest. Het leek zo
eenvoudig: hij wordt naar Belgrado uitgenodigd als gast van Tito. Uit hoffelijkheid
en politieke berekening nodigt hij Tito naar Londen uit. Et voilà Maar die Titoaangelegenheid heeft bij een deel van de Anglicanen, en bij alle Katholieke milieus
kwaad bloed gezet. Pamfletten, spreekbeurten en krantenartikels stelden dat bezoek al
maanden te voren dag aan dag aan de kaak. Hoe he g 't werd opgenomen mag
blijken uit het volgende, ontleend aan de v e erpagina van The Catholic Times van
27 Februari, dus juist één maand voor het bezoek:
„Door aan de Koningin de wenk te geven Maarschalk Tito tijdens zijn bezoek tot
een lunch uit te nodigen, hebben de Ministers van Hare Majesteit de krachtig
uitgesproken gevoelens van millioenen Harer onderdanen, met de 25 millioen Katholieken die het Commonwealt telt voorop, finaal geïgnoreerd.
Tevens wordt het algemeen erkende feit verdoezeld dat Tito, als marxist, slechts
haat koestert ve er al wat door een Christelijke monarchie wordt gesymboliseerd. We
bieden aan Hare Majesteit onze hulde aan als tegenwicht voor wat we de belediging
noemen, die Haar werd aangedaan".
Hoe gr e et de Katholieke verbittering is blijkt wel heel bijzonder uit de beslissing
van de Uitvoerende Raad van de C.Y.M.S. van Gr e et-Brittannié, om tijdens het
bezoek van Tito o.m. gedurende een volle week een Kruistocht te houden voor het
dagelijks bijwonen van de H. Mis. De Raad deed nochtans opmerken dat „manifestaties van welke aard dan se k betreurenswaardig zouden zijn, ondanks de verantw. erde
afkeer ve .r het bezoek die de Christelijke gemeenschappen op ethische grond algemeen
aan de dag leggen".
Volledigheidshalve zij in dit verband nog herinnerd aan de openbare verklaring van
de Anglicaanse Primaat-Aartsbisschop van Canterbury, reeds van 10 December van
het vorig jaar, dat de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens het bezoek van Tito
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***
In verband met wat ik de minoriteitsvraagstukken in Gr .t B annië meen te
mogen n men, wil ik hier op twee punten wijzen:
Land van Wales: De Centrale Adviserende Raad v r Onderwijs (Wales) heeft
onlangs een rapport uitgebracht. Het bevat o.m. een sterk pleid i ten gunste van de
tweetaligheid van de Welshe jeugd. Het Welsh, of Keltisch is op catastrofale wijze
in verval geraakt en het wordt d. r de televisie nog o iddellijker in zijn bestaan
bedreigd. In bepaalde districten, aldus nog steeds het rapport, waar vijftig jaar
geleden iedereen nog Welsh sprak, is dit onder de jeugd van vandaag teruggelopen
tot minder dan 2,5 %©. Men h pt de achteruitgang te stuiten d. r een beter en intensiever taalonderricht gegeven d r werkelijk tweetalige leerkrachten, en d. .r de
voldoende toevoer van tekstboeken.
Van zijn kant heeft de Secretaris-Generaal van het Welshe departement van het
Ministerie van Openbaar Onderwijs in een rondschrijven gezegd dat een krachtige en
consequente inspanning nodig zal zijn, wil men de tweetaligheid onder de jeugd weer
zien toenemen.
Schotland: De Koninklijke Commissie v r Schotse Aangelegenheden heeft op
27 Februari in Edinburg haar eerste publieke zitting gehouden. Bij die gelegenheid
heeft het Verbond der Koninklijke Steden, dat bestaat uit vertegenwoordigers van
plaatselijke gezagslichamen, een memorandum aan de Commissie voorgelegd. Er
wordt stelling in genomen tegen uelke stap, van welke aard k, die op een politieke
scheiding t en Schotland en Engeland zou uitlopen, alsmede tegen het herroepen of
het wezenlijk amenderen van de Acte van Unie". Toch beveelt het een verbetering
van het wetgevend apparaat aan inzake zuiver Schotse aangelegenheden en problemen. Om het parlement in staat te stellen wetten die uitsluitend slaan op interne
Schotse kwesties vlugger af te handelen, zouden aldus het memorandum — de
machten en bevoegdheden van het Schots Groot Comité moeten uitgebreid worden,
tenzij men de voorkeur geeft aan de vo ing van een adviserend en beraadslagend
lichaam. Bovendien wordt er in gepleit v r de oprichting van bijkomende departementen, binnen het kader van het Rijksministerie v r Schotland, voor kwesties als:
transport, handel, arbeid, brandstoffen en drijfkracht.
De toenemende inschikkelijkheid, onder conservatieve inspiratie, van Londen tegenover Cardiff en Edinburg m. t de Labourpartij wel erg dwars zitten. Vooral wat het
Land van Wales betreft, een der socialistische burchten in het Verenigd Koninkrijk en
dat van Labour het heil van zijn regionali e verwachtte!
***
„Dit boek brengt verslag uit over enkele van de redenen die mij hebben geleid tot
een Christelijk-godsdienstige opvatting van het Heelal. Het zijn he.fdzakelijk redenen
en.arg eaten die tot het verstand spreken.
Het verstandelijk benaderen van de godsdienst is vandaag oudmodisch. Toch wens
ik hier duidelijk te maken waarom ik die wijze van benaderen in dit boek heb

aangenomen".
Met deze alinea's begint Professor Cyriel E. M. load, het voo oord tot zijn
jongste boek The Recovery of Belief --- A Restate nt of Christian Philosophy
(Uitg.
Faber . d Faber). Het is een fascinerend, koel, kristalheldere en toch geestelijk
ontroerend boek. Profe r Joad, Hoofd van de Wijsgerige en Psychologische afdeling
van het Birkbeck College van de Londense Universiteit, een eminent philos..f, of
juister een briljant vulgarisateur van de wijsbegeerte, heeft zich inderdaad op één -enzestig jarige leeftijd aangesloten bij de Anglicaanse Kerk. Deze bekering is een
alleszins merkwaardige gebeurtenis, zonder te gewagen van de weerslag die ze zal
moeten hebben wegens de populariteit van J d. Ze is veeleer een kwestie van
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Devout Soules; Contrived al to the Honour of the Incomparable Virgin Marie Mother
of God; For the pleasure and devotion especially of the Parthenian Sodalitie of Her
Immaculate Conception. Het gaat hier eigenlijk om een uitmuntend verzorgde her-

uitgave op Japans papier, met een niet-feilloze inleiding en nota's door Iain Fletcher,
van een boek dat voor het eerst in 1633 verscheen. (Het bezit ervan was toen in
Engeland voldoende om naar de galg te worden verwezen. Vandaag maakt men er
een der fraaiste uitgaven van die we ons kunnen voorstellen!) Het heeft vermoedelijk
als auteur Pater Henry Hawkins, S.J., geboren in het graafschap Kent tussen 1571 en
1575 en op 8 Augustus 1646 te Gent overleden in het klooster van de Engelse
Tertiarissen. Pater Hawkins stamde uit een nogal voornaam geslacht van Engelse
Katholieken, werd in 1609 opgenomen in het Engels College te Rome, trad zes jaar
later in de Sociëteit van Jesus en werkte dan nagenoeg 'n kwart eeuw lang als lid van
de geheime Engelse zending van die Orde, hoofdzakelijk in Londen. Hij schreef
verschillende werken. Ze werden gedrukt op de persen van het Engelse S.J. College
van St. Omaars en Engeland binnengesmokkeld. De Partheneia Sacra is niet slechts
-een heerlijk werk van Mariale devotie, met fraaie etsen door P. van Langeren geillustreerd. Het is tevens een literair oeuvre van zeldzame, doch al te zeer miskende
betekenis. Het prozagedeelte, met een vrij-sterke Latijnse inslag, weelderig Barok, is
uiterst muzikaal, evocatie f en terzelfdertijd verraadt het een volkomen nieuwe sensibiliteit. De gedichten die er in voorkomen, zijn niet slechts niet-banaal, doch worden
gekenmerkt, zeker in de beste gedeelten, door een zachte, mystieke zalving.
,

***
Dezelfde uitgever heeft trouwens ook een herdruk gepubliceerd van een boek dat
juist 49 jaar na de Partheneia Sacra verscheen. Het is getiteld Pandaemonium en werd
geschreven door een zekere Richard Bovet. De herdruk werd ingeleid en van noten
voorzien door Montague Summers. Het boek staat in scherpe tegenstelling tot het
voorgaande. Het is een zogenaamde wetenschappelijke studie van de geheimzinnige
machten en werkingen van de duivel. Als ik het hier vermeld (en het is voorwaar
geen kinderlectuur!) , dan is het enkel om de tegenstelling qua stijl en taal met de
Partheneia te beklemtonen. Dit laatste behoort tot de eerste Stuart-periode. Het
Pandaemonium tot de tweede en kondigt reeds het rationalistisch classicisme van de
XVIIIe eeuw aan. Doch meteen werpt het een schril licht op de strijdmiddelen die in
'die periode werden gekozen om de religieuse invloed van werken als het voorgaande
en van de Engelse Zending tegen te gaan.

***
Op het gebied van romans, verhalen en dichtkunst is het deze afgelopen maanden
wel wat kleurloos geweest. Weliswaar heeft C. Day Lewis onder de titel An Italian
Visit (Jonathan Cape) een lang gedicht in zeven delen of hoofdstukken geschreven.
Alles samengenomen 64 pagina's poëzie. Maar persoonlijk heb ik er nog niet in
kunnen vinden wat de meeste critici er in ontdekten: het belangrijkste dichtwerk van
het laatste decennium! Wat toch niet wegneemt dat het een aantal uiterst mooie
bladzijden telt.
Ook het toneel en de muziekwereld hebben weinig origineels gegeven dat tegelijk ook
belangrijk is. Het is waar dat de Kroningsfeesten ons een extra-seizoen van muziek en
toneel beloven, met nieuwe opera's, nieuwe balletten, nieuwe toneelwerken van Eliot,
Fry, Rattigan, enz.
Daartegenover staat dat de historiografie heel bijzonder heeft uitgeblonken. Door
plaatsruimte gedwongen, moet ik me tot de volgende titels beperken, die torenhoog
boven de andere uitsteken: The Shorter Cambridge Medieval History
(2 dln, Cambridge University Press), een gecondenseerde uitgave van de wereldvermaarde Cambridge geschiedenis van de Middeleeuwen die uit acht delen bestaat. De tekst van de
gestroomlijnde uitgave werd verzorgd door de inmiddels overleden Professor C. W.
Previté-Orton, een van de redacteurs van het oorspronkelijke Opus Major. De
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systematische samenvatting maakt .n het boek een, magistrale, doch ietwat dorre
opeenstapeling van feiten, data en persoonsnamen uit de iiet jaar Europese geschiedenis die het bestrijkt. Een Uniek referentiewerk is het alleszins, dat tot in de details
de vraag beantwoordt: „Wat is er in de Middeleeuwen geschiedt". Maar het antwoord op de vraag: „Wat de Middeleeuwen eigenlijk waren?' blijft het ons uiteindelijk schuldig. Er zij nog op gewezen dat hete boek overvloedig met ve .rtreffelijk
plaatwerk is verlucht en een aantal stambomen geeft. Jammer genoeg mist men een
bibliographic. The Earlier Tudors — 1485-1558, d. er J. D. Mackie is het zevende
deel, doch de tiende gepubliceerde band van de Oxford History of England (Clarendon Press — University of Oxford), die veertien boekdelen zal beslaan. Qua wijze
van opstel is dit boek de antipode van het zo juist vermelde: het leest vlot, aangenaam,
boeiend, dank zij de sierlijke taal en de ruimte en tijd waar de auteur over beschikt.
De historicus roept allerlei tijdsgetuigenissen in. sommige van gewicht en belang,
andere veeleer anecdotisch, getuigenissen pro en contra, zonder ons enige conclusie
op te dringen. Zelfs niet op het delicate punt van de breuk met Rome onder Hendrik
VIII. Alles samengenomen is het een studie die de Tudors vrij sympathiek is gestemd.
ofsch. en men 't hier en daar betreurde dat het een Schot is die hier over de Welshe
Tudors spreekt en niet een man uit het Land van Wales!
Op het gebied der Engelse geschiedenis dient hier ook hulde te worden gebracht
aan de merkwaardige publicatie in acht delen, onder leiding van Professor J. E.
Morpurgo, door de populaire Penguin • eks. Met het verschijnen van England in the
Seventeenth Century — 1603-1714 (de Stuarts en Cromwell), de er Maurice Ashley,
is de uitgave nu, op één titel na, volledig. De gehele serie die wel een 24 , $ pagina's
telt, kost 1 pond (140 B. Fr., 10 Gulden). Doch elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar
en in zichzelf volledig. Het is meen ik hier en elders zonder weerga!

I . ke de plastische k i ten zij het volgende ve neld: de Hollandse Schilderk • t
tot aan 1750 is maandenlang de kwestie van de dag geweest. Ik weet het, er zijn
allerlei tent. enstellingen gehouden. tientallen, honderden .... en er werden goede, ja
zelfs uitmuntende kunstmonographieën gepubliceerd die niets met de Hollandse School
te maken hebben. Bijv rbeeld het reproductie-album Renoir (Phaidon Press), ingeleid
de er William Gaunt. Het geeft als plaatwerk 104 schilderijen van de kunstenaar, 17
ervan in volkleurendruk. En verder de Barbara Hepworth — Carvings and Drawings
(Lund Humphries), die 160 reproducties geeft, in luxurieuse uitvoering, van haar
werk: tekeningen en beeldhouwwerk. (Sir) Herbert Read, de gezaghebbende criticus
(en, zoals iemand opmerkte, de eerste anarchist die in Groot-Brittannië tot de adelstand werd verheven!) schreef de inleiding, terwijl Barbara Hepworth zelf. de Engelse
beeldhouwster die in 1950 op de Biënnale van Venetië met eerbewijzen werd overladen, de er het boek een aantal intere . nte nota's plaatst van autobiografische en
kunstphilosophische aard, hoofdzakelijk met 't oog op de lezer die zich voor de
moderne beeldhouwkunst interesseert. Ik wijs e ek nog op de studie van Hesketh
Pearson over The Man Whistler (Metheun), zeer geestig geschreven, en die over de
Dress in Mediaeval France (Oxford University Press), de er Joan Evans. Deze werken verdienen de aandacht omdat er zoveel bladzijden in voorkomen over de klederrgondische Hertogen (en meteen dus in de Lage Landen). Het
dracht onder de
bevat 11 tekeningen in, en 84 platen buiten de tekst.
Doch de juist-vermelde werken, hoe interessant ze . ek zijn, doen helemaal geen
afbreuk aan mijn bewering dat het alles genomen de Hollandse Sche el is die op
kunstgebied te Londen heeft getriomfeerd. En wel in een boek in twee delen, wellicht
het me eiste van de hele Engelse boekproductie van 1952 en in drie tent. enstellingen.
De titel van het boek luidt: Rembrandt's Etchings, zijnde de volledige catalogus van
het etswerk van Rembrandt (Phaidon Press), verzorgd door Ludwig Manz (een herdruk van de Rembrandt Paintings, ingeleid en geannoteerd de er Tancred Borenius

BRIEF UIT
BRIEF
UIT LONDEN

367

Dedrie
drietents
tentoonstellingen
zijn:eerst
eerstenen
verscheen terzelfdertijd
terzelfdertijd biJ
bij dezelfde
dezelfde uitgever). De
snstellingen zijn:
Vs s
1 de
de tents
snstelling Dutch Pictures
vooral
tentoonstelling
Picturcs 1450-1750
1450-1750 die op 22
22 November
November van
van verleden
verleden
in de
de Koninklijke
Koninklijke Academie voor Schone
Schone Kunsten
Kunsten teteLonden
Londenwerd
werd
jaar in'
de salons
salons van de
geopend
haar
deuren
heeftheeft
gesloten
na tot. over
de 8000
bezoekers
per
geopenden
enop
op1 1Maart
Maart
haar
deuren
gesloten
tot over
de bez
kers per
dag
te hebben
hebben gehad!
gehadl 644
614 schilderijen
schilderijen hingen
zestien salons verdeeld
verdeeld en
en in
in
dag te
hingen er
er over
over zestien
meerderheid waren
werken ontleend
ontleend aan
aan Britse
Britseprivé-verzamelingen.
privé-verzamelingen. In
[n het
het
meerderheid
waren die
die werken
etsen van
van
British
Museum werd
daarentegen een
tentoonstelling gehouden
British Museum
werd daarentegen
een tentoonstelling
gehouden van
van etsen
Hollandse
museum. Meer
in de
de
Hollandse kunstenaars
kunstenaarsuit
uitde
de eigen
eigen collecties
collecties van
van het museum.
Meer nog
nog dan in
Koninklijke
van Rembrandt.
Rembrandt. Wat
Watbegrijpelijk
begrijpelijk is,
is.
Koninklijke Academie
Academie overheerste
overheerste hier
hier het
het werk van
daar
het British
British Muse
Museum
meestuitgebreideenenfraaiste
fraaistecollectie
collectie
Rembrandt-etsen
daar het
sø dedemeestuitgebreide
Rembrandt-etsen
ter
wereld bezit.
bezit. De
De derde
derde tents
tentoonstelling
die juist
juist zal
zal gesloten
gesloten zijn
zijn als
alsdeze
dezebrief
brief
ter wereld
snstelling die
Toch was
waszezenauwelijks
nauwelijks
verschijnt.
overweldigend noch
noch zo
zo uitgebreid.
uitgebreid. Toch
verschijnt, was
was niet
niet zo overweldigend
aanDe
DeInvloed
Inv! van
minder
gewijd was
was aan
van Rembrandt
Rembrandt in
in de
de 17e
17e
minder interessant
interessantdaar
daar Ze
ze gewijd
&uw.
bestond uit
uit een
een zeventigtal
zeventigtal schilderijen
schilderijen van leerlingen
leerlingen en epigonen
epigonen van
van de
de
Eeuw. Ze bestond
Meester,
deMatthiesen
Matthiesen Gallery
Gallery van
van New
NewBond
BondStreet.
Street.
Meester, en
en was
was keurig
keurig verzorgd
verzorgddoor
d r de
De catalog=
catalogus was
waskwistig
kwistiggeillustreerd
geïllustreerd en
en werd
werd verkocht
verkocht ten
ten vssrdele
voordele van
vanhet
het
Hollandse Rampenfonds.
Rampenfonds.
.

Over de
de kroningsplechtigheid
kroningsplechtigheid als zodanig
zodanig hebben
hebben uw
uweigen
eigenkranten
krantengedetailleerde
gedetailleerde
verslagen uitgebracht.
uitgebracht. Ik
er dus
dus niet
niet op
opterugkomen.
terugkomen. Toch
Tochisiserereen
eenkaraktertrek
karaktertrek
verslagen
Ik zal er
wel, dat
datzezeminder
mindereen
eenkroning,,
kroning.
die
wellicht niet
niet voldoende
voldoende werd
werdbeklemt
beklemtoond.
die wellicht
. snd. En wel,
dan
een zalving
zalVing was,
was, een
eenzalving
zalvingvolgens
volgensdedezuiverste
zuiversteoude
oudekatholieke
katholieketraditie.
traditie.
dan een
Hare Majesteit
Majesteit gehuld
gehuld in
in de
de z.g.
Z.g. "Colobium
Onmiddellijk
b.v. werd
werd Hare
„Colobium
iddellijkna
na de
de zalving
zalving b.v.
Sindonis",
bij uitstek
uitstek kerkelijk
kerkelijk kledingstuk
kledingstuk dat
dat beantws
beantwoordt
aandedepriesterlijke
priesterlijke
Simlonis", een bij
srdt aan
dan tot
totdedeenigszins
enigszinsonthutsende
onthutsende vaststelling
vaststelling dat
dat een
eennietnietalbe.
Dit brengt
brengt ons
ons dan
albe. Dit
katholiek land
voor
kroningsplechtigheid een
eenessentieel
essentieelkatholieke
katholieke ritus
ritus heeft
heeft
katholiek
land v
r dede
kroningsplechtigheid
gevolgd en,
en, dank
dank zij
zij de modernste
modernste techniek
techniek -— televisie, film,
film. etc. —,
-, de
de grootsheid
grootsheid ea
en
de
intense vroomheid
ervan
laten
zien
aanvoelen
aan
millioenenmensen
mensen over
over
de intense
vr mheid cry
konkon
laten
zien
en en
aanvoelen
aan
millioenen
de hele
hele wereld
wereld die
wellicht nooit
vanhet
hetbestaan
bestaanvan
vanzo'n
zo'nritus
ritushadden
haddengehs
gehoord.
laat
die wellicht
n it van
srd, laat
staan
er zich
zich d
door
haddenlaten
latenontroeren!
ontroeren! Het
Hetisiswaar
waardat
datdededienst,
dienst,het
hetprotestants
protestants
staan er
r hadden
gebruik
Engels werd
werd gecelebreerd,
gecelebreerd. en
en dat
dat de
deKoningin
Koningin de
deformele
formele
gebruik getrouw,
getrouw, in
in het Engels
belofte
heeft afgelegd
afgelegd het
hetProtestantisme
Protestantisme tetebeschermen.
beschermen. Doch
Dochanderzijds
anderzijds kan
kan niet
niet
belofte heeft
zij gezalfd werd
werd „zoals
"zoals Salomon
Salomon ds
door
Zadok de
de Priester
Priester en.
en.
worden weggecijferd
weggecijferd dat
worden
dat zij
er Zadok
Nathan de Profeet
Profeet tot
totKoning
Koningwerd
werdgezalfd'',
gezalfd".enendat
datzijzijmet
metbijna
bijnaByzantijnse
Byzantijnseluister
luister
Nathan
we1'd
gekroond
Edwardskroon.
nietmeer
meerde
deoorspronoorspronwerd gekrs
end met
met de
de St.
St. Edwardskrs
en.Deze
Deze is
is weliswaar
welisw..r niet
k
kelijke
kr n waarmee
end zijn,
keliJke kroon
waarmee Alfred
Alfred de
de Grote
Grote inin853
853teteRome
Romezou
zougekrs
gekroond
zijn.en
en ook
ongeveer
eeu eeuw
eeuw later
later de
degecanoniseerde
gecanoniseerde heilige
heilige Edward
Edward de
de Belijder.
Belijder. Die
Die kr
kroon
ongeveer een
werd
tijdens heil
puriteins bewind
Cromwell vernield.
vernield. Doch met
met het
het herstel
herstel van
van
werd tijdens
het puriteins
bewind van Cromwell
de monarchic
monarchie in
1660 werd
werd de vroegere
vroegere traditie
traditie weer
weer opgenomen
opgenomen en
en werd
werd met
met al
al de
de
in 1660
originele pracht,
pracht, praal
betekenis een
Edwardskroon
ter vervanging
vervangingvan
van
originele
praal en
en betekenis
een nieuwe
nieuwe St. Edwardskre
n ter
de vernietigde
vernietigde gesmeed.
gesmeed. (Het
(Het meest
meest gezaghebbende
gezaghebbende en
en informatieve
informatieve boek
boek over
OWT de
de
de
kroningsprocedure
ontegenzeggelijk The History
History of
ofthe
the COl'onation,
door
Lawrence
kroningsprocedure is ontegenzeggelijk
Coronation, de
ar Lawrence
E. Tanner,
Tanner, Conservator
Conservator van
van de
de Monumenten
Monumenten en
en van
vande
debibliotheek
bibliotheek van
vanWestminster
\Vestminster
Abdij -— Uitg. Pitkin).
Abdij
Pitkin).
Van hun
hun kant
kant hebben
hebben de
deBritse
Britsekatholieken
katholiekenmet
mettreffende
treffendeinstemming
instemming en eensge~
eensgeer haar
zindheid
Koningin Elizabeth's
Elizabeth's verzoek
verzoek om
om gebeden
gebeden ve
voor
haar kroni
kronillg.'Idag'
beantzindheid Koningin
dag beant
woord.
heel het
het Britse
Britse Gemenebest
Gemenebest werden
werden triduums
triduums gehouden
de vvoorWe
erd. Door
Ds er heel
gehouden en
en op de
avond
van de
de kroning
kroning werden
werden in
in de
de katholieke
katholieke kerken
kerken (vs
(voor
het eerst
eerst in
in hhUIl.
avond van
er het
geschiedenis) avondmissen
plechtige avondmis
avondmis in
in de
dekatholieke
katholieke
geschiedenis)
avondmissen opgedragen.
opgedragen.De
De plechtige
kathedraal van Westminster
Westminsterwas
wasnauwelijks
nauwelijksminder
minderindrukwekkend
indrukwekkendenenluisterrijk
luisterrijk dan
dan
kathedraal
de plechtigheid van enkde uren later in de Abdijkerk. Kardinaal Griffin officieerde. deplchtigvankeurltidAbjke.KarnlGifoced.
en tientallen
tientallen geestelijke
geestelijke en
enwereldlijke
wereldlijkegezactsdkagers
gezaQscfragers uit
uit binn
binnen,..
Monseigneur Cento en
Monseigneur
in de
deuiterste
uiterste hoeken,
hoeken gevulde kerk-kerken
buitenland waren
en buitenland
waren tegenwoordig
tegenwe erdigin
in het
het tot in
gebouw.
-

FORUM

368

De kroningsplechtigheid is dus veel meer dan een Britse ceremonie geweest.
„Midden in de XXe eeuw", schreef The Tablet onder de titel „Een christelijke
wijding", „had deze plechtigheid plaats, volkomen doordrongen van de gedachte dat
het de taak van de mens is de wil van een ander te leren kennen en te vervullen, en
zich te schikken naar de intenties van zijn Schepper, zoals die door Christus werden
geopenbaard". Zo werden dus op 2 Juni, met onvergelijkelijke praal en pracht van
staatswege, eeuwige waarheden in herinnering gebracht en daar dit hier op een
wereldschaal kon geschieden, kreeg de kroningsplechtigheid van Koningin Elizabeth
een betekenis en weerslag die het strikt nationale grotelijks transcendeert.
Hugo van de Perre
.

Forum
Sociographie en Missie
De tijd is voorbij, dat een missionaris
voor zijn taak uitgerust mocht heten,
wanneer hij zijn koffer gevuld had met
kraaltjes en plaatjes en verder over enige
kennis beschikte van de inheemse talen.
Meer dan ooit eist de missionering nu
een wetenschappelijk verantwoorde planning. Vooral de sociale wetenschappen
zullen de missionaris een kostbare hulp
bieden in verband met de revolutionnaire
veranderingen op demographisch, economisch en politiek gebied waarin de vol-keren van Azië en Afrika in steeds sneller tempo worden meegesleurd.
Dit is wel de conclusie, welke zich
-onweerstaanbaar aan ons opdrong na
lezing van het artikel van Prof. G. Zeegers en C. Thoen: „Soziographische Forschung in der Missionierung" (gepubli
ceerd in „Scientia Missionum Ancilla",
Nijmegen, 1953, p. 211-242), waarvan wij
hieronder enige gedachten naar voren
brengen.
Demographische factoren

Alleen reeds de gigantische bevolkingsaanwas in de steden en industriecentra
van de Congo, Zuid Afrika, India en
Indonesië dwingt de missieleiding zich te
"bezinnen op de vraag, waar deze millioenenmassa's zich zullen ophopen en
welke veranderingen in de sociale structuur hiervan het gevolg zullen zijn. Mis-

siemethoden, die hun effect sorteerden in
een statische maatschappij, zullen nu onder de totaal veranderende omstandigheden grondig herzien moeten worden.
Het geringe aantal krachten immers dat
de Kerk in het veld kan brengen, vraagt
om een maximum van doelmatigheid.
Deze eis tot „rationalisatie" klemt te
meer, wanneer we bedenken, dat de toename van het aantal gedoopten in de
verste verte geen gelijke tred houdt met
de normale bevolkingsgroei. Paradoxaal
maar tevens tragisch is het daarbij te
moeten constateren, dat de toename van
het aantal Katholieken de rechtstreekse
missionering in zekere zin belemmert.
Want de missionaris zal nu aan de normale zielzorg van zijn neophyten de tijd
en aandacht moeten wijden, die hij anders
aan de niet-Katholieken had kunnen besteden. Hieruit blijkt wel, dat de rechtstreekse geloofsprediking slechts een onderdeel vormt van het missiewerk, en dat
de penetratie van de buiten-kerkelijke,
meer profane sectoren van de samenleving
even belangrijk is. Pas wanneer deze penetratie op voldoende wijze heeft plaats
gehad, mag een volk rijp worden1 geacht
voor massabekeringen.
Sociaal-economische factoren

Ook economisch bezien voltrekt zich in
Afrika en Azië een omwenteling, waar-
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van de gevolgen voor de gehele wereld
110g niet te overzien zijn. Het toenemend
contact tussen Oost en West, waardoor
afstanden en scheidsmuren wegvallen.
schudt de volkeren wakker, die eeuwenlang zich zelf genoeg waren in hun agrarische maatschappij, en dwingt hen deel
te nemen aan de wedloop der wereldproductie en -consumptie. De sociale evolutie, die zich in Europa langs lijnen van
geleidelijkheid in meer dan honderd jaar
voltrok, moet hier in enkele tientallen
jaren geforceerd worden. Sterke sociale
spanningen zijn hiervan het onvermijdelijk
gevolg.
In West Europa was de Kerk bijna te
laat in het leveren van haar positieve
bijdrage tot deze ontwikkeling, maar dank
zij het initiatief van Leo XIII kon een
dam opgeworpen worden tegen het materialistisch communisme. Ook de missiegebieden zijn nu voor het communisme
een vruchtbaar arbeidsveld geworden.
Door het feit, dat het zowel aan de materiële instincten als aan de religieuze behoeften van de mens appelleert. kan het
deze volkeren meer bieden dan de voze.
westerse technocratie. Slechts het Katholicisme, dat het materiële en profane op
harmonische w1jze in zijn ideologie heeft
geïntegreerd, biedt hîer het reddend aJter
natief.
J

Terecht benadrukte daarom Pi us XII in
zijn encycliek "Evangelii praecones" de
zware verantwoording. dîe op de leden
der Missiekerken rust, om op dit sociaal
economisch niveau positief opbouwend
werk te verrichten. Kennis, wetenschappelijke kennis van de maatschappelijke
structuur zijn hiertoe een eerste vereiste.
Missie en sociale wetenschappen zullen
hier hand in hand moeten gaan, en zullen
elkaar wederzijds uitstekende diensten
kunnen bewijzen. In de ervaring, die de
missionaris!'Ien opdoen. vindt de socioloog
een kostbare bron van informatie, terwijl
anderzijds de socioloog de missionaris
kan helpen bij de zielzorg in een samenleving, waarvan de analyse slechts op
J
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sociaal-wetenschappelijke wijze verantwoord tot stand kan komen.
De. Unesco
Naast het communisme doet echter ook
het westerse humanisme en kapitalisme
zijn invloed tot in de meest afgelegen
gebieden gevoelen. wat ook weer zijn
terugslag heeft op het missiewerk. Alleen
reeds de strijd tegen het analphabetisme,
zoals deze door de Unesco gepropageerd
wordt, heeft voor de Missie enorme consequenties. Tientallen millioenen zullen in
de komende jaren een dorst naar lectuur
krijgen, welke voor het grootste deel door
de niet-christelijke productie bevredigd
zal worden. En dan is het niet genoeg,
dat de missiedrukkerijen alleen maar vrome tractaat jes en heiligenlevens doen verschijnen. Nauwe samenwerking tussen de
verschillende Orden en Congregaties van
een bepaald missiegebied, samenwerking
met de Katholieke pers in Amerika en
Europa is hier een gebiedende eis.
Een intensieve infiltratie van de Unesco-organen zal echter vóór alles het meest
effectieve middel blijken, om de Katholieke invloed zo centraal, en daarom ook
zo universeel mogelijk tot haar recht te
doen komen. Een belangrijke taak is hier
weggelegd voor het Katholieke "thuiSfront". Ook in de planmatige ontwikkeling van de achterlijke gebieden. zoals die
door het westers sociaal-wetenschappelijk
intellect wordt geëntameerd, moet het
Katholicisme, juist omdat het de "human
factor" beheerst. een werkzaam aandeel
nemen.

Kantelend tijdperk
Eens is het de jonge christenheid gelukt
de historische ontmoeting tussen de germaanse volkeren ~n het Romeinse Rijk.
tussen twee totaal verschillende culturen.
tot een harmonische synthese te brengen.
Van· een analoge. maar oneindig gecompliceerder ontmoeting tussen twee werelden, is de Kerk op dit ogenblik getuige.
Naar menselijke berekening zullen de
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grote beslissingen in Azië en Afrika nog
vóór het einde dezer eeuw gevallen zijn.
Meer dan ooit is het „Alle hens aan dek"
nu het parool. Niet alleen clerus en leken
in de missielanden zien zich voor een
wereldhistorische taak geplaatst. Katholieke sociologen en economen uit Oost én
West zullen nauw moeten samenwerken
om op mondiaal niveau deze problemen

tot een oplossing te brengen. Dan alleen
zal de universaliteit der Catholica geen
holle phrase zijn, maar tastbare werkelijkheld. Wanneer de internationale Katholieke samenwerking faalt, zal het contact
tussen Oost en West gelegd worden langs
andere organen, organen die de emblemen
der civitas terrena in hun blazoenvoeren.
Th. W. Geldorp S.r^

Het „Klein Brevier" een eerste stap naar Nederlandse Liturgie?
„ .... een apologie te hebben geschreven
Een van de grote winsten die de Encycliek „Mediator Dei et hominum" na vijf
en een half jaar heeft uitgewerkt, is wel
het besef dat de Heilige Liturgie niet
allereerst een bevrediging is van persoonlijke aesthetische gevoelens, maar Goddelijke Eredienst, de vorm waarin de mens,
als Lid van Christus' Mystiek Lichaam,
uitdrukking geeft aan zijn ingeschapen
verlangen om God te dienen en te eren.
I n nauw verband met deze grondstelling trekt ook het vraagstuk der taal in de
Liturgie thans in sterke mate de aandacht.
Het pauselijk woord zelf geeft hier een
aansporing, door te erkennen dat ,,bij vele
rituele handelingen het gebruik van de
volkstaal zeer nuttig kan zijn voor het
volk" 1 ) . Naar aanleiding van een studie
van Prof. Dr H. Schmidt S.J. 2 ) en het
verschijnen van het „Klein Brevier" 3
mogen wij met betrekking tot dit vraagstuk wellicht enige opmerkingen naar
voren brengen, die bij een juiste beoordeling o.i. niet over het hoofd gezien kunnen worden.
),

***

Bij het begin van zijn samenvatting
verontschuldigt Prof. Schmidt zich ervoor

voor de volkstaal, en slechts in deze zin
de teksten van het Trents Concilie te
hebben nagezocht" (cfr. 169) . En inderdaad bewijst de auteur dat het Concilie in
zijn uitspraken nooit principieel- tegen de
volkstaal kon zijn, zelfs niet voor een
gebruik in het Heilig Misoffer, maar dat
redenen van opportuniteit tot voorzichtige, afgewogen canones hebben geleid.
Met name echter bij de toediening der
Sacramenten worden de Bisschoppen aangespoord „ .... eerst hun werking en .ge-bruik naar de draagkracht der ontvangers
uit te leggen , maar ook ervoor te ijveren
dat deze uitleg door iedere pastoor wijs
en verstandig verricht wordt, zelfs, indien
nodig en gewenst, in de volkstaal" 4 ) . .
-Deze uitleg heeft men tot nu toe nauwelijks begrepen als een verrijking der
Liturgie, en deze grondlijnen zijn in feite
nooit doorgetrokken. Hieraan wijt Prof.
Schmidt de huidige toestand, waarin van
een doorzichtigheid der Liturgie ten opzichte van de grote massa nagenoeg geen
sprake meer is. Willen wij evenwel nog
komen tot een spontane ontwikkeling van
de Tridentijnse grondlijnen, dan zal . de

1) Pius PP XII, ,.Mediator Dei et hominum", Over de Heilige Liturgie, 20 Nov. 1947, uitg. Eccl..
doc., nr 59.
2) Prof. Dr H. Schmidt. Liturgie et langue vulgaire; le problème de la langue liturgique chez les
premiers Réformateurs et au Concile de Trente; -Romae, Anal. Gregor. LIII, 1950. 212 blz.
3) Klein Brevier, - samengesteld door Th. Stallaert C.ss.R. in samenwerking met de Norbertijnen vats
de Abdij van Berne. Haarlem,, j.. H. Gottmer, 1952.
4) Sess. xxiv, can. 7• ,
praecipit Sancta Synodus episcopis omnibus, ut non solum, cum haec (sc.
sacramenta) per se ipsos erunt populo administranda, prins illorum vim et asuur pro suscipientium captit
explicent, sed etiám 'idem a engulfs parochis pie prudenterque, etiarn 1i :ngna± veriracula, si opus sit et
commode f ieni poterlt, servari studeant ....".
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ontkennen, doch het gaat hier om het
meest volmaakte, en da t wordt eerst bereikt, wanneer de uiterlijke houding beantwoordt aan een volkomen medeleven,
ook in rechtstreeks contact met de ge
sproken of gezongen teksten.
***

Nu de omschakeling van taal blijkens
besluiten van de jongste tijd onafwendbaar is, schijnt zij wel het meest geschikt
op dit laatste punt te kunnen beginnen,
op deze onderste trede, om het zo maar
te noemen, van de Heilige Liturgie. Gemakkelijker wordt zo ook de aansluiting
verkregen met het persoonlijk gebedsleven van de gelovige, terwijl deze van een
begrepen en inniger meegeleefde tekst tot
groter verrijking nieuwe gebedsstof kan
ontvangen.
Principieel is deze stap in Nederland
reeds gezet door de uitgave van het
„Klein Brevier". Principieel, want met de
uitgave alleen zijn we er nog niet.
Dit „Klein Brevier" en dan in een
ietwat handiger formaat uitgegeven!
zou ook dienstbaar gemaakt moeten worden aan de parochiële gemeenschap, en
wat daarmee dient gelijkgesteld (MariaCongregaties, Derde-Ordes, Scholen, Fabriekskernen, enz.), natuurlijk aangepast
aan de concrete omstandigheden van
iedere groep. Zo zou bij voorbeeld het
Lof, en vooral het Zaterdagavond-lof als
,,eerste vespers" van de Zondag, aan
waarde kunnen winnen. Langs de Vespers heen is dit Lof immers gegroeid uit
een gemeenschappelijke avondoefening
met psalmgezang, schriftlezing, schriftverklaring, hymnenzang en priesterlijke
zegen. In later tijd, toen de band met de
Vespers steeds losser werd, kwam daar
nog de Uitstelling bij en de Zegen met
het Allerheiligste. Maar deze winst zou
bij een herziening geenszins behoeven te
verdwijnen.
Evenwel, er zijn meer moeilijkheden te

overwinnen. Niet op de eerste plaats voor
de psalmtonen, omdat de „VIII toni psalmorum" zeker voorlopig — niet helemaal te verwerpen zijn voor een tekst als
ons door het „Klein Brevier" geboden 6) .
De moeilijkheden beginnen met .... de
Heilige Schrift, aangezien de veelgebruikte Canisius-bijbel nu eenmaal de grondtekst en niet de Vulgaat weergeeft.
De grootste moeilijkheid evenwel, naar
onze mening, bieden hier de hymnen, omdat voor deze bij uitstek de opmerking
van Prof. Schmidt geldt aangaande het
mechanische van een klakkeloze vertaling
( waarmee we niets ten kwade willen
zeggen van de vaak voortreffelijke resultaten van verschillende hymnenvertalers) .
Maar waarom dan niet gezocht naar uitstekende, oorspronkelijke Nederlandse liederen? Voor een adventshymne b.v. „Ik
heb mijn ziel geheven" van A. Cuppens,
voor Kerstmis het aloude „Nu sijt willekomen". Zo zullen er nog vele te vinden
zijn. Toch zouden wij voor de hymnen,
meer nog dan voor de psalmen, een
werkstuk wensen zoals Gabriël Smit ons
vorig jaar voltooid heeft: een dichtsgewijze bewerking, waarin de gedachten 4--en hoe schoon zijn deze vaak niet — ons
aansprekelijk en bereikbaar worden gemaakt.
* *.
Bij deze avondoefening zijn we wat langer blijven staan, omdat wanneer hier een
begin wordt gemaakt met de omschakeling van taal, de volgende wegen spontaan zullen volgen. Langs de hiërarchische stijging in de Heilige Liturgie, die de
Encycliek ons voorhoudt, kunnen wij komen tot het scheppen van een „Nederlandse Ritus", een „Nederlandse Liturgie"
(vrg Schmidt, blz. 190).
Maar beginnen wij inderdaad met de
Lofprijzing Gods, dan dienen wij ons
tevens te bezinnen op de zgn. Voormis,
de Viering van het Woord, aangezien

0) Buiten beschouwing blijven hier de meer gecomponeerde gezangen, die zeker niet met een eenvoudige
vertaling verholpen zijn. vanwege de eenheid daarbij tussen taal en melodie.
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deze een overeenkomstige rol vervult als
de zojuist vermelde gebedsbijeenkomst.
Zo kan dan een vertrouwelijkheid tussen
de levende taal en het mysterie geschapen
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worden, die bevruchtend werkt op de
Heilige Liturgie en het contact verlevendigt tussen de mens en zijn Schepper.
A. C. H. S.J.

Zevende Belgisch-Ned erlands Historisch Congres
Zoals de lezers van dit tijdschrift uit
onze verslagen van vorige jaren weten 1 ),
komen elk jaar een veertigtal Noord- en
Zuidnederlandse historici, meestal professoren, in een universiteitsstad van België
of Nederland in congres samen. Dit jaar
hebben 14 Belgische en 23 Nederlandse
geschiedkundigen de snikhete en overvolle
treinen van de Tweede Pinksterdag getrotseerd, om Groningen in „het hoge
Noorden" op te zoeken. 's Avonds waren
de meesten reeds aanwezig bij de gezellige begroeting in de Senaatskamer der
rijksuniversiteit.
Op Dinsdag, 26 Mei, had in een der
lokalen van het universiteitsgebouw de
eerste zitting plaats. Dr H. Schulte Nordholt, pas enige dagen te voren benoemd
tot professor in de kunstgeschiedenis aan
de rijksuniversiteit van Groningen, hield
een boeiende en vloeiende spreekbeurt
over Sulpix Boisserée (1783-1854) . Deze
Keulenaar, uit een rijke koopmansfamilie
gesproten, patriciër maar tevens handelaar in wijn en specerijen, begon reeds in
zijn jonge jaren schilderijen te verzamelen. Zonder technische vorming en in een
tijd, toen men nog weinig of niets afwist
van de kunstwaarde en datering van de
schilderwerken, slaagde Boisserée er in
zich een zelfstandig oordeel te vormen en
een prachtige collectie van schilderwer
ken aan te leggen. Deze verzameling,
waartoe vele Vlaamse schilderijen van de
15e eeuw behoorden, bevatte bijna uitsluitend eerste rangsdoeken en werken die
van belang waren voor de ontwikkeling
van de kunstgeschiedenis. Wel werden
uit een overijld synchroniseren van de
cultuur- met de kunstgeschiedenis verkeerde conclusies getrokken, maar het

belang van Boisserée is dan toch geweest
dat hij interesse gewekt heeft voor onze
middeleeuwse schilderkunst en de methode
uitgedacht voor de latere kunstgeschiedenis. Zijn collectie, die slechts uit 216
maar dan ook uitgezochte schilderijen
bestond, is in 1827 door de koning van
Beieren voor 240.000 Rijnguldens aangekocht, en vormt nog steeds de kern van
de rijke Miinchener Pinacothek.
Daarna behandelde Dr P. Gorissen,
archivaris aan het rijksarchief te Brussel,
de vrijheid van de abtsverkiezingen in de
Nederlanden onder Karel V. Op 5 Juli
1515 verkreeg Karel V van Paus Leo X
in tegenstelling met
een bul waarin
alleen
hetgeen vaak geschreven wordt
staat dat de paus geen abten, abdissen,
priors, enz. zal benoemen zonder de instemming van de vorst. Waarschijnlijk
onder invloed van de bul van 1516, waardoor de Franse koning het nominatierecht
tot de hogere kerkelijke waardigheden
verkreeg, interpreteerde het Brusselse hof
het indult van 1515 in diezelfde zin. Wel
werd er in 1522 een scheidsgerecht ingesteld, waarin afgevaardigden van de kei
zer en van de abten zetelden, maar nooit
is deze tot een beslissing kunnen komen.
Practisch hebben de Nederlandse prelaten, behalve in Brabant, zich bij de keizerlijke interpretatie neergelegd. De Brabantse abten trachtten de moeilijkheid te
omzeilen door reeds bij hun leven een
coadjutor met recht van opvolging te
doen aanstellen, maar daar zij hiertoe de
goedkeuring van Brussel nodig hadden,
erkenden zij practisch het nominatierecht
van de keizer. Met deze gegevens bracht
de geleerde spreker enige correcties aan
op de voorstelling van P. de Moreau in

1) K.C. T . Streven, IV2 (1950-1951) 312-314. e n V2 (1951-1952) 262-264.
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zijn „Histoire de 1'Eglise en Belgique".
Maar in de discussie moest hij zelf toegeven, dat hij bij het bespreken van de
toestanden onder Filips II geen rekening
gehouden had met het vernieuwen van
het vermelde indult op 1 Januari 1562.
Tenslotte, als inleiding op de excursie
van 's namiddags, gaf de Groningse hoogleraar Jhr P. J. van Winter een vluchtig
overzicht van de geschiedenis van Groningen en het Groningerland. Pas in 1040
duikt de naam van de stad voor het eerst
op. De Ommelanden westwaarts van de
stad waren nagenoeg onafhankelijk, maar
Øe landen oostwaarts waren óf stadsgebied óf stadsleen. Op het platteland waxen de abdijen, vooral Aduard en Wittewierum, en de jonkers aanvankelijk zeer
machtig; in latere tijden ging hun macht
Sover aan de „beklemde meiers", die zich
-gaandeweg tot de huidige grote boeren
ontwikkelden. Nu is Groningen een stad
van 130.000 inwoners, die heel het „niervormig" Groningerland economisch sterk
aan zich wist te binden.
Na die drukke morgensessie gingen de
congressisten naar het voorname hotel
Frigge, waar hun door het Gronings Comité Benelux een fijn diner werd aangeboden. In de toasten wees zowel Prof. J.
A. Van Houtte, die dankte namens de
congressisten, als de voorzitter van het
Gronings Comité Benelux, tevens Commissaris van Hare Majesteit de Koningin,
er op, dat Benelux in economische kringen wel grote moeilijkheden ondervindt,
maar dat bij de intellectuelen, en meer
bepaald bij de historici, naar een blijvende
nauwe samenwerking en symbiose van
België en Nederland wordt gestreefd.
Het „Fonds Groningen 1948", dat zich
tot taak stelt Groningen en het Groningerland in de élitekringen beter te doen
kennen en waarderen, was van mening -met volle instemming van de hooggeleerde heren historici! — dat het zijn gelden
niet beter kon besteden, dan voor dit
congres in de namiddag een excursie per
bus te organiseren. Zo bezochten wij de

mooie in plaatselijke baksteen opgetrokken kerken van Garmerwolde, Stedum en
Oldenzijl, en reden door het vlakke Groningerland met zijn typische hoeven en
enorme schuren, om tenslotte- op de beroemde Menkemaborch te Uithuizen, de
enige nog overblijvende „borch" te arri
veren. Deze burcht van een jonker, gelegen te midden van zijn wallen en prachtig
onderhouden tuinen, en zijn tot in de
puntjes verzorgd museum, was het bezoek
overwaard. Een komisch intermezzo beleefde een groot deel der congressisten bij
het bezoek aan de tuin, doordat zij onverhoeds in de doolhof terechtkwamen. Onder grote hilariteit en met de beproefde
speurzin, nu eenmaal althans rechtens
aan historici eigen, wist het geleerd gezelschap op vlugge maar faire wijze de
uitweg weer te vinden. Een krachtige
broodmaaltijd besloot dit geslaagd bezoek.
Zo waren wij net op tijd om te half
negen op het gemeentehuis te Groningen
door de burgemeester en de wethouders
plechtig en toch eenvoudig te worden
ontvangen. In zijn vaak humoristische
speech zei de Heer burgemeester dat hij
niet zou spreken over het Gronings verleden, daar dit hem zou noodzaken zich
voor dit congres wel op zeer glad ijs te
bewegen, en daar hij ook geen uilen naar
Athene wilde brengen. Maar al is het bestuur van een grootstad niet geroepen om
geschiedenis te schrijven, het heeft misschien wel de taak geschiedenis te maken.
En zo deelde hij ons op uiterst eenvou
dige wijze zijn zorgen en plannen mee
voor de heropbouw van de Grote Markt,
die bij de bevrijding in 1945 tot een puinhoop werd. Met behulp van een maquette
ontvouwde hij ons het plan om het bestaande stadhuis met het juweeltje, dat
het „Goudkantoor" is, en met een nieuw
modern administratiegebouw door een
„luchtbrug" te verbinden. Prof. Van
Werveke dankte overtuigd en hartelijk
voor deze werkelijk sympathiek aandoende manier van ontvangst.

De tweede dag kregen wij weer een
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zware morgensessie. Prof. H. Draye van merkwaardige uiteenzetting.
Daarna schetste Prof. Geyl op meesterLeuven las met duidelijke stem en in keulijke, vaak ironische wijze de viering van
rig verzorgde taal een referaat voor over
de bevrijding in 1813, zoals die in 1863
de huidige stand van het onderzoek naar
het ontstaan van de Germaans-Romaanse plaatsgreep. De grootsprakerige, bombastische, hoogdravende phrases van de
taalgrens. Eerst sprak hij over de „statische" methode van Kurth in 1896 1898 toenmalige feestredenaar, dominé van
Oosterzee, wekten algemeen gelach bij
en Des Marez in 1926, die de Frankische
de met spanning volgende toehoorders.
kolonisatie bij de taalgrens deden ophou„Het opklappen van een beetje zeepsop
den en meer zuidwaarts enkel een militaire bezetting aannamen, en over de tot een ontzaglijke massa schuim" zo typeerde de Utrechtse professor in zijn
„dynamische" methode van Steinbach in
kleurrijke taal dit rhetorisch genre. In de
1926 en vooral van Petri in 1937, die
menen dat de kolonisatie der Franken vele speechen van toen, meestal van dozich ook ten Zuiden van de huidige taal- minés, waren de thema's vooral: God
heeft in 1813 het vaderland bevrijd, ofgrens uitstrekte. Daarna onderzocht hij
drie soorten gegevens om dit netelige schoon door mensen; Nederland is het
probleem op te lossen. De oudheidkunde land van eenvoud en godsdienstzin, terbiedt nog het meest houvast, op voor- wijl het overwonnen Frankrijk het land is
waarde dat men de rijgrafvelden volgens van zedeloosheid en bederf; tenslotte
geeft de Oranjecultus de vaste doordrinde grafgiften in drie duidelijke groepen
onderscheidt, daar slechts een groep uit- gende noot aan van de hele viering. Maar
Geyl wees er eveneens op dat vele voorsluitend en een andere groep gedeeltelijk
Germaanse graven bevat. De naamkunde aanstaande persoonlijkheden bij de viebiedt meer vlottend materiaal. Draye on- ring afwezig waren, en de katholieken
derscheidde tussen de Germaanse namen onder Alberdingk Thijm zich bijna volledig onthielden; zelfs de beroemde protesvan nederzettingen, de Romaanse plaatstant Groen van Prinsterer bracht een
namen die uit het Germaans vertaald zijn,
en de Romaanse toponymen die door het wanklank in het feestconcert. Velen voelGermaans zijn beïnvloed. Tenslotte toont den toen reeds duidelijk dat men in 1813
de taalkunde dat het Frans een groot de kans gemist had om het land op een
gezonde en soliede basis weer op te bouaantal Germaanse leenwoorden heeft opgenomen. Dit alles wijst er op, dat de wen.
Germanen als volk ten Zuiden van de
Als laatste spreker trad de Gentse prohuidige taalgrens tamelijk talrijk moeten
fessor H. Van Werveke — die zo pas de
zijn geweest. Bij gebrek aan tijd kon de vijfjaarlijkse Belgische prijs voor natiospreker slechts even de vraag aanraken, nale geschiedenis behaalde --- op, met een
waarom de taalgrens nu juist op die wegens tijdgebrek ingekort referaat over
plaats ligt. Een onderzoek naar de dichtde „hansa" in Vlaanderen en andere Neheid der Romaanse bevolking, naar de derlandse gewesten. Hij sprak vooral over
inwijking van Germanen ook na de Ve de hansa van Londen, waarin Brugge een
eeuw, en naar de ontginning van de bozeer voorname rol speelde, over die van
dem ten Noorden en ten Zuiden van de
St. Omaars en die van Gent, en in het
taalgrens zou zeker resultaten opleveren,
voorbijgaan kwamen de hansa's van Midmaar is nog in een beginstadium. Wegens delburg, Antwerpen, Mechelen en Valende afwezigheid van Prof. Dhondt en cijn ter sprake. De hansa is een vereniProf. Veelinden, die nochtans aangekonging van kooplieden uit één stad of uit
digd waren, en wegens tijdgebrek volgde een groep steden, die handel drijven op
er ongelukkig geen discussie op deze een bepaald buitenlands gebied; de koop-
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daar geneigd zijn naar meer overtuigend
bewijsmateriaal te vragen. Maar de feiten
worden nergens opgeschroefd; er wordt
ook niet gespeculeerd op sensatiezucht of
op de hang der apocalyptiek die onze tijd
kenmerkt; er wordt integendeel steeds
teruggegrepen naar de zuiver bovennatuurlijke en religieuze criteria van echtheid. Hier en daar staan er wat al te veel
storende zetfouten (b.v. blz. 144-6) . Ook
schijnt het de vertaler ontgaan te zijn,
dat Barthas en de Fonseca twee verschillende schrijvers zijn (blz. 167 e.a.) .
Vervolgens twee brochures. Een uitstekende, innig en fris geïllustreerde, vertaling van Lippert's „Vom Anfang, seit
dem Weltbeginn", een werkje dat wat
moeilijk van wal steekt, maar in het
tweede deel volop de inspiratie van de
echte Lippert vertoont. En een bundeltje
met de drie reeksen radio-causeries die
de alombekende P. Van Gestel hield over
de rozenkrans aan de haard.
Voor de priesters, een nieuw werkje
van P. Neubert. Het ligt geheel in de lijn
van de andere werken van de bekende
Marioloog. Bondig en zakelijk, een tikje
te rationeel en te zeer schematiserend
soms, maar steeds stevig dogmatisch gefundeerd en mannelijk vroom.
En, last not least, een nieuwe reeks
lezingen over Maria, van de onuitputtelijke pen van Mgr Cruysberghs. Even
vroom en eenvoudig, even degelijk en innig, even rustig en hartelijk als zijn vorige reeks. Ideale volkslectuur voor de
Maria-oefeningen van Mei- of Rozenkransmaand. L. Monden
J. Van RENSWOUDE, Katho lieke levensstijl (Logos-reeks, 10) Sheed
6 Ward, Antwerpen, 1953, 48 pp.,
Fr. 25.
Als tiende deel van de Logosreeks verscheen Katholieke Levensstijl dat een rake
uiteenzetting geeft over de geest die het
Katholicisme in deze tijd moet bezielen.
De christen is stijlloos geworden: „Is het
inderdaad niet stijlloos, wanneer onze
gedragingen geen getuigenis afleggen van
ons verloste wezen"? Daarom moeten wij
terugkeren naar de oorspronkelijke bezieling: „het getuigenis van een levende eenheid met de levende God". Het is een
zinrijke brochure van christelijke spiritualiteit. J. Snyders
Roger AUBERT, Problèmes de l'unité
chrétienne (Coll. Irenikon, N.S. 6) .
r
Editions de Chevetogne, 1952,
126 pp., Fr. 30.
Prof. Aubert geeft hier een uitstekend
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overzicht van de toestand en het leven
van de huidige christenheid, zoals zich
dit uit binnen de verschillende confessies
en in de oecumenische beweging die ze
naar elkaar toebrengt. De substantie van
dit werkje is vroeger verschenen in La
semaine de prières pour l'unité chrétienne
(Nederlandse vertaling: Naar de eenheid
der Christenen). Het Aanhangsel van C.

J. Dumont O.P. over de 3e wereldconferentie van „Faith and Order" te Lund
draagt bij tot de actualiteit van deze
initiatie-brochure. E. Vandenbussche
Francois DANTEC, Foyers rayonnants.
Guide spirituel des chrétiens mariés.
II: Fervents. --- Direction des Oeu
vres, Quimper, 1953, 342 pp., Fr. Fr.
425.
Het eerste deel van dit werk wordt
door velen beschouwd als zijnde van het
allerbeste wat er in Frankrijk in de laatste
jaren verschenen is op t' gebied van
christelijke lezing voor gehuwden. Dit
vervolg is eveneens bedoeld voor principieel christelijke echtgenoten. Het vormt
een soort handleiding voor het geestelijk
leven speciaal voor hen geschreven. De
inhoud is degelijk: de klassieke grondgedachten van het geestelijk leven, terwijl
het accent gelegd wordt op de aspecten
die bijzonder voor gehuwden van belang
zijn. Het wezen van de volmaaktheid
wordt ook voor hen bepaald als de vervulling van Gods wil in hun leven. Daarna wordt er op de moeilijkheden gewezen.
Het uitvoerigste deel van het werk beschrijft de weg naar de volmaaktheid en
de middelen die christelijke echtgenoten
tot hun beschikking hebben. Deze vruchtbare lectuur voor hooggestemde christenen zal ook priesters interesseren die leiding geven aan christelijke echtparen.
A. Snoeck
A. FRANK-DUQUESNE, Seul le chrétien pardonne. — Nouvelles éditions
Latines, Parijs, 1953, 268 pp.
Naast een vulkanische, niet altijd zeker
rei eruditie, naast verrassende religieuze
inzichten (b.v. over de totale vergiffenis,
of over het gebed: 139), naast beeldendrake formuleringen ( „God aan het andere
eind van de telefoonlijn": 54) , vertoont
deze studie over de christelijke vergiffenis
de reeds uit zijn vroegere werken bekende
kenmerken van de auteur: een opvallend
gemis aan soberheid, maat, of goede
smaak, en een stilistisch-ongebreidelde,
soms vulgaire, slagvaardigheid, die de
uiteenzetting soms doet ontaarden in personenkwesties of in ressentiment (81) .
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De polemistische stemming die over heel
het boek ligt (de auteur schijnt overal
vijanden te zien, en hekelt zonder voldoende begrijpende „vergevingsgezindheid", allerlei mistoestanden) verleidt
hem tot ongegronde overdrijvingen, die
ongetwijfeld schaden aan een juist besef
van zijn diep-beleefde christelijke overtuiging. J. De Prairie
Theodore von LIPPMAN, Gespriche mit
Kranken. -- Verlag J. Knecht, Frankfurt/M., 1953, 94 pp., geb. D.M. 4,80.

In een gezellig, ongedwongen „praatje"
met de zieke dringt de schrijver onopvallend door tot de verzwegen vragen en
angsten van diens ziekenbestaan, en helpt
hem om van uit zijn innerlijkste levenskern zichzelf te heroveren en te herbouwen. Want ziekte is immers slechts „leven onder veranderde voorwaarden"; leven, dus groei, verovering en weelde.
Een rustig en fijn boekje, dat vele zieken
opbeuring zal brengen. De uitgave is
keurig, en het vignet op de kaft is een
juweeltje. L. Monden

THE OLOGIE EN PHILOSOPHIE
Jan ROHOF, S.C.J., La sainteté substanti elle du Christ dans la théologie.
Histoire du problème (Studia Friburgensia, N.S. 5). — Edit. S. Paul,
Fribourg (Zwits.) , 1952, XVI-130
pp., Zw. Fr. 11.
De mensheid van Christus is verenigd
met en bestaat door de tweede Persoon
van de H. Drievuldigheid. Dit geeft aanleiding, vooral na het Concilie van Trente, tot de theologische vraag of die mensheid, anders dan de onze, ook in haar
substantie geheiligd wordt door die verenigingsgenade. De meeste theologen geven daar thans een positief antwoord op;
doch er zijn verschillende verklaringen.
Dit is het probleem, waarvan R. het ontstaan en de ontwikkeling onderzoekt in
de scholastieke theologie. Daar hij een
goed gestelde vraag nauwkeurig, bondig
en overzichtelijk onderzoekt, levert zijn
werk een bescheidene, doch waardevolle
bijdrage tot de geschiedenis van de theologie. E. Vandenbussche
Dr G. Ch. HELDERS, Het Hoog lied;
serie: Korte Verklaring der Heilige
Schrift. — J. H. Kok, Kampen, 1953,
145 pp., f 4.25.
Het Hooglied werd het vorig jaar door
dezelfde schrijver vertaald en becommentarieerd in de serie: „Commentaar op het
Oude Testament". Dit nieuwe deeltje in
de Korte Verklaring is er een bewerking
van. De vertaling is dezelfde, de inleiding
en verklaringen zijn in overeenstemming
gebracht met het meer populaire doel van
deze uitgave. Zonder veel wetenschappelijk apparaat vindt men hier een gedocumenteerde en duidelijke uiteenzetting van
schrijvers inzichten met betrekking tot
het Hooglied. Wij verwijzen verder naar
de bespreking in dit tijdschrift van het
genoemde eerder verschenen werk.
H. Suasso

Geoffrey PARRINDER, Religion in an
African City. Oxford University
Press, London, 1953, 211 pp., 15/.

De stad Ibadan in Nigeria wordt door
de schrijver, die docent is aan de Universiteit aldaar, tot studie-object genomen
om de godsdienstige evolutie na te gaan,
die er in de loop der tijden onder de heidense bevolking van Afrika plaats had.
Behandeld worden de primitieve godsdienstige denkbeelden en de verbreiding
van het Christendom en de Islam in deze
stad. Het boek is verlucht en verlevendigd door de beschrijving van gebouwen
en praktijken en door zeer veel interessant materiaal, dat kostbaar is voor de
vergelijkende godsdienstwetenschappen.
Tevens wijst het op noodzakelijke herorientering van de missionaire werkzaamheden wil men het hoofd kunnen bieden aan
de steeds verder doordringende Islamactiviteit in Afrika. J. J. Houben
Marcel REDING, Der Aufbau der christli chen Existenz (Handbuch der Moraltheologie. Einleitungsband) . M.
Hueber-Verlag, Manchen, 1952, 234
pp., ing. D.M. 7.80, geb. D.M. 10.80.
De schrijver van dit boek is een leerling van Theodor Steinbiichel en is nu
professor der moraaltheologie in Graz.
Hij heeft dit werk bedoeld als inleidingsband op een groots opgezet handboek van
de moraaltheologie, waarvan hij de uitgave op zich heeft genomen. Het zal 14
delen omvatten en, gezien de naam van
de medewerkers, wettigt het een grote
verwachting.
Deze inleiding stelt ons de christelijke
levensvisie voor op een moderne, vulgariserende en nochtans bepaald theologisch--schriftuurlijke wijze: God die ingrijpt in de geschiedenis en de mens roept
tot geloof, hoop en liefde in Christus. De
grondgedachte biedt aan de schrijver de
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gelegenheid om, op een rustige maar
doordachte wijze, inzichten mede te delen
over bijbeltheologie, over hedendaagse
strekkingen in de protestantse theologie,
over het Godsverlangen van de mens,
over het geloof, over de deugd van voorzichtigheid in verband met het geweten,
over de existentialistische levenshouding,
over de rechtvaardigingsleer ten tijde
van het concilie van Trente, over de
sociologie van het mystiek lichaam van
Christus enz. Men kan met recht opmerken dat die verschillende punten niet alle
op evenwichtige wijze zijn ingebouwd in
het geheel. Nochtans zal de helderheid
van het exposé ook niet specialisten in de
theologie met gretigheid doen grijpen
naar dit hoogstaande vulgarisatiewerk,
dat meer een achtergrond biedt dan wel
een armatuur. A. Snoeck
P. TIBERGHIEN, Médecine et morale.
Desclée ' Cie, Parijs-Doornik,
1952, 366 pp., Fr. 95.
De schrijver van dit boek is een ervaren theoloog die 30 jaren lang lessen gaf
in de deontologie aan de studenten in de
geneeskunde te Rijsel. Humanistische inslag, eerbied voor de persoonlijkheid, zin
voor het „heilige" van het menselijk leven, ruimte van denken zijn de eigenschappen van dit voortreffelijk werk. De
bedoeling van de auteur is het medische
werk te zien in het kader van de gemeenschap, die op haar beurt personalistisch
wordt gevat. Het medisch beroep is een
dienstbaarheid aan die gemeenschap.
Het boek bevat drie, vrijwel gelijke
delen: algemene plichten van de dokter,
de geneeskundige behandelingen, de dokter tegenover het godsdienstig leven van
zijn patiënt. Men vindt hier, doch op een
levendige wijze, de gewone problematiek
terug van andere deontologieën. De uiteenzetting over het beroepsgeheim wordt
in een nieuw daglicht gesteld. De bemerkingen omtrent de psycho-analyse zijn
vrij oppervlakkig. Het derde deel zal aan
de dokters een ruimer inzicht geven in
het christelijk leven. Detailcritiek is hier
niet op haar plaats. Als geheel heeft het
werk nog iets onafs, doordat de onderscheiden paragrafen niet altijd met dezelfde grondigheid zijn bestudeerd. Doch
dit belet geenszins dat wij, hier te doen
hebben met een uitstekend boek dat met
veel nut door medici zal gelezen worden.
Zij zullen het ook met belangstelling
lezen en met de schrijver nadenken over
de velerlei aspecten van hun zo menselijke en tevens zo verheven taak.
A. Snoeck
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Dr W. LUIJPEN, O.E.S.A., Existentie-

ervaring en theologie. Lannoo,

Tielt, 1952, 103 pp., Fr. 45.
Een confrontatie tussen twee domeinen
van het wetenschappelijk denken is altijd
een gewaagde onderneming; gewoonlijk
kan men slechts op één van beiden werkelijk specialist zijn, terwijl men van het
andere slechts een algemene, minder diepgaande kennis heeft. Ook het boekje van
P. Luypen ontsnapt o.i. niet aan dit
euvel. De hedendaagse existentie-philosophie, waarmee de schrijver zoals uit
voortdurende toespelingen en impliciete
referenties blijkt --- zeer goed vertrouwd
is, wordt niet met het hedendaags theologisch denken vergeleken, maar met de
theologie van klassieke, lichtelijk verouderde handboeken. Met de huidige beweging in het theologisch denken, zowel op
het gebied van inzicht en methode (Chenu, Draguet, Charlier, Mersch, Malmberg
e.a.) als op het gebied van dogma en
moraal (de Lubac, Mouroux, Rahner,
Casel, Guardini, Tilmann enz.) wordt
geen rekening gehouden. Zelfs van modernere handboeken als b.v. Schmaus,
schijnt de schrijver het bestaan niet te
vermoeden. Had hij met heel deze literatuur rekening gehouden, dan zou het hem
waarschijnlijk gebleken zijn hoe het inbouwen van het existentieel denken in de
theologie nog heel wat ruimer en omvattender mogelijkheden biedt, dan in zijn
boekje voorgesteld worden. Opvallend is
b.v. hoe over de historiciteit, als eigen
kenmerk, zowel van de openbaring als
van de christelijke situatie, geen woord
gerept wordt, hoewel dit o.i. een kernprobleem is van een existentieel gerichte
theologie.
Voor de zielzorger echter, die zo makkelijk zich tevreden stelt met de uit een
of ander handboek meegekregen theologie, zal dit boekje een heilzame vermaning zijn, om naar de stem van zijn tijd te
luisteren en het eeuwige Woord Gods in
een voor zijn toehoorders verstaanbare
taal te blijven spreken. En daarop zal P.
Luypen zijn betoog wel voornamelijk afgestemd hebben. L. Monden
Charles E. RAVEN, Natural Religion
and Christian Theology. — Science
and Religion. --- The Gifford Lectures 1951. First series. Cambridge,
At the University Press, 1953, 224
pp., 21 S.
De eerste helft van dit boek behandelt
de verhouding van de godsdienst tot de
natuur in de Bijbel, in de oude Kerk en in
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christelijke grondideegrondideeis van
ën, maar hoe
hoe hij
hij deze
deze nochtans
nochtans fundamenfundamenteel geïnverteerd heeft.
heeft. Vervolgens wordt
teel
wordt
verklaard, hoe
hoe men
men N. vanuit
verklaard,
vanuit het
het chrischristendom beoordelen
beoordelenmoet.
moet. Op
Op een diepdieptendom
gaande wijze
wijze heeft de
gaande
de auteur
auteur hier
hier aangeaangetoond,
de anti-christelijke
anti-christelijke dionysische
toond, dat de
roes, waarin
waarin N. de
de zaligheid
zaligheid van
van de
de mens
mens
roes,
wil leggen,
leggen, een
eenonuitwijkbare
onuitwijkbare tegenspraak
tegenspraak
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in zich draagt en uitmondt in een zinloze
verworpenheid, dat N.'s ubermenschliche
levensintensiteit uitgehold wordt door een
grondig nihilisme en dat tenslotte niet in
een niets-ontziende streving naar macht,
maar wel in de verruimende openheid van
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een God-gerichte overgave, de mens zijn
diepe levenszin in vervulling ziet gaan.
Zowel om zijn keurige betoogtrant als
om zijn heldere gedachte en voorstelling
wordt dit werkje graag aanbevolen.
L. Vander Kerken

PSYCHOLOGIE EN PAEDAGOGIE
Dr E. RINGEL en Dr W. van LUN,

Die Tiefenpsychologie hilft dem SeelSeelsorger-Verlag im Versorger.

lag, Herder, Wien, 1953, 145 pp., 18
S., D.M. 3.50.
Deze pastoraal-psychiatrische studie
begint met enkele beknopte beschouwingen over de theorieën van Freud, Adler
en Jung, waarbij het accent enigszins valt
op de Individualpsychologie. Menige
kwestie blijft in deze beschouwingen verborgen achter tamelijk categorische uitspraken. Beknoptheid bij dit onderwerp
zal wel steeds onbevredigd laten. De
waarde van dit boekje ligt echter vooral
in de zorgvuldige beschrijving van de
wijze, waarop psychiater en zielzorger
kunnen samenwerken, alsmede in de behandeling van enkele ziektegeschiedenissen, waardoor de aard van het neurotisch
gestoord zijn en de visie van de dieptepsychologie op deze storing goed worden
toegelicht. Priesters zullen door deze studie, zeker wanneer zij reeds enigszins
bekend zijn met de dieptepsychologie, geholpen kunnen worden tot beter begrip
van de mensen, die zij moeten leiden.
J. M. Kijm
Prof. Dr REVESZ, Talent en Genie,
Grondslagen van een psychologie
der begaafdheid. --- Uitg. E. J. Brill,
Leiden, 1952, 251 pp., geb. f 11.
Naar de inhoudsopgave oordelend is
dit werk een heruitgave van het in 1946
verschenen deeltje in de Servire-reeks
„Creatieve begaafdheid", waaraan een
hoofdstuk, handelend over het Probleem
der Genialiteit is toegevoegd. Bij nader
inzien blijkt dat de oorspronkelijk stof in
zijn geheel is aangevuld en gereviseerd,
en dat het voor ons liggende boek een
samenschrijving bevat van alle studies e n
onderzoekingen welke Schr. tijdens zijn
wetenschappelijke carrière heeft gedaan
om het probleem van de creatieve begaafdheid psychologisch te benaderen. In
het eerste deel worden de Vormen der
Begaafdheid behandeld, in het tweede
deel de Creatieve Arbeid, vervolgens de
geniale persoonlijkheid en het geniale
werk, in het vierde en laatste deel de
biologische en ontwikkelingspsychologi.

sche Begaafdheidsproblemen. In dit laatste deel ontwikkelt Schr. enige zeer lezenswaardige gedachten over de sociale
en politieke positie der vrouw in verband
met haar capaciteiten en dagelijkse bezigheden. Schrijvend over Genialiteit en Psychose c.q. Neurose, verklaart Prof. Ré-vész zich oneens met Lombroso, Kretschmer en allen die een causaal verband
bepleiten tussen geestesstoring en geniale
scheppingen. Men krijgt de indruk, dat
Schr. in het vuur van zijn betoog met de
zwaardere geestesziekten ook de neurotische spanningen van geniaal begaafden
wegredeneert, waardoor hij de psychologie van de geniale mens al te veel simplificeert.
De begaafdheidspsychologie van Révész is ook voor niet-psychologen gemakkelijk toegankelijk. Jammer dat dit
fraaie boek ontsierd wordt door talrijke
drukfouten. J. J. C. M., arts

Gesprek der opvoeders. Een liber amicorum vor R. Casimir 29-9-1952, onder
redactie van Prof. Dr G. A. van
Poelje. Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen, 1952, 148 pp.,
Fr. 145.
Een zestiental bekende schrijvers leverden bijdragen voor dit Liber Amicorum
dat getuigen wil van de veelzijdige invloed van R. Casimir, aan wie het boek
is opgedragen. Naast onderwerpen van
meer fundamentele aard, vindt men er
opstellen over de didactiek van het lezen,
en andere over problemen samenhangend
met wetenschap, wetgeving, bestuur, opvoeding, en ten slotte met het gezin.
Sommige boeien door nieuwe inzichten,
andere minder. Dr W. Smet

Dr F. GREWEL, Dr V. W. D.
SCHENK en Dra W. J. BLADERGROEN, Øzwakke kinderen. Inleiding tot de problemen der lees- en
schrijfmoeilijkheden. — J. Muusses,
Purmerend, (1952), 64 pp., gecart.

f 2.75.
Deze brochure bevat drie voordrachten
van specialisten op het gebied der leesen spelmoeilijkheden bij kinderen. Twee
ervan zijn kinderpsychiaters en één psy-
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chologe. De eerste bijdrage is gekenmerkt
door een sterke linguistische en neurologische inslag; de laatste is een merkwaardige samenvatting van de huidige stand
van zaken. Alle drie beklemtonen zij het
feit dat lees- en spelmoeilijkheden niet tot
één vorm of oorzaak te herleiden zijn, en
dat bijgevolg niet éénzelfde behandelingsmethode kan voorgeschreven worden. Merkwaardig is het dat deze drie
auteurs nog aan een sterk structuralistisch
standpunt gebonden schijnen, terwijl de
laatste jaren toch de psycho-dynamische
studie van het probleem het meest op de
voorgrond kwam. Over de therapie kon
misschien nog meer concreets worden
vermeld, vooral sinds de sterke uitbreiding van de reading clinics in de V.S..
Leraren en onderwijzers dienden zich
meer op de hoogte te stellen van dit
gebied. Dr W. Smet

te maken. Deze stelling komt hoofdzakelijk hierop neer. De onderwijsvorm, die
door de verlenging zal moeten gekozen
worden, moet een basisonderricht zijn,
aansluitend bij de reeds bestaande Vierde
Graad van het lager onderwijs. Terecht
klaagt de brochure het politiek karakter
van andere projecten aan. Veel is er ten
voordele van het C.O.V. plan te zeggen.
O.m. zou het heel wat bijdragen om een
geleidelijke selectie van de meer begaafden naar moeilijkere onderwijsvormen
mogelijk te maken, zonder de jammerlijke
krachtsverspilling waarvan wij nu getuige
zijn. Wij wensen de brochure een ruime
verspreiding toe. Misschien ware dit
laatste meer verzekerd geworden door
een bondiger, minder omslachtig betoog.
Dr W. Smet
Michèle AUMONT, Femmes en usine.
Les ouvrières de la métallurgie pari
sienne. — Edit. Spes, Parijs, 1953,
158 pp., Fr. Fr. 260.
Het is een feit dat, wanneer men heden
nadruk legt op het speciaal harde lot van
de loonarbeider, men zo gauw, ook in
katholieke kringen, het verwijt hoort van
„ouvrierisme". Het gezegde „de werkman
heeft het tegenwoordig goed" komt meer
en meer in de mode.
Aan allen, die zo oordelen, raden wij
dit werkje aan, niet slechts ter lezing
maar voor een zeer aandachtige en ernstige overweging. Het gaat weliswaar
over vrouwen, maar deze werksters zijn
dan ook honderdduizenden in aantal. Indien hun lot al bijzonder tragisch is, zo
veel beter is dat van de mannen niet.
Twee voorafgaande vragen kunnen bij
het lezen van dit boek gesteld worden: is
de schrijfster bevoegd? is ze eerlijk? De
uitgever van het boek antwoordt hierop
in de inleiding. Wij menen dat het document des te schrijnender is omdat het zo
passieloos toestanden en feiten weergeeft.
Het besluit is haast te ideaal-schoon om
verwezenlijkt te kunnen worden.
Als motto zou men de zin van blz. 153
kunnen nemen: „Le monde ouvrier en a
gros sur le coeur. Ne serait-il pas juste
de le laisser dire? Et de lui donner raison
loyalement en tout ce qui le mérite?"
J. Cleymans

-

Dr G. LAWTON, Naar een gelukkige
ouderdom, bewerkt door J. G. Sleeswijk. N.V. Kosmos, AmsterdamAntwerpen, 1951, 254 pp.
Dr Lawton is psychologisch adviseur
bij Amerikaanse instanties die de zorg op
zich nemen voor ouden van dagen. Dit
boek, in anecdotische stijl geschreven,
geeft allerhandegoede raad aan mensen
die zich oud voelen worden. Het ware
verkeerd er diepgaande philosophie in te
zoeken. Alles schijnt hier op neer te komen dat men op gevorderde leeftijd een
doel, een plan en een zekere zelfstandigheid in het leven moet blijven bewaren_
Hier en daar is de oppervlakkige en bijna
heidense voorstelling van de problemen
storend voor christenen die toch wel een
ander houvast heb be n dan dat wat in dit
overigens lezenswaardig boek wordt aangeboden. A. S.

Verlen gde leerp licht. Vierde graad en
aanverwante problemen (Opvoedkundige brochurenreeks van het C.
O.V., nr 47). .-- Christelijk Onderwijzersverbond, Antwerpen, 1953,
164 pp., Fr. 30.
Deze brochure is bedoeld om het standpunt van het Belgisch Christelijk Onderwijzers Verbond inzake verlenging van
de leerplicht aan het grote publiek bekend

CULTUURLEVEN
del, Antwerpen, 1953, 338 pp., ing.
Fr. 150, geb. Fr. 180.
denis van de Aesthetica. De RomeinDe verscheiden delen van het grote
se Oudheid (Philosophische Bibliotheek). --- N.V. Standaard-Boekhan- werk, dat Prof. De Bruyne zich voorge-

Prof. Dr Edgar De BRUYNE, Geschie-
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tegelijkertijd zo scherp denkende critische
persoonlijkheid. De titel is prachtig gekozen en duidt op Alexander's gehechtheid aan Rusland en zijn oriëntatie op de
Westerse beschaving. Want beide oevers
hebben hem zeer sterk gelokt. In 1847
verlaat hij Rusland, neemt persoonlijk
deel aan de revolutie in Parijs en Rome
en wordt wanhopig bij het mislukken van
de revolutie in 1848. In 1857 vestigt hij
zich te Londen, richt er een „Vrije Russ.
Uitgeverij" op, en geniet als publicist
grote bekendheid. Zijn tijdschrift Kolokol
(De Klok) schalt over geheel Europa en
met name bij de Russ. intellectuelen. In
1869 vestigt hij zich te Parijs en sterft
daar in 1870. „Wat de mensen nodig
hebben is een ernstige prediking die zich
tot allen (dus geen dictatoriale politieke
triomf van één bepaalde klasse!) richt".
Dt Eekman heeft een boeiende studie --die zich bepaald zeer prettig laat lezen .--geschreven en een uitstekende bijdrage
geleverd voor „moderne visies" (personalistisch socialisme!) op grote Russ.
tdenkers. Terecht zegt Eekman: „Ook
thans heeft deze ideeënzaaier ons nog
wat te zeggen". Gaarne aanbevolen.
W. Theunissen

van elk deeltje meten. Dan brengen ook
deze bladzijden een nieuwe gedachte of
althans een herinnering die weer wordt
opgefrist.
Drie schrijvers vormen enigszins een
eenheid door hun gelijke apocalyptische
levensvisie en hun niets ontziende ideeën.
Solovjew, de eschatologische denker,
schetst de ondergang en opstanding van
het christendom in de 20-ste eeuw. Omdat dit boekje een op zichzelf afgewerkte
gedachte meedeelt is het wellicht het best
geslaagde uit de reeks. Papirsi en Léon
Bloy hekelen de Europese bourgeoisie en
de christelijke mi ddelmaat. Misschien mogen we in de Humanitasreeks een meer
opbouwend inzicht verwachten voor deze
tijd?
De boekjes over het gebed Ziele Christi heilig m ij en over het zonnelied van
Franciscus van Assisi, sober en eenvoudig
van opzet, doen toch wat schraal aan.
Tenslotte nog een bundeltje verhalen van
Chota Nagpur, die werkelijk aangenaam
zijn om te lezen. De uitgeverij Lannoo
zorgde voor een zeeij keurige en afgewerkte uitgave van deze nieuwe reeks.
J. Snyders

Ilumanitas-Boekjess 1 Léon BLOY, Schotschrift en gebed, vert. van P. van der
MEER de WALCHEREN; 2 Dr D.
A. STRACKE, S.J., Ziele Christi
heilig mij; 3 Giovanni PAPINI, Zonderlinge taferelen; 4 W. SOLOVJEV, De laatste Paus en de Antichrist; 5 FRANCESCO D'ASSISI,
Zonnelied; 6 P. Van EXEM, Uit het
land van de kleine slangen. Sprookjes uit Chota Nagpoer. — Lannoo,
Tielt, 1953, 62 pp., Fr. 25 (per deel) .
Als iemand de eerste deeltjes van de
Humanistasreeks afzonderlijk bekijkt om
in ieder boekje iets bijzonders te zoeken,
dan zou dat wel een ontgoocheling kunnen worden. Men moet het geheel be
schouwen en hiernaar de eigen waarde

Dr K. H. E. de JONG, Antieke wijsheid
(Uit de serie Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen) . Nederl. Uitg.
mij. N.V., Leiden, 1952, p. deeltje
f 2.25. Per reeks van 6 titels f 2.—.

-

In dit bandje staan aanhalingen van
dichters en philosofen uit de Griekse en
Romeinse wereld naar tijdsvolgorde gerangschikt vanaf Homerus tot en met de
Neoplatonici. Het zijn veelal korte „wijze
formuleringen", een richtlijn bevattend
voor het practische en religieuze leven.
Ze zijn in populaire trant vertaald, geven
ook niet de juiste plaats aan bij de dichters en wijsgeren. Met veel genoegen
leest men de uitspraken, te meer omdat
men ziet hoe de weg bereid werd naar
„de volheid der tijden". W. Th.
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BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
AALDERS, Dr G. Ch., Het Ho oglied. (Serie Korte verklaring der H. Schrift) .
J.
H. Kok, Kampen, 1953, 148 pp., f 4.25.
AIGRAIN, R., L'hagiographie. r Bloud et Gay, Parijs, 1953, 416 pp., Fr. Fr. 1260.
Algemeen verslag over de Werkzaamhed en van de Gemeenschap (Europese gemeenschap voor Kolen en Staal) . r Hoge Autoriteit, Luxemburg, 1953, 126 pp.
BASTIN, R., Het Oude Verbond r Album. — Casterman, Doornik, 1952, 40 pp., 10
pl. in veelkl.dr., 20 tekening., geb. Fr. 60.
BERKOUWER, Prof. Dr G. C., Dogmatische studiën. -- Het werk van Christus. —
I. H. Kok, Kampen, 1952, 387 pp., f 9.75.
BERNANOS, G., De laatste op het schavot. — Elsevier. Brussel, 1953, 139 pp.
BOSCHVOGEL, F. R., Waar Maas en Schelde vloeien. — Lannoo, Tielt, 1953, 342
pp., rijk geïll., ing. Fr. 105, geb. Fr. 130.
BREEDVELD, Walter, Hexspoor. --- De Fontein, Utrecht, Sheed and Ward, Antwerpen, 1953, 320 pp.
A. Francke-Verlag, Bern,
BRIEFS, G., Zwischen Kapitalismus and Syndikalismus.
1953, 190 pp., Zw. Fr. geb. 9,40.
BRULEZ, Raymond, De verschijning te Kallista, — J. M. Meulenhoff, Amsterdam,
1953, 133 pp., f 3.60 en f 4.90.
Bulletin van de Katholieke Vereniging voor Geesteshygiene, Nr 1 (Jan. -Maart 1953) .
Sekretariaat, Guimardstraat, 5, Brussel, 1953, 28 pp.
CARP, Dr E. A. D. E., Problemen der Groepspsychotherapie. --- De Tijdstroom,
Lochem, 1953, 148 pp., f 11.50.
CHARLESWORTH, J. K., The geology of Ireland. r Oliver and Boyd, 1953, 276
pp., 25 S.
Heideland,
CORN, A. E., De zilverrivier. Onder de Indianen van Zuid-Amerika.
Hasselt, 1953, 197 pp., geb. Fr. 95.
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DIRKS, W., Die Antwort der Manche.
Verlag der Frankfurter Hefte, 1952, 238
pp., geb.
DUMONTIER, P., Saint Bernard et la Bible (Bibliothèque de Spiritualité M'idié
vale) . — Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 188 pp., Fr. 160.
FIOLET, Dr Armand, &.F.M., Een kerk in onrust om haar be lijdenis. — G. F.
Callenbach, Nijkerk, 1953, 212 pp., f 7.50.
FRAINE, J. De, S.J., De Bijbel ; en het ontstaan van de mens (Logos-reeks, nr 9 ). —
Sheed & Ward, Antwerpen, 1953, 86 pp., Fr. 38.
Steyler VerlagsbuchFREITAG, Dr P. Anton, S.V.D., Die neue Missionsára.
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D.M.
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O. Noordenbos.
Dl 21. Glorie der Griekse Middeleeuwen, door Dr G. H. BLANKEN, 1953, 70 pp.
Dl 22. Gepassionneerde Mense lijkheid, door Dr E. REBLING, 1953, 64 pp.
Dl 23. Tussen twee oevers, door Dr F. EEKMAN, 1953, 77 pp.
van Loghum Slaterus, Arnhem, 1953, per deel f 3.25, bij int. f 2.90.
GAWIN, speciale editie. Z. H. de Paus over de Dieptepsychologie. — Dekker en van
de Vegt, Nijmegen, 1953, f 1.25.
GHEORGHIU, Virgil, De tweede kans. --- Pax, Den Haag, 1953, 2de druk, 397 pp.
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GISCARD, Dr P., Mystique ou hystérie? A propos de M.-Th. Noblet.
Edit. de la
Colombe, Parijs, 1953, 278 pp., Fr. Fr. 750.
Godsdienstonderhoudjes voor de kleuterschool, door de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. --- Bibliotheca Alphonsiana, Leuven, 1953, 320 pp.
Thijmfonds, Den Haag, 1953, 287 pp.,
GORRIS, Gabriel, Schaduw over de vallei.
f 5.75.
Halewijn- stichting, Lange Brilstraat, 4, Antwerpen, 1953, 12
Halewijn-Bode, nr 7.

pp. geïll.
KARRER, Otto, Heiliger, starker Gott.

Ars Sacra, Munchen, 1953, 212 pp., geïll.,
geb. D.. 5,40.
KEULS, H. W. J. M., Regionen.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1953, 82 pp.,
f 4.90.
KEULERS, Dr Jos. Bijbelse geschied en is afl. 1. — om en bijgewerkt door Mgr Dr
J. J. Romen en Zn, Roermond, 1953, 32 pp., per afl.
Jan O. Smit. in 20 afl.
f 1.90.
Klassieke bibliotheek.
Dr B. M. BAL, Plato. DI II, 1953, 338 pp.. f 6.90.
HUB CUYPERS, Griekse Geschiedschrijvers. Dl IV, 1951, 319 pp., f 6.90.
Dr G. F. DIERCKS, Virg' 'us, D1 VIII, 1951, 334 pp., f 6.90.
Dr Jan van GELDER, Latijnse Geschi ed schrijvers. Dl XI, 1952, 325 pp., ff 6.90.
Droemersche Verlagsanstalt, München, 1952, 300-157 pp.,
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115 kaarten, geb. D.M. 9,80.
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KNOX, Mgr R., Richesses de 1'Ancien Testament. — Desclée de Brouwer, 1953, 192
pp., Fr. 57.
KOCH, Dr A. C. F. en Dr J. F. VERBRUGGEN, De Annales Aldenburgenses over
de gebeurtenissen in Vlaanderen tussen 11 Juli 1302 en 25 April 1303. Tekstuitgave met commentaar. — Lannoo, Tielt, 1953, 59 pp., Fr. 25.
KOLOGRIVOF, Ivan, Essai sur la sainteté en Russie. — Editions Beyaert, Bruges,
1952, 448 pp., Fr. 185.
KROEGER, Th., Storm over de Himalaya (Triomfreeks).
J. van Tuyl, Antwerpen, 1953, 278 pp., geb. Fr. 125.
KUYLE, Albert, Grietje Schouten. — G. Gr. Genootschap, Mariënburg, Den Bosch,
1953, 46 pp.
LEBRET, J. en SUAVET, Th., Rajeunir l'examen de conscience (Spiritualité, 6).
Edit. Ouvrières, Parijs, 1953, 190 pp.
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Uitg.
Hoogland, Antwerpen, 1953, 72 pp.,
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LUNDERS, Leo, 0.P., Introduction aux problémes du cinéma et de la jeunesse. —
Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1953, 223 pp., Fr. 75.
MACKENZIE, Compton, Whisky als water. — Hofboekerij, Heemstede, 1953, 239
pp., f 6.50.
Moines (Témoignages. Cahiers de l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire).
Desclée de
Brouwer, Brugge-Parijs, 1953, 224 pp., Fr. 78.

NEWMAN, L. H. en MURRAY, W. J. C., Nature's Way.
Country Life Ltd,
Londen, 1952, 246 pp., 50 ill., sh. 25/-.
NOLDUS, L., Geschiedenis en letterkunde van Engeland.
Het Prisma, Tongeren,
1953, 278 pp., •1 kaart, Fr. 150.
OVERVELDT, Dr A. J. M. van, De dualiteit van Kerkelijk en Burgerlijk Huwelijk.
W. Bergmans, Tilburg, 1953, 229 pp., f 7.90.
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Jonathan Cape, London, 1953, 254 pp., 18 S.
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A. H. MALTHA O.P., Als God bestaat. nr 0566.
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Drs A. ARNTZ O.P., Christelijke kuisheid. nr 0570.
N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1953, f 0.50 per deel.
PIRENNE, H., Histoire de Belgique, Dl 4: 1830-1940.
La Renaissance du Livre,
Brussel, 1953, 478-93 pp., rijk geïll., geb. Fr. 825 per. deel.
PONSIOEN, Dr J., De menselijke samenleving. I: Wijsgerige grondslagen. — Sheed
Ward, Antwerpen; Bussum, Brand, 1953, 214 pp., Fr. 145.
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Het Nieuwe Testament. Vert. uit de grondtekst met aantekeningen v. d. Apost.
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1953, 221 pp., f 1.25.
Prisma Serie. Charles DICKENS, Barnaby Rudge. Dl I.
1953, 256 pp.
Bruce MARSHALL, Rode Donau, 1953, 207 pp.
Johan BROUWER, Philips Willem, 1953, 288 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, f 1.75 per deel.
PRIJS, H., Het hart der Crèvecoeurs. Roman. — Heideland, Hasselt, 1953, 146 pp.,
ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
RENINCA, Zaad in de wind. 2de druk.
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J. N. Voorhoeve, Den Haag,
1953, 31 pp.
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SABATINI, R., Kapitein Blood (Reinaert-reeks) .
296 pp.
Verlag Ars Sacra,
SALES, Franz von, Weg zu Gott, uitg. door Otto KARRER.
München, 1953, 128 pp., 3 pl., geb. D.M. 6,80.
SALLUSTIUS, De oorlog met Jugurtha, Nederl. van R. De Pauw (Klassieke Vertalingen) . r Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1953, 132 pp., Fr. 36.
Burns Oates, London, 1953, 210 pp.,
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16 S.
SOURIE, Louis, „Van Nu en Straks". Historiek en betekenis. — Eigen Beheer,
Tumulusstraat, 58, Roeselare, 1953, 184 pp., Fr. 92.
TAVERNIER, J. J., Nieuw Engels leerboek voor Nederlands sprekende leer lingen.
A. De Boeck, Brussel, 1953, 184 pp., 31 ill., Fr. 65.
Textes et Etudes Philosophiques: PRINI, P., Gabriel Marcel et la méthodologie de
l'invérifiable; MUELLER, M., Crise de la métaphysique; HAECKER, Th., Métaphysique du sentiment; BUYTENDIJK, F. J. J., Le football. Une étude psycholor
gigue. Desclée de Brouwer, Brugge- Parijs, 1953, 132-126-74-52 pp., Fr. 4848-36-24.
F. G. Kroonder, Bussum, 1953,
TOYNBEE, Arnold J., De wereld en het Westen.
107 pp., f 3.90.
TUYPENS, Cecile, Fra Antonio. -- St Franciscus -Uitgeverij, Mechelen, 1953, 302
pp. geïll., ing. Fr. 70, geb. Fr. 100.
Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letter-.
kunde. - Jan.-Febr. 1953, Gent, 1953, 162 pp.
WACHTERS, H. J. J., Wereldspiegel der 20ste eeuw. ---- Dl I. ,-- Zuid-Hollandsche
Uitg. Den Haag, 1953, 731 pp., per deel f 25 bij int. (Compleet in vier delen
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WALLAERT, Gaston, Eeuwig Italië. --- Heideland, Hasselt, 1953, 190 pp., ing. Fr.
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WALSCHAP, G., Oproer in Congo. -- Elsevier, Brussel, 1953, 254 pp., geb. Fr. 125.
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beschouwing en de geest van zijn eigen tijd, die er een is van verandering en verwording, bleef bestaan.
De kasteelheer op Cressier is als hoogleraar een zonderlinge verschijning in de ogen van zijn standgenoten. In plaats van zich bezig te
houden met de plaatselijke politiek, de jacht en andere genoegens van
de landadel, heeft hij zijn hart verpand aan de Europese gedachte en
zijn scherpe humor, zijn Parijse esprit heeft er nog toe bijgedragen dat
deze schitterende redenaar en charmante causeur door zijn uitgebreide
familie als enfant terrible werd geschuwd.
Gonzague de Reynold, eerst privaat-docent aan de universiteit van
Genève, later hoogleraar in Bern en Freiburg, corresponderend lid van
het Institut de France, eertijds vice-voorzitter van het comité voor
culturele samenwerking van de Volkenbond, onderscheiden met de
Portugese Camoës-prijs, is een van de grootste denkers en schrijvers
van het hedendaagse Europa en, als auteur, de voortreffelijkste onder
de Frans-schrijvende Zwitsers. Het is waar, dat zijn werk ook bij vele
geleerden, schrijvers, politici en critici in Zwitserland erkenning heeft
gevonden. Maar, terwijl hij door zijn omgeving, als boekenwurm en
penneridder, niet voor vol werd aangezien, bleef hij ook bij de penneridders en boekenwurmen verdacht.
Professor, doctor honoris causa, dr Louis de Gonzague de Reynold
was immers ook: graaf de Reynold-Cressier, kasteelheer en man van de
wereld, zeer elegant gekleed en soms zelfs met een monocle gewapend,
iemand die zijn voordrachten niet eerst ijverig op papier schreef, maar
vlot voor de vuist sprak. Hij was de deftige aristocraat, die zijn geweldige en bijna beangstigende kennis met veel charme achter elegante
vormen wist te verbergen en voor wie geschiedenis meeleven met het
verleden betekende en geschiedschrijving een vorm van kunst. Dat
verleden, zoals hij het aan de bronnen weervond, wist. hij zichtbaar en
voelbaar te maken in het verhaal van hoog literair gehalte, dat zijn
lezers genot en kennis tegelijk verschaft.
Gonzague de Reynold is begonnen met zich rekenschap te geven van
zijn plaats in het geheel. Hij wist zich Zwitser, omdat het kanton,
waarin hij geboren was, historisch en geografisch tot het Eedgenootschap behoorde. En grondig bestudeerde hij jaren lang de geschiedenis
van de voorlopers --- wij aarzelen, hen de „grands ancêtres" te noemen
van het Zwitsers nationaal réveil van de negentiende eeuw, waardoor hij een veel dieper inzicht kreeg in de wezenlijke aard van zijn
landgenoten. In zijn Histoire littéraire de la Suisse au XVIIIe Siècle, in
1909 en 1912 in twee omvangrijke delen verschenen, schilderde hij de
brave, gemiddelde intellectueel van de eeuw der „Aufklrung" in de
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daardoor gevormde mens van het hooggebergte. Zo wordt het duidelijk,
dat hier een volk tot een onverwoestbare eenheid is samengesmolten,
niet door eenheid van ras of taal, maar door zijn geografisch milieu en
dat juist deze eenheid door alle afzonderlijke, kleinere gemeenschappen
als vanzelf sprekend kon worden aanvaard dank zij het gemeenschappelijk historisch bewustzijn, dat de nakomelingen bindt aan de voorvaderen, die aan datzelfde Alpenland waren gebonden. Onverbrekelijke
banden leiden van de familiekring naar de gemeente, van de gemeente
naar het kanton en van het kanton naar het Eedgenootschap.
Deze staat, waar zoveel, dat anders onverenigbaar is, door gemeenschappelijke belangen en gemeenschappelijke gevoelens en inzichten tot
zulk een schone harmonie heeft geleid, moet voor de gehele wereld een
aansporing en een voorbeeld zijn. Dat Zwitserland deze roeping heeft
volstaat „om van een klein volk een grote natie te maken; want de
roeping van een staat is niet slechts te beheren of te regeren: staten
hebben ook een algemene, beschavende en morele roeping".
De liefde voor zijn land, de analyse en de verdediging van de Zwitserse geest vormen de inhoud van een grote reeks werken, die ons
Gonzague de Reynold niet alleen als een belangrijke figuur op het
gebied der staatkunde en cultuurgeschiedenis, maar ook als een groot
schrijver doen kennen. Zijn Contes et Légendes de la Suisse héroique,
tussen 1913 en 1947 herhaaldelijk herdrukt; Cités et Pays suisses, van
1914 tot 1920 in drie delen verschenen en in 1948, als definitieve uitgave, in één deel verenigd; La Démocratie et la Suisse (1929) ; Le Génie
de Berne et l'Ame de Fribourg, in 1935 ontstaan uit de bundeling van
verschillende publicaties; Conscience de la Suisse, een verzameling
artikelen uit de „Gazette de Lausanne", aan de vooravond van de
tweede wereldoorlog verschenen; Grandeur de la Suisse (1940) en
Cercles concentriques (1943) zijn wel de belangrijkste werken over zijn
eigen land, waarin hij steeds weer belijdend getuigt en vermanend
aanspoort.
„Het is een voorrecht, onpopulaire ideeën te verdedigen, vooral in
een tijd en een milieu, waarin het zo gemakkelijk valt succes te hebben:
een paar klinkende woorden en enkele frazen zijn daarvoor voldoende",
zegt De Reynold ergens. En dan citeert hij het woord van zijn Geneefse
geestverwant Topf f er: „Welke laagheid heb ik begaan, om populariteit
te verdienen?" Daarom neemt hij er genoegen mee: „tegenover de
openbare mening van de grote meerderheid der Franse Zwitsers te
staan". — Met de Duitse Zwitsers is het trouwens niet anders. -,,Mijn ideeën zijn mij des te dierbaarder, omdat ik er al enige offers
voor heb moeten brengen. De misverstanden, het wantrouwen, de
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verdachtmakingen — soms waren het zelfs scheldpartijen --, die ik heb
moeten verduren, beschouw ik als de grootste eer, die mij als schrijver
en actief politicus te beurt is gevallen". Er is in die fiere woorden va n
de conservatief, die zijn tijdgenoten uitdaagt, iets van Cato, die het
opneemt voor de verloren zaak, terwijl de goden de zijde van de overwinnaars kiezen. Maar bij Gonzague de Reynold is dit nog iets anders
dan de trots van de oude Romein: hij twijfelt niet aan de juistheid en
aan de toekomstige overwinning van zijn denkbeelden. Slechts die hoop
op de toekomst geeft hem de moed en de lust om voor zijn ideeën te
vechten tegen een omgeving, die er afkerig tegenover staat.
Hij voert zijn strijd niet alleen als Zwitser, maar ook als Europeaan
en op Europese schaal. En op het Europese terrein zijn de omstandigheden hem minder ongunstig dan in eigen land. In dit ruimere gebied
ontbreekt het hem niet aan geestverwanten bij de elite, onder vooraanstaande politici en zelfs bij de massa. Dit vertrouwen, dat zijn denkbeelden op de duur een beter onthaal zullen vinden, put De Reynold
uit het verleden, uit de geschiedenis, waaruit hij ook zijn denkbeelden
over de Zwitserse aard en over de Europese geest heeft gevormd. „Het
grote nut van de geschiedenis is, dat zij voortdurend onze neiging tot
illusies en abstracties corrigeert". Een blik op het verleden laat ons zien,
,,dat ieder nieuw regiem zich altijd weer heeft moeten vestigen op
grondslagen, die het aan het voorafgaande regiem kon ontlenen". Een
dergelijke historische ervaring doet hem ook de symptomen kennen
voor het naderend einde van een maatschappijvorm of staatsvorm.
,,Zodra zulk een regiem zichzelf als onveranderlijk en onfeilbaar gaat
beschouwen, zodra het zich verbeeldt, het eindpunt van de menselijke
ontwikkeling te zijn, aanspraak gaat maken op een soort goddelijke
rechten, op een mystiek, en op grond daarvan zelfs de mogelijkheid van
ieder ander regiem uitsluit, komt het in strijd met de feiten en met het
leven. Zulk een regiem kan die twee realiteiten een tijdlang ten koste
van veel ellende en verwoesting geweld aandoen, maar eens zullen de
feiten en het leven zich keren tegen de staatsvorm die rijp is voor de
ondergang". Gonzague de Reynold ziet, als wijsgerig historicus, de
symptomen van het komende verval in de staatsvorm, die door de
Franse revolutie werd voorbereid. Hij beschouwt het communisme als
het eindstadium, niet van de gehele menselijke ontwikkeling, maar van
een cyclus in het historisch gebeuren, aan het einde waarvan alles weer
van de grond af zal moeten worden opgebouwd.
Wij kunnen de voornaamste ideeën, die De Reynold op grond van
dergelijke historische terugblikken ontwikkelt, niet alle belichten. Maar
om een denkbeeld te geven van zijn helder inzicht, dat hem, althans
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voor een nabijzijnde toekomst, voorspellingen mogelijk heeft gemaakt,
willen wij hier op twee daarvan de aandacht vestigen.
In het voorjaar van 1939 schreef De Reynold: „Indien er een nieuwe
Europese oorlog zou uitbreken, in de vorm van een kruistocht tegen de
totalitaire staten, en als deze oorlog lang, zou duren, dan moet men
rekening houden met de mogelijkheid van de nederlaag van Europa en
van de overwinning van Azië. En Azië wil dan zeggen: Sovjet-Rusland,
dat de tegenstanders van het Derde Rijk zal helpen, maar zijn strijdkrachten gereed zal houden voor het ogenblik waarop Europa uitgeput
zal zijn, en dat dan op de eerste plaats op het vasteland van Azië zal
optreden, waar het Britse rijk India zou kunnen verliezen. Met de
vernietiging van het nationaal-socialisme en het fascisme zal er geenszins een einde komen aan hetgeen zich thans op het wereldtoneel voltrekt. De problemen zullen daardoor niet opgelost, maar slechts verschoven worden. De tweede wereldoorlog zal uit de eerste voortkomen
en de kiem leggen voor de derde".
De tweede voorspelling dateert van 1940, uit de dagen van de
grootste overwinningen van het Derde Rijk: „Het nationaal-socialisme
zal het lot delen van alle Duitse pogingen om tot eenheid te komen.
Deze pogingen hangen af van één enkel sterfelijk mens, of in elk geval
van slechts enkele mensen; ze zijn fel en krampachtig en worden aan
het Duitse volk opgedrongen. Ze behalen successen, dijen snel uit en
barsten. Dan volgt een nieuwe periode van verbrokkeling of anarchie
en daarna begint het proces opnieuw".
Wij hebben, na deze voorbeelden, wel enige reden om ook aan de
volgende uitspraak van Gonzague de Reynold de nodige aandacht te
schenken: „De aftakeling zal voortduren, zolang de infernale toverkring
niet wordt doorbroken, waarin de wereld sinds de achttiende eeuw
verdoold is geraakt. De enige mogelijkheid is: terug naar het uitgangspunt, vanwaar de verkeerde weg werd ingeslagen; terug naar het
Christendom, in zijn ware, authentieke vorm!"
Om deze grondgedachte kracht bij te zetten is Gonzague de Reynold
er toe gekomen, zichzelf en ons rekenschap af te leggen over wezen en
herkomst van Europa. Uit deze opzet, waarvan Le XVIIe Sièc le, zijn
prachtige, intelligente studie over barok en classicisme in menig opzicht
de inleiding vormt, is zijn grote werk La Formation de l'Europe voortgekomen, dat tot nu toe zes delen omvat en waarin hij de oorsprong en
de ontwikkelingsgang van Europa behandelt. Tussen 1944 en 1950
verschenen in deze reeks achtereenvolgens: Qu' est-ce que l'Europe?,
Le Monde grec, L'Hellénisme, L'Empire romain, Les Celtes en Le
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Monde russe. Twee delen, Les Germains en Le Moyen Age wachten

nog op publicatie.
„Op een voorhistorisch fundament, dat zelf weer op een geografisch
afgebakend gebied rust, verheffen zich in de loop der tijden en eeuwen
een Griekse benedenbouw, een Romeinse en een Germaanse verdieping
en daar overheen, als voltooiing en overkoepeling van het geheel, een
christelijk dak. Ik heb mij tot taak gesteld, sleutels te vinden, de deuren
te openen, de lezer in het gebouw binnen te leiden en hem, nadat ik de
luiken heb geopend, zodat het licht kan binnendringen, de inrichting uit
te leggen door met hem de trappen van de kelder tot de nok, te volgen".
Aldus omschrijft de auteur met een welsprekend beeld de bedoeling van
zijn werk en aan die bedoeling beantwoordt het ook volkomen. Geen
ander — Christopher Dawson en Toynbee misschien uitgezonderd —
toont zoveel politiek inzicht in de grote samenhang en als begenadigd
schrijverstalent kan onder de cultuurhistorici alleen Huizinga zich met
Gonzague de Reynold meten. Alleen René Grousset overtreft hem door
een nog geweldiger feitenkennis en door zijn deskundigheid op het
gebied van de Aziatische culturen. Maar als geheel beschouwd is
Reynold's Formation de l'Europe ongeëvenaard. Omdat dit werk op de
nieuwste onderzoekingen steunt, overtreft hij de oudere pogingen tot
een synthese. Het is een schepping uit één stuk, gedragen door consequent volgehouden hoofdmotieven; ook waar de lezer het niet met de
schrijver eens kan zijn, blijft hij geboeid door zijn meeslepende manier
om de dingen voor te stellen en, al is de reeks nog onvoltooid, reeds nu
maakt deze de indruk van een hecht geheel.
Tegenover al die voortreffelijke kwaliteiten zinken de tekortkomingen
in het niet. Deze gebreken houden ten dele verband met het feit, dat De
Reynold de werken, die niet in de talen van West- of Midden-Europa
zijn verschenen, buiten beschouwing heeft gelaten. Daardoor is hij niet
altijd even goed op de hoogte van de Oost-Europese aangelegenheden,
zoals uit sommige plaatsen van zijn Monde russe blijkt. Een ander
bezwaar is een zekere verwaarlozing van economische factoren door De
Reynold, die tegenover de zuiver materialistische opvattingen sterk de
nadruk legt op de betekenis van de ideeën en van de afstamming en de
invloeden van geo-politieke aard. Bij een historicus van zijn formaat
hebben echter ook nog de zwakheden hun verdienste. Het is verbazingwekkend, hoe hij, ook waar hij in bijzonderheden faalt, het juiste beeld
weet te tekenen en hoe hij, juist in zijn jongste werk over Rusland, ook
met ontoereikende, en soms zelfs onjuiste premissen, tot juiste conclusies weet te komen.
Hebben wij, schrijvend over de politicus en historicus Gonzague de
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heet. Maar ieder volk moet er van overtuigd zijn, dat het een roeping
heeft om zijn bijdrage tot de beschaving te leveren en dat deze door de
Voorzienigheid is gewild. Die roeping sublimeert het patriotisme door
het een religieuze bezieling te geven, zoals in de tijden, toen de christelijke wereld nog werkelijkheid was. Wat wij nodig hebben is, dat die
tijd wederkeert!"
Dit appèl is de kroon op het grote, schone en edele werk van de
Zwitser, de Europeaan, de Christen, de kunstenaar, de denker en
vermaner, Gonzague de Reynold.

De schoolstrijd als Internationaal
staatsrechtelijk probleem II
door P. DE KOOK

„Op 19 en 20 September 1952 werd te Luzern in Zwitserland een
bijeenkomst gehouden van het „Office International de l'enseignement
catholique", waaraan vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs
uit alle delen der wereld deelnamen (van Nederlandse zijde Het Katholiek Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding) . De bedoeling der
bijeenkomst was tot een definitief statuut te komen voor dit internatio
nale bureau, tot welks oprichting in 1951 met goedkeuring van de H.
Stoel is besloten. Maar tevens werd te Luzern het program van activiteiten voor 1952-1954 besproken. Het nieuwe internationale bureau zal
zich allereerst toeleggen op het verzamelen en doorgeven van documentatiemateriaal over het Katholieke Onderwijs in de gehele wereld.
Vervolgens zal het trachten te komen tot een coördinatie van krachten
en helpen met het verstrekken van deskundige voorlichting op internationale basis overal waar de onderwijzersorganisatie dit nodig maakt.
De bedoeling is ook, dat dit bureau als representatief lichaam voor het
Katholiek Onderwijs naar buiten zal optreden, vooral omdat daarin
alleen vertegenwoordigd zijn diegenen, die rechtstreeks voor het Katholiek Onderwijs in verschillende landen verantwoordelijk zijn en door het
Episcopaat als zodanig zijn erkend".
Persbericht.

is nu de concrete positie van de Katholieken tegenover de
H OEschool
in de verschillende landen? Met deze vraag eindigde de

bijdrage over het bovengenoemde onderwerp in het April-nummer 1952
van dit tijdschrift.
Al direct gaat hier de opmerking vooraf, dat het woord „Schoolstrijd"
lang niet in alle landen dezelfde begrippen dekt en dezelfde militante
inhoud en anticlericale tendenz en strekking heeft. Waar bijvoorbeeld
de Kerk als missionerend instituut contact kreeg met eeuwenoude
culturen, zoals in vele delen van het Oosten: Japan, China, India,
Pakistan enz., daar verliest de Kerk nimmer uit het oog, dat zij er gas*
is, met alle plichten daaruit voortvloeiend.
Van strijd, van recht, van eisen op grond van haar bovennatuurlijke
zending kan in deze landen geen sprake zijn. Alles steunt in dergelijke
gevallen op wederzijdse mogelijkheden, tradities en vooral op welwillendheid en goede trouw. Het behoort tot de elementaire taak van de
missie om scholen te stichten daar waar zij een actieve rol gaat spelen.
En dan hangt het vrijwel altijd van de kwaliteit af of de overheid de
katholieke school in de missie zal steunen. Zeer vaak gebeurt dat op
bevredigende wijze, menigmaal ook is de missie geheel op eigen krachten en initiatief aangewezen. Eenzelfde houding, zo mogelijk nog
onopvallender, vloeit voor de Kerk voort uit contacten met die landen
waaruit het Katholicisme door de hervorming is verdreven, en waar bij
slechts zeer kleine resten van de bevolking, soms alleen bij enkele
families, het Katholicisme bleef smeulen, zoals bijvoorbeeld in de Scan-
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dinavische landen, in bepaalde gewesten van Duitsland en Zwitserland ,
die honderden jaren geen Katholieke priesters meer in hun omgeving
zagen, waar het Katholicisme is beladen met een latent historisch
demonisme. Men ziet er de Kerk alleen als de brengster van bijgeloof,
domheid en priesterslavernij, waaraan men in geen enkele vorm steun
mag verlenen. Voegen we hierbij die landen, zoals Amerika, waar het
Katholicisme weinig of geen directe invloed had op de gevormde samenleving, dan wordt het duidelijk dat „de schoolstrijd" een begrip is met
veelsoortige strekking, afhankelijk van de concrete verhoudingen in
ieder land afzonderlijk.
Het phenomenologisch karakter van de schoolstrijd vindt dáár zijn
meest typerende vormen, waar de Kerk als voedster van de nationale
cultuurkrachten zich een dirigerende invloed verwierf op alle uitingen
van de samenleving, met daaruit deriverende rechten, steunend op haar
bovennatuurlijke wereldtaak. In al deze landen en we denken hier
allereerst aan België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk.
Tsjecho-Slowakije, zelfs Italië en Spanje kreeg de schoolstrijd van
den beginne af een vinnig agressief karakter, voortvloeiend vooral uit
verkeerde inzichten over de rechtsverhoudingen inzake opvoeding en
onderwijs. Die rechtsverhoudingen in hun essentiële omvang gestalte
te geven was het eerst noodzakelijke. En het was de Kerk die, bij monde
van de opperste leiding te Rome, voor nu en de toekomende tijden de
richtlijnen aangaf.
Waar de Staat het met die richtlijnen eens was, en de consequenties
daarvan accepteerde, daar bleef iedere schoolstrijd achterwege. Waar
de staat die richtlijnen niet erkende en dus de consequenties niet aanvaardde, daar ontstond de schoolstrijd. En deze bleef evenmin uit in die
landen waar de staat het principieel wel met de richtlijnen eens was,
doch om redenen buiten het principiële vlak liggende, de consequenties
afwees. Dit laatste is op dit ogenblik vrijwel de kern waarom de schoolstrijd draait, omdat de vrijheid van opvoeding en onderwijs, met alle
daaruit voortvloeiende gevolgen, door de Unesco geaccepteerd is als
een der fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind.
Wie de schoolstrijd in zijn diepste wezen tracht te doorschouwen
zoals hij zich in de 19e en 20e eeuw ontwikkelde, moet daarbij als
achtergrond nemen de geestelijke evolutie, tot uitdrukking gebracht in
de concrete wetsbepalingen. Die geestelijke evolutie kristalliseerde zich
niet in een drang naar verdieping van het godsbegrip, doch naar een
drang om het godsbegrip bij de mensen te amputeren. En naarmate men
hierin slaagde gelukte het ook de Kerk, als draagster en behoedster van
het zuivere godsbegrip, als het ware los te weken van haar rechtsgeldige
positie inzake het vraagstuk van opvoeding en onderwijs.
Men kwam er toe die rechten te ontkennen, en eenmaal deze negatie
als een historische imperatief aanvaard, kon de neutrale schoolwet
buiten de Kerk om, niet zelden tegen de Kerk in, tot stand komen. Daar
ligt de kern van de schoolstrijd. Als een scherp snijdend zwaard kerfde
de neutrale schoolwet het Iichaam van de Kerk, dat door de politieke
beroeringen der 18e en 19e eeuw en de begeleidende geestelijke evolutie
voor een culturele non valeur werd gehouden. Er was inderdaad sprake
.
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visionaire scherpte zag hij wat een staatsschool, zonder invloed, als het
moest met dienstbare medewerking, van de Kerk, voor politieke mogelijkheden verborg in haar schoot. Want met de Kerk hield hij alleen
zoveel rekening als nodig was om zijn doel te bereiken. Nergens waren
in het verleden Kerk en Staat zo dooreengegroeid, als in Frankrijk,
waar de vorsten reeds lang vóór de revolutie zich zulke prerogatieven
hadden veroverd, dat een objectief goed functionerend Kerkelijk bestuur uitgesloten was.
Napoleon legde de grondslag van de staatsschool, zo radicaal, dat dit
instituut zich tot op de dag van vandaag over de hele wereld verspreidde en: standhield. Iedere opeenvolgende stroming, iedere organisatie,
ieder genootschap greep opnieuw naar Napoleons schepping, om zich
van de jeugd meester te maken. Het liberalisme waartegen de Kerk in
België en Frankrijk een harde strijd heeft gevoerd, greep naar de
staatsschool. De loge greep naar de staatsschool. De socialisten en
communisten grepen naar de staatsschool. En zij slaagden er in de Kerk
vleugellam te maken. Door de opeenvolgende wetten (18814882-18861904) werd de confessionele school in Frankrijk tot nationaal stiefkind
gedegradeerd. Geen zusters en geen broeders meer. Geen priester en
geen kruisbeeld meer. Geen katechismus en g ee n gebed meer. Alleen
onderwijs, alleen leren rekenen, lezen en schrijven.
De rampzalige gevolgen van het anti-clericale element in de schoolstrijd van Frankrijk mogen wij bekend veronderstellen. Toch wordt er
tegen de golfslag van de staatsschool opgeroeid. Steeds krachtiger.
Waar de Katholieken zich verenigen, gebeurt het om te komen tot een
eigen school. Onmenselijk zwaar is de taak. Als zelfs in Nederland de
bloeiendste parochie niet in staat zou zijn een behoorlijke school te
financieren, wat moet men dan van Frankrijk verwachten, dat zo arm
is aan bloeiende parochies. Maar ook hier heeft de tijd zijn gezag doen
gelden. Gejaagd door de volhardendheid van in verbeten rechtsbewustzijn levende katholieken, is de gedachte aan onrecht van ziel tot ziel
gegaan en zo gebeurde het grote wonder: de confessionele schoolgedachte ontkwam aan de verstikkingsdood. Een derde der leerlingen
van het Franse lager onderwijs zijn op katholieke scholen. Nog gunstiger is de verhouding bij het middelbaar onderwijs.
De strijd wordt georganiseerd, steeds vaster sluiten de logische denk.
beelden zich van schakels tot kettingen aaneen, om de gedachten van
een financiële gelijkstelling acceptabel te maken. De commissie Boncour
heeft ontzaglijk veel goed gedaan. Allerlei instanties werken aan de
organisatie van het confessionele onderwijs, dat de zorg heeft om
33.000 leerkrachten te onderhouden. Perspectieven zijn er in Frankrijk;
met de principiële aanvaarding van de subsidieregeling door het parlement, is de redding van de confessionele school een kwestie van tijd.
Maar het verzet is niet gering, vooral het buiten-parlementaire verzet.
De onderwijskrachten grepen zelfs naar het domme stakingsargument
om de subsidieregeling tegen te houden. Men organiseert volkspetitionnementen. Men houdt demonstraties. Men zal niets verwaarlozen, ook
niets, om de grondwettigheid van de noodwet door het „Comité Constitutionn_el" discutabel te maken. Want men beseft, dat financiële gelijk-
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stelling bij het onderwijs Frankrijk in 50 jaren maakt tot het Katholieke
land bij uitstek, dat, geleerd door de ervaring, de jeugd niet alleen zal
leren lezen, schrijven en rekenen, doch ook bidden.
We moeten nog even terug naar ons uitgangspunt België. Daar zijn
op dit ogenblik de verhoudingen gunstiger dan in Frankrijk, doch lang
niet zo gunstig als in Nederland. Dezelfde agressieve groepen, die in
Frankrijk de neutrale staatsschool tot de alleenheerschappij brachten,
voerden ook in België een strijd op leven en dood tegen de vrije confessionele school. Alleen daarom met minder succes, omdat in België de
schoolwetten geen steun vonden in een scheiding van Kerk en Staat,
die in Frankrijk de geestelijkheid van alle bezit en ieder inkomen
beroofde. In België bleef de clerus intact en daarom kon in België de
clerus zich ook in dienst stellen van de schoolstrijd. Meer dan 1200
priesters in België werken als leerkrachten aan het R.K. Middelbaar
onderwijs. En het R.K. lager Onderwijs heeft de strijd tegen de kosteloze staatsschool vol kunnen houden, dank zij mede de inzet van aanzienlijke getallen zusters en broeders. Bovendien is de Belgische bevolking veel directer bij de schoolstrijd betrokken dan de Franse bevolking,
die door de vijanden van de Kerk op grote schaal tegen de invloed van
de Kerk is geïmmuniseerd. In België wordt aan de definitieve oplossing
had gewerkt, o.a. door minister Harmel. Zo ziet men de vrije confessionele school groeien, allereerst in die landen waar zij voor goed uit de
samenleving dreigde te verdwijnen. Gods wegen blijven wonderbaar,
ook in de overige landen, met een bevolking die slechts voor een
klein gedeelte uit Katholieken bestaat. Ook daar laten de Katholieken
wel hun rechten gelden, doch hun numerieke positie maakt hen
volledig afhankelijk van de niet-Katholieke meerderheid. En deze
meerderheid mag men niet zonder meer beschuldigen van anti-clericalisme in dezelfde betekenis van het Franse of Belgische woord. Vaak is
er eenvoudig onbegrip de oorzaak van een onderwijspolitiek die nadelig
is voor de katholieke belangen. Wij menen dat dit toepasselijk is op de
toestanden in Engeland, Amerika en gedeeltelijk ook in Zwitserland.
Om met het laatste land te beginnen.
Door de reformatie viel Zwitserland geestelijk uiteen in een aantal
protestantse en katholieke kantons. Het land telt ongeveer 4.200.000
inwoners, waarvan 41% of 1.725.000 katholieken. Deze bewonen
hoofdzakelijk de z.g. Alpenkantons en vormen daar nog altijd min of
meer katholiek-culturele agglomeraten. Van de Zwitserse steden zijn
alleen Freiburg en Luzern overwegend Katholiek; de eerste is het
Katholiek-wetenschappelijk centrum, de tweede meer het algemeen
Katholiek-culturele centrum. In alle overige kantons' en grote steden
( Bazel-Bern-Genève--Ziirich ) vormen de katholieken een minderheid.
Het gehele land is verdeeld in 25 kantons, waarvan 19 volle en 6 z.g.
halve-kantons.
Een gecentraliseerde onderwijswet, zoals wij die kennen, bestaat in
Zwitserland niet. Ook de universiteiten zijn geen rijks- doch kantonnale
instituten. Rechtstreeks onder de Bondsregering staat alleen de Technische Hogeschool te Ziirich. Maar in Zwitserland heeft ieder kanton zijn
eigen regeling. De uitgesproken katholieke kantons hebben uitgesproken
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katholieke scholen en de uitgesproken Protestantse kantons hebben
uitgesproken Protestantse scholen, terwijl een aantal „gemengde" kantons, ook „gemengde" d.w.z. religieus-neutrale scholen hebben.
De Katholieken in Zwitserland zijn nog lang niet tot de normale
machtsverhouding gekomen. De Zwitserse Katholieken hebben de laatste 100 jaren politiek een moeilijk bestaan geleid. Het jaar 1848 was
voor hen een jaar van neergang, van verdrukking, van isolering, van
uitsluiting. En wat in 1848 begon, het terugdringen der Katholieken uit
het nationale leven, werd in 1873 als het ware bekrachtigd door een
felle kultuurkamp. Deze verliep heel langzaam, maar hij bezorgde in
Zwitserland de radicale elementen: socialisten en liberalen, gesteund
door de protestanten, een allesbeheersende politieke overmacht. Er moet
nog heel wat groeien. In sommige katholieke kantons b.v. zijn veel
katholieken nog zo liberaal geïnfecteerd, dat het katholieke volksdeel er
ternauwernood aan een eigen meerderheid komt. Het zijn dan ook de
rasechten die de zware strijd hebben ingezet. En zij begonnen met de
bijzondere school, waarvan zij het gemis vaak tragisch voelen. Zij
beseffen, dat hierin een kans ligt voor de toekomst.
Verschillende orden en onderwijsgevende Congregaties hebben zich
met verheven zelfverloochening op steeds grotere verspreiding der eigen
katholieke scholen toegelegd. Lagere scholen, en middelbare scholen
zijn over heel het land verspreid als centralen voor de katholieke leuze:
het eigen kind op een eigen katholieke school. Zo bestaan in Genève
een viertal katholieke pensionaten. Het verschil tussen Nederland en
Zwitserland is dit: wij hebben onze schoolstrijd gestreden en gewonnen,
de Zwitserse Katholieken echter moeten hem gedeeltelijk nog strijden
in de hoop hem te winnen.
Geheel anders ligt de zaak in Engeland. Wie b.v. de onderwijsverhoudingen van Nederland en België als maatstaf zou aanleggen om
zich een idee te vormen over de wel of niet democratische inslag van
het Engelse volk, begaat een fout. Nergens ter wereld, misschien zal
het moeilijker zijn begrip voor katholieke beginselen te doen doordringen dan in Engeland.
Historisch is het land, sinds Hendrik VIII en Elisabeth, zeer sterk
vervreemd van het katholicisme. Men wilde in Engeland het katholicisme niet anders zien, dan als een toevluchtsoord voor enkelen, niet
moedig genoeg voor een taak in leger of vloot, niet betrouwbaar genoeg
voor een openbare functie, niet intelligent genoeg voor een normale
Engelsman. Dat zij niettemin toch Engelsen waren bleef voor de meesten een zonderling spel van het toeval. Maar gedeklasseerd waren de
Katholieken gedurende enige eeuwen volkomen.
Deze volksgroep overleeft echter alle nationale moeilijkheden en
groeit tegen de verdrukking in. Wonderlijke dingen gebeuren. De
scherpzinnigste denker van de 19e eeuw, Newman, wordt Katholiek.
Een reeks anderen volgen. Kardinalen worden gecreëerd, het aantal
gelovigen groeit, blijft groeien, en in 1950 herdenkt katholiek Engeland
het honderdjarig bestaan van een herstelde hiërarchie. Deze groep
vraagt op grond van de encyclieken, rechtsherstel t.a.v. onderwijs en
opvoeding.
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gestegen tot
tot 2000
2000scholen.
scholen.
scholen reeds
reeds 787,
jaar 1902
1902 bracht
bracht eindelijk
eindelijk de
de katholieken
katholieken ook subsidies
subsidies uit
uit de
de
Het jaar
gemeente~belastingen. Krachtens
1902 moesten
moesten de
de kathokatho~
gemeente-belastingen.
Krachtensde
de wet
wet van
van 1902
lieken
hun scholen
scholen bouwen,
bouwen. maar
maar de
de lopende
lopendekosten,
kosten,salarissen
salarissen
lieken zelf hun
werden geheel
geheeldoor
doorde
degemeentelijke
gemeentelijkeonderwijsonderwijs~
van onderwijzers enz., werden
instanties betaald.
betaald.
een interim-regeling
interim~regeling van 1926
1926 isis tenslotte
tenslottein
inhet
hetoorlogsjaar
oorlogsjaar1944
1944
Na een
de nieuwe
nieuwe onderwijswet
onderwijswet van Butler
Butler tot stand
stand gekomen,
gekomen, die
die het
hetgehele
gehele
Walesreorganiseerde
reorganiseerde en
en opvoerde
opvoerde o.a.
o.a. door
door
onderwijs
onderwijs in
in Engeland en Wales
de leeftijdsgrens
leeftijdsgrens voor
verhogen. Wat de
de
voor het
het verlaten
verlaten van
van de
de school
school te verhogen.
geldelijke
in. dat
dat de
de katholieken
katholieken de
de helft
helft
geldelijke regeling
regeling betreft
betreft hield
hield de
de wet in,
van
de nodige
nodige reorganisatie
reorganisatie zouden
zouden bekostigen.
bekostigen. Wanneer een
een school
school
van de
gebouwd
worden. kwamen
kwamen de kosten
kosten geheel
geheel voor
voorrekening
rekening van
van
gebouwd moest worden,
de
Katholieken. behalve
in feite
feite slechts
slechts een
een
de Katholieken,
behalve wanneer
wanneer deze
deze school
school in
bestaande school
andere helft
helft evenals
evenals de
de salarissen
salarissen en
en
bestaande
school verving.
verving. De
De andere
lopende kosten zouden
zouden door
door de
deplaatselijke
plaatselijkeonderwijsinstanties
onderwijsinstantiesworden
worden
betaald. Dit betekende,
betekende. aldus
aldus berekende
berekende de
de minister,
minister. voor
voor de
de katholiekatho1ie~
betaald.
ken een rekening van
van 10 millioen pond voor de komende 20 jaar,
jaar. d.w.z.
d.w.z.
met interest en schuldaflossing een
een jaarlijks
jaarlijks bedrag
bedrag van meer
meer dan
dan een
een
half millioen
millioen pond.
pond.
Sindsdien
kosten zo gestegen,
gestegen, dat
dat er
ervolgens
volgensde
deberekening
berekening
Sindsdien zijn de kosten
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katholiek Episcopaat
Episcopaat thans
thans meer
meer dan
dan vijftig
vijftig millioen
millioen pond
pond nodig
nodig
van het katholiek
een bedrag
bedrag dat
dat de
dekatholieken
katholiekenonmogelijk
onmogelijk kunnen
kunnen opbrengen.
opbrengen.
zijn, een
zal zijn,
eind 1949
1949 een
eenblijvende
blijvende regeling
regeling van
van
Daarom hebben de Bisschoppen eind
de gehele
gehele kwestie
kwestie van
van het
hetkatholieke
katholieke onderwijs
onderwijs voorgesteld
voorgesteld in
in de
devorm
vorm
een wet,
wet, waarbij
waarbij zou
zou worden
worden bepaald,
bepaald, dat
dat de
dekatholieke
katholieke scholen
scholen
van een
(Local
((louter
louter formeel)
formeel) kunnen
kunnen worden
worden "verhuurd"
„verhuurd"aan
aan de
de L.E.A., (Local
dangaranderen,
garanderen, dat
dathet
hetonderwijzend
onderwijzend perper~
Education Authorities) die
diedan
soneel. dat
dat door
door de
de L.E.A.
L.E.A.wordt
wordtbenoemd,
benoemd,katholiek
katholiekzal
zalzijn.
zijn.Indien
Indien
soneel,
katholiek schoolbestuur
schoolbestuur echter
lening, of
ofsoortgelijke
soortgelijke overeenovereeneen katholiek
echter een lening,
reorganisatie van de school
school te
te kunkunkomst, heeft moeten sluiten om de reorganisatie
komst,
zou de
de door
door de
de L.E.A.
L.E.A.tetebetalen
betalenhuur
huurgelijk
gelijkmoeten
moetenzijn
zijn
nen bekostigen zou
katholiek schoolbestuur
schoolbestuur voor
voor die
die lening
leningmoet
moetopbrenopbrenaan de rente die 't't katholiek
gen. Toen
Toen het
hetMinisterie
Ministerie van
vanOnderwijs
Onderwijs en
enalle
allepolitieke
politiekepartijen
partijen
gen.
te nemen,
nemen, zijn
zijn de
de
weigerden om
om deze
deze voorwaarden
voorwaarden in overweging
overweging te
weigerden
katholieken overgegaan
grote actie,
actie, die
die tijdens
tijdens de
dealgemene
algemene
katholieken
overgegaantot
tot de
de grote
doel hiervan
hiervan was de
de
verkiezingen van
verkiezingen
van Februari
Februari 1950
1950 is
is gehouden.
gehouden. Het doel
te lichten
lichten omtrent
omtrent de
deurgente
urgentemoeilijkheden
moeilijkhedenvan
van
katholieke kiezers voor te
katholiek onderwijs.
onderwijs. In Mei 1950
1950hebben
hebben de
deBisschoppen
Bisschoppenopnieuw
opnieuw
het katholiek
stappen gedaan bij
bij de
Regering en voorgesteld, een deel
deel van
van de
de onderonderde Regering
houdskosten voor rekening van de
de schoolbesturen
schoolbesturen te
telaten
latenkomen.
komen.
ene kant
kant staat
staat de
dekatholieke
katholieke minderheid,
minderheid, die
die zich
zich beroept
beroept op
op
Aan de ene
het recht van de ouders, om hun
hun kinderen
te laten
laten
kinderen volgens
volgens hun
hun geweten te
opvoeden, zonder dat
dat zij
zij daardoor
daardoor zwaardere
zwaardere financiële
financiële lasten
lasten moeten
moeten
dragen
Anglo~katholieke vleugel
vleugel van
van de
deAngliAngli~
dragen dan andere ouders.
ouders. De Anglo-katholieke
caanse Kerk
caanse
Kerk (The High
High Church)
Church) staat
staat op
ophetzelfde
hetzelfdestandpunt,
standpunt, maar
maar
kleine minderheid
minderheid onder de Anglicanen.
Anglicanen. De
Demeerdermeerder~
vormt slechts een kleine
heel tevreden
tevreden met
met het
het overheidsbeheer
overheidsbeheer van
van hun
hun
heid der Anglicanen is heel
scholen
dat is
is ook
ook het
het geval
gevalmet
metde
denon-conformisten:
non~conformisten: de
de overige
overige
scholen en dat
(niet
De overheid
overheid heeft
heeft
( niet Anglicaanse)
Anglicaanse) protestantse kerkgenootschappen. De
namelijk toegezegd,
toegezegd, dat op de vroegere
vroegere confessionele
confessionele scholen
scholendie
dieonder
onder
namelijk
gemeentelijk
zeker minimum
minimum aan
aan godsdienstondergodsdienstonder~
gemeentelijk beheer
beheer komen
komen een zeker
wijs
zal worden
worden gegeven,
gegeven,waarmee
waarmeeAnglicanen
Anglicanenenennon-conformisten
non~conformisten
wijs zal
zich kunnen verenigen, iets
iets dat
dat de
deKatholieken
Katholiekennatuurlijk
natuurlijk nooit
nooit kunnen
kunnen
aanvaarden. Intussen betekent
aanvaarden.
betekent dit
dit compromis,
compromis, dat
dat de
demeerderheid
meerderheid der
der
Anglicanen,
non~conformisten (de z.g.
z.g. Free
Free Churchmen)
Churchmen)
Anglicanen, evenals
evenals de non-conformisten
niet langer voor het confessioneel onderwijs zullen strijden. Beslistnietlagrvohcfsineldrwjzustien.Bl
dat onderwijs
onderwijs zijn:
zijn: de
de Nationale
Nationaleonderwijzersbond
onderwijzersbond (omdat
(omdat anan~
tegen dat
dersdenkenden uiteraard
uiteraardnooit
nooitaan
aan het
het hoofd kunnen
dersdenkenden
kunnen staan
staan van
van een
een
-dat
op het
het
confessionele
confessionele school),
school) , voorts
voorts het
het Trade
Trade Union Congress —
dat op
standpunt
alle van
vanoverheidswege
overheidswege gesubsidieerde
gesubsidieerde diensten
diensten
standpunt staat,
staat, dat alle
beheerd ^--,
-, als ook de Bond
Bond van
van
ook door de overheid moeten worden beheerd
Onderwijscomité's,
die meent
meent dat
dat het bestaan van
Gemeentelijke Onderwijscomité'
s, die
van twee
twee
soorten van bestuur
bestuur nadelig is voor de ontwikkeling
ontwikkeling van
van het
het onderwijs.
onderwijs.
De vraag
vraag waar het
het op
op aankomt
aankomt is, of
of het
het mogelijk
mogelijk zal
zal zijn,
zijn, de
de ververde wijze
wijze van beheer
beheer tussen
tussen de
de confessionele
confessionele en de
de nietnietschillen
schillen in de
met behoud
behoud van de
de godsdienstige
godsdienstige
confessionele
confessionele scholen
scholen op
op te heffen, met
voorstanders van de confessionele
confessionele school
school hebben
hebben geen
geen
verschillen.
verschillen. De voorstanders
administratieve eenheid,
eenheid, wanneer het
het
principiële
principiële bezwaren
bezwaren tegen
tegen een administratieve
confessionele karakter
karakter van hun
hun scholen
scholen maar
maar gewaarborgd
gewaarborgd blijft.
blijft.
.
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Intussen zitten de katholieken in Engeland nog midden in hun
schoolstrijd. Zij hebben daarom behoefte aan medeleven van hun geloofsgenoten en vrienden over de gehele wereld. Men kan uit het voorgaande in ieder geval afleiden dat de Engelsen eenmaal de rechtvaar
digheid inziende van bepaalde verlangens, deze niet op onredelijke
gronden, als bijvoorbeeld door de Franse en zndere Europese vrijzinnigen en socialisten gebeurde, eenvoudig verwerpen. De ontstane moeilijkheden worden onder het oog gezien, en er wordt naar een oplossing
gezocht. Veel hangt ook hier af van de kracht der Katholieken zelf.
Tenslotte dan Amerika. De vraag of er in Amerika, het klassieke
land van de extreme vrijheid, inderdaad een schoolstrijd bestaat, kan,
na de botsing tussen Kardinaal Spellman en Mevrouw Roosevelt, positief met ja worden beantwoord. Het ging tussen deze twee eminente
figuren in het openbare culturele leven van Amerika over het geruchtmakende Barden-wetsontwerp. Tot goed begrip vergete men niet dat in
Amerika de centrale regering te Washington geen rechtstreekse zeggingschap inzake opvoeding en onderwijs heeft. Dit wordt evenals in
Zwitserland, volkomen autonoom door iedere confederale staat naar
eigen inzichten geregeld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, dat de ene
staat wel en de andere staat geen subsidies geeft aan de confessionele
school. Wat afhankelijk is van de samenstellende bevolkingsdelen in de
afzonderlijke staten. Weinig katholieken betekent dan weinig mogelijkheden om te komen tot een vergelijk.
Het bovengenoemde Barden-ontwerp, was eigenlijk een uitvoerig
amendement op een besluit van de federale regering om 300 millioen
dollar subsidie te verstrekken aan de afzonderlijke staten, ter bevordering van het onderwijs. Hiertegen had niemand bezwaren, doch Barden
wilde in deze bepaling opgenomen hebben dat die subsidie niet mocht
gegeven worden aan confessionele scholen, aan niet openbare scholen.
Dit voorstel werd heftig door Kardinaal Spellman van New York
bestreden. Er verschenen aan de muren aanplakbiljetten, die herinnerden aan de schoolstrijd in Europa, jaren geleden. De Kardinaal werd
genoemd „een apostel der onverdraagzaamheid". Mevr. Roosevelt nam
het in haar rubriek „My Day'' voor Barden op. Zij schreef dat iedereen
het recht heeft, zijn godsdienst te belijden, maar dat dit niet betekent,
dat het openbaar onderwijs onder toezicht van een Kerk kan worden
geplaatst. Kardinaal Spellman reageerde met een scherpe brief, die hij
tot Mevrouw Roosevelt richtte en tegelijkertijd in de pers publiceerde.
Hij noemde haar artikel „een uiting van discriminatie, een Amerikaanse
moeder onwaardig, en een uitvloeisel van onbegrip, onwetendheid of
vooroordeel".
Hij besloot met de woorden: „Ik zal verder geen aandacht aan U
schenken. Wat gij in de toekomst ook moogt zeggen, voor mij staat gij
getekend als anti-katholiek".
Mevrouw Roosevelt antwoordde dat zij tegen alle godsdienstige
vooroordelen, en voor de absolute vrijheid van religie en godsdienstonderwijs is, maar tegelijkertijd gelooft in de scheiding van Kerk en
Staat. Zij stuurde de Kardinaal een persoonlijke brief waarin ze hem de
verzekering gaf van haar achting en herhaalde, dat zij zo min hem als
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de Katholieke
Katholieke Kerk
Kerk had
had willen aanvallen,
aanvallen. maar
maar dat zij
zij zou
zou blijven
blijven
opkmenvrdcstiuolebgn,dzijustach.
opkomen voor de constitutionele beginselen. die zij juist acht.
Kort
opponenten zich
verzoend. Maar de
de
Kort daarop
daarop hebben
hebben de
de beide
beide opponenten
zich verzoend.
Bill" bracht
bracht het
het nooit
nooit tot een stemming en is begraven
..„Barden
Barden Bill"
begraven met
met het
het
einde van het vorige Congres.
De toestand is
is nu
nu dus
dus zo,
zo. dat
datiedere
iederestaat
staattheoretisch
theoretischhet
hetrecht
rechtheeft,
heeft.
de federale
de
federale subsidie
subsidie naar
naar goeddunken
goeddunken te verdelen
verdelen over
over openbare
openbar~ en
en
particuliere scholen.
particuliere
In Amerika,
en dat geldt
In
Amerika. en
geldt ook
ook voor
voor Canada,
Canada. kan
kan men
menzijn
zijnkinderen
kinderen
betaling naar
naar de
de lagere en middelbare
..„zonder"
zonder" betaling
middelbare scholen zenden; d.w.z.
d.w.z.
iedere
belastingplichtige betaalt automatisch
automatisch schoolgeld
schoolgeld wanneer
wanneerhij
hij
iedere belastingplichtige
betaalt, onverschillig of hij
hij al of geen
geen kinderen
kinderen heeft.
heeft. In
In „High
.. High
belasting betaalt.
schools"
kinderen alleen
hun eigen
eigen boeken
boeken en
enmateriaal.
materiaal. De
De
schools" betalen
betalen kinderen
alleen hun
bouw van katholieke
katholieke lagere
lagere en
en middelbare
middelbare scholen
scholen wordt
wordtininAmerika
Amerika
geheel
door de
de Katholieken
Katholieken gefinancierd
gefinancierd en
en geen
geengemeentesubsidie
gemeentesubsidie
geheel door
wordt daarvoor
daarvoor verkregen.
verkregen.
Katholieke
kinderen naar
katholieke scholen zenden,
zenden •
Katholieke ouders
ouders die hun
hun kinderen
naar katholieke
moeten daarvoor
schoolgeld betalen;
zij betalen
betalen dus
dusfeitelijk
feitelijkdubbel
dubbel
.moeten
daarvoor schoolgeld
betalen; zij
schoolgeld.
de Verenigde
Verenigde Staten
Statenzijn
zijnerer10.188
10.188katholieke
katholiekescholen
scholen
schoolgeld. In de
met
2.607.879 leerlingen.
leerlingen. Elke
Elke gemeentegemeente~ en
enstaatssubsidie
staatssubsidie
met ongeveer 2.607.879
wordt, aan deze scholenbouw en
en het
het onderhoud
onderhoud ervan
ervan geweigerd
geweigerd en
ende
de
Katholieken
vinden dat
dat dit
dit een onrechtvaardige
behandeling is.
is. Wat
Wat
Katholieken vinden
onrechtvaardige behandeling
zou het Congres
zou
Congres doen,
doen, vragen
vragen zij
zij zich
zich af,
af,indien
indienwij
wijonze
onzeKatholieke
Katholieke
scholen zouden sluiten en
en onze
onze kinderen
kinderen naar
naar openbare
openbare scholen zenden,
zenden,
zoals ons
ons immers
immers naar
naar verkiezing
verkiezing vrij
vrij staat. Zou
Zou het
hetdan
danniet
nietblijken,
blijken.
dat er meer dan
VerenigdeStaten
Statentetekort
kortzijn
zijn
dan tienduizend scholen in de Verenigde
en zouden
zouden staten
staten en
en gemeenten
gemeenten dan
danniet
nietverplicht
verplicht zijn
zijn voor
voor de
debouw
bouw
te betalen?
betalen? Is het
het dan
dan niet
niet volkomen
volkomen logisch
logisch dat
dat staat
staat
van deze scholen te
en gemeente
gemeente de
de bouw
bouwvan
vanonze
onzekatholieke
katholiekescholen
scholentenminste
tenminste subsub~
sidiëren?
Hoe fair
fair deze
deze vraag
vraag ook
ook schijnt,
schijnt, er
er zal
zal nog
nog een
eenlange
langestrijd
strijdgevoerd
gevoerd
moeten
men aan deze
deze logische
logische eis
eis van
vandedeKatholieken
Katholieken
moeten worden
worden voor
voor men
tegemoet
tegemoet zal komen.
komen. De
De hardnekkige
hardnekkige ondersteuning
ondersteuning van het
het bovenboven~
genoemde Barden-wetsontwerp
Barden~wetsontwerp in het Congres
Congres bewijst
bewijst het.
het.
Amerikaanse
katholiekenzien
zien in
in deze
Amerikaanse katholieken
deze weinig
weinigtolerante
tolerantehouding
houding
hun kinderen
kinderen in
dit geloof
geloof willen
willen opvoeden,
opvoeden, een
een
tegenover hen,
tegenover
hen, die hun
in dit
de bevordering
bevordering van
van ongodsdienstigheid.
ongodsdienstigheid. Zij
Zijmenen
menen
positieve factor tot de
dat de staat
staat met
met willekeur
willekeur handelt
handelt door
door alleen
alleen de
de openbare
openbare scholen
scholen te
te
profiteren van
staatsgelden en daarmee
daarmee a.h.w.
gods~
laten profiteren
van staatsgelden
a.h.w. zich tegen godsverklaart. Afgezien van
van de
de vraag
vraag of
ofhet
hetverstrekverstrek~
dienstige opvoeding verklaart.
subsidies, `vat
wat toch
toch nog
nogaltijd
altijdmaar
maareen
eenbetrekkelijke
betrekkelijketegemoettegemoet~
ken van subsidies,
de ouders
ouders die
diegrondwettelijk
grondwettelijkvrijheid
vrijheid van
vanonderonderkoming betekent voor de
bezitten, tot de gewenste
gewenste oplossing
oplossing kan
kan voeren,
voeren, is
is het
het wel
weleen
eenfeit
fèit
wijs bezitten,
een Amerikaan
Amerikaan financiële
financiële gelijkstelling
gelijkstelling heel
heelmoeilijk
moeilijk in
inzijn
zijnstaatsstaatsdat een
rechterlijk
denken kan
kan incorporeren.
incorporeren. In
In deze jonge gemeenschap
rechterlijk denken
gemeenschap zonder
zonder
religieuse
waar de Kerk
Kerk een
een volkomen
volkomen abstract
abstract begrip
begrip is
is ten
ten
religieuse traditie,
traditie, waar
ieder individu,
individu, zonder
zonder in
in het
het volksleven
volkslevenverankerde
verankerde rechten
rechten
gerieve van ieder
van hogere orde,
orde, heeft
heeft de
deontwikkelingsgang,
ontwikkelingsgang,bij
bij alle
alletechnische
technischesupresuprematie een trager
trager tempo.
tempo.
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De Kerk kan zich hier moeilijk op historische cultuurrechten beroepen, en de staat is er voor de mensen iets anders dan in Europa. Langzaam zal het essentiële van de vrijheid algemeen erkend moeten wor
den, wil men in Amerika komen tot wat West-Europa reeds hier en
daar kent: de financiële gelijkstelling metterdaad van iedere burger,
onverschillig van welke confessie ook. Als dit eenmaal erkend is, zal
Amerika in staat zijn een ongekende bloei van het confessionele onderwijs tegemoet te gaan.
Nadat dit artikel geschreven was, verscheen de verklaring van de
Amerikaanse Bisschoppen, waarvan de tekst is opgenomen in „The
New York Times" van 16 November en de Nederlandse vertaling in
„Katholiek Archief" van 30 januari 1953.
Hieruit blijkt de grote bezorgdheid van het Amerikaanse Episcopaat
voor het bijzonder onderwijs.
De Bisschoppen zeggen daarvoor o.a. het volgende: „Alarmerend
zijn ook de pogingen, die in het werk worden gesteld om voor de opvoeding door de geseculariseerde openbare school het monopolie op te
eisen. Voor iemand, die de Amerikaanse tradities liefheeft, moet het
schokkend zijn te horen, dat alle niet-openbaar onderwijs en opvoeding
moet worden beschouwd als tweedracht en verdeeldheid zaaiend. Niet
alle verschillen verdelen en niet alle verdeeldheid is schadelijk.
Opvoeding onder godsdienstig aspect van de kinderen op school
heeft dergelijke gevolgen niet. Integendeel, het godsdienstig onderricht
dat de kinderen op zulke scholen ontvangen, scherpt hun de plichten
in van loyaliteit, vaderlandsliefde en burgerlijke dienstvaardigheid en
fundeert deze op de liefde tot God, tot de naaste en voor het vaderland.
Opvoeding die werkelijk godsdienstig is, heeft veeleer een éénmakende,
dan een verdelende kracht. Als wij critiek uitoefenen op deze laïcistische koers in de opvoeding, betekent dit niet, dat wij vijandig staan
tegenover de openbare opvoeding. Wij erkenen dat de Staat een even
wettig als noodzakelijk belang heeft bij de opvoeding. Maar indien de
en dit ligt
godsdienst van groot belang is voor goed burgerschap
vervat in onze nationale tradities — dan dient de Staat dit belang ook
in de openbare opvoeding te erkennen.
Daarom heeft de Staat de plicht de ouders bij te staan in de vervulling van hun plicht hun kinderen kennis en praktijk van de godsdienst
bij te brengen. Wanneer de Staat in deze steunverlening te kort schiet,
ja zelfs de ouders straft, die deze plicht trachten te vervullen overeenkomstig hun geweten, door de kinderen te beroven van hun door de
Federale Constitutie gewaarborgde rechten op steun, moet dit alles
worden beschouwd als een uitgesproken unfaire en kortzichtige poli-

tiek".

Granvelle als Politicus en Maecenas
door DR M. VAN DURIVIE

OG steeds zijn er historici die zich aan een reeks verouderde opvatN
tingen over de bekende kardinaal-minister vastklampen. Wie zich
de moeite getroost de uitgegeven en onuitgegeven correspondentie van
de prelaat grondig te doorzoeken, leert echter een andere Granvelle
kennen dan die welke zo dikwijls wordt voorgesteld. Dit moge blijken
uit wat volgt 1 ) .
Allereerst is daar het feit dat slechts twee perioden uit het leven va n
de staatsman, in 1517 te Besancon geboren en in 1586 te Madrid
gestorven, tamelijk uitvoerig bestudeerd werden: zijn ministerie in de
Nederlanden van 1559 tot 1564 en in Spanje van 1579 tot 1586. Onzes
inziens nochtans heeft hij zijn grootste rol gespeeld vóór 1559, speciaal
in zijn hoedanigheid van minister van Karel V, en is de geschiedenis
van zijn ambassades te Rome en van zijn vice-koningschap te Napels, in
de jaren 1566-1579, niet minder interessant.
In 1538 werd Antoine Perrenot bisschop van Atrecht en spoedig
fungeerde hij als voornaamste medewerker van zijn vader Nicolas Perrenot de Granvelle, destijds eerste raadsheer en zegelbewaarder van
Karel V. Welke rol de jonge Granvelle in dit verband gespeeld heeft
blijkt o.m. uit de uitspraak van Pietro Bertano, pauselijk vertegenwoordiger aan het keizerlijk hof. „Il Sgr. di Granvelle, schrijft Bertano in
1548, è il primo, Mgr di Arras il secondo e Sua Maestà il terzo huomo
di questa corte" 2 Het is dus niet te verwonderen dat de bisschop van
Atrecht, bij de dood van zijn vader, in 1550, diens plaats onmiddellijk
inneemt, „di modo, aldus de Venetiaanse gezanten Moresini en Badoaro aan de Doge, che in mano di Monsignor di Arras restano tutte le
negotiatione" 3 ) . Inderdaad draagt de politiek van Karel V na 1550 de
stempel van Perrenots persoonlijkheid: de successieonderhandelingen in
het Keizerrijk, de strijd van Karel V tegen Maurits van Saksen tot aan
het verdrag van Passau, de houding van de Keizer tegenover het
concilie van Trente, de oorlog met Frankrijk, de Habsburgse politiek in
Italië, in Engeland en gedeeltelijk ook in de Nederlanden.
Na de abdicatie van Karel V nochtans heeft de bisschop van Atrecht
een moeilijk spel te spelen. Hij blijft de functie van zegelbewaarder
uitoefenen en tracht de politiek van zijn vader en van de Keizer voort te
zetten, maar Filips II wordt te zeer door zijn Spaanse medewerkers
beïnvloed om de prelaat blijvend de vrije hand te laten. Wel treedt deze
nog als leider op van Filips' ambassade bij de vredesonderhandelingen

.

) .

1) Lezing gehouden op de jaarvergadering van de Historici-Lovanienses op 19
April 1953, naar aanleiding van het ter perse gaan van onze biographische studie
over Granvelle.
2) Bertano aan Farnese, 29 Juli 1548: Nuntiaturberichte aus Deutschland, Erste
Abteilung, 1533-1559, dl. XI, Berlijn, 1910, blz. 52.
3) Brief van 27 Aug. 1550: Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, dl. II, Wenen, 1892, blz. 450.
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te Cateau-Cambrésis in 1559, doch toen de koning in hetzelfde jaar
vertrok, liet hij Granvelle in onze gewesten achter. De activiteit van de
prelaat, weldra kardinaal en aartsbisschop van Mechelen, bleef echter
geenszins tot de Nederlanden beperkt; voortdurend correspondeerde hij
met Filips II over de meest uiteenlopende vraagstukken, doch van een
onbetwist overheersende invloed op de internationale Habsburgse politiek, zoals onder de regering van Karel V, was geen sprake meer. De
strijd van de Nederlandse heren en de kwestie van de nieuwe bisdommen gaven hem trouwens veel te verwerken. Na zijn vertrek uit de
Nederlanden, leefde de kardinaal anderhalf jaar in ballingschap in
Franche-Comté, en ook als vertegenwoordiger van Filips II te Rome, in
1566 en volgende jaren, speelde hij geen overwegende rol. Van grote
betekenis echter waren Granvelle's vice-koningschap te Napels van
1571 tot 1575, zijn tweede ambassade te Rome van 1575 tot 1579 en,
last but not least, zijn ministerie in Spanje van 1579 tot 1586, periode
gedurende welke hij als voornaamste medewerker van de koning de
algemene Spaanse staatkunde in Europa leidde, tot een nieuwe ongenade en de dood een einde stelden aan zijn bewogen loopbaan.
Granvelle als politicus
Granvelle's internationale politiek, vooral onder de regering van
Karel V, wordt beheerst door de kwestie van de Habsburgse heerschappij en van de strijd tegen Frankrijk; gedurende gans zijn lange loopbaan
is de minister een onverzoenlijke vijand van de Franse koning en geen
middel laat hij onverlet om de positie van de Habsburger te verstevigen.
„Mieux vaut la guerre ouverte avec la France, pour en finir d'un bon
coup, herhaalt hij aan Simon Renard, keizerlijk gezant te Parijs, que de
supporter les braveries dont use et usera le roi de France" ' 4 ) . Om alle
beschikbare krachten tegen Frankrijk te kunnen keren, tracht Granvelle
dan ook de politico-religieuze kwestie in Duitsland, waarin hij betrokken is, op vreedzame wijze te beslechten. De strijd op een tweede front,
in Duitsland, moet Frankrijk inderdaad gunstig zijn; zonder de „Eini•gung" van Duitsland en zonder de steun van de Duitse vorsten en van
de Duitse Rijksdag, kunnen de Turken, die met Frankrijk zijn verbonden, moeilijk bedwongen worden in de Balkan. Daar Granvelle de
vrede in Duitsland zo lang mogelijk wil instandhouden, is hij er niet
voor dat het Trentse concilie de leerstellige vraagstukken vóór de
kwestie van de reformatie der misbruiken zal oplossen; de protestanten
immers leggen de nadruk op de reformatie. Ook tracht Perrenot, om die
„Einigung" te behouden, meermalen de actie van het concilie te dwarsbomen 5 Tevens verzet hij zich tegen de Pausen, die de machtsuitbrei
ding van de Habsburgers vrezen en geneigd zijn de Franse koning te
) .

4) Ant. Perrenot aan Simon Renard, 28 Mei 1549-26 Juli 1551: Bibliothèque Municipale te Besancon, Collection Granvelle, 71 (Ambassa des de Renard, I) ff. 31 vlg.,
en ibidem, 72 (Amb. de Renard, II) , ff. 3 vlg. Zie ook Weiss (Ch.), Papiers d'Etat
du cardinal de Granvelle, III, blz. 371, 523 vlg.
5) Cfr Van Durme (M.) , A propos du quatrième centenaire de la mort de Nicolas
Perrenot de Granvelle (Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, XIII, Genève,
1951) , passim.
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steunen. Anderzijds doet de prelaat al wat hij kan om de machtige
Italiaanse prinsen, met name de Medici en de Farnese's aan zijn politiek
te binden. Wat Engeland betreft zoekt hij nauwere aansluiting, daar een
bondgenootschap met Groot-Brittannië de positie van Frankrijk onvermijdelijk moet verzwakken. Uiteen te zetten op welke wijze Granvelle
die politiek trachtte te verwezenlijken en in hoever hij daarin slaagde,
zou ons hier wellicht te ver voeren, doch uitdrukkelijk willen wij de
aandacht er op vestigen.
Duidelijk overigens blijkt uit het voorgaande dat Granvelle, ofschoon
hij bisschop van Atrecht, kardinaal, aartsbisschop van Mechelen en van
Besancon is geweest, hoofdzakelijk een politieke en minder' een religieuze rol heeft gespeeld. Wel werd hij betrokken in de strijd tegen de
liga van Schmalkalden en in de restauratie van het katholicisme in
Engeland onder Maria Tudor; wel ging de reorganisatie van de kerkelijke hiërarchie in de Nederlanden en het vraagstuk der dotatie voor
een merkelijk deel door zijn handen: enthousiasme voor de regeling van
godsdienstige problemen toonde hij echter in het algemeen slechts in
zover de religieuze eenheid een voorwaarde was voor het behoud van de
staatkundige eenheid en van de macht van zijn vorst. Het heeft daarom
geen zin Granvelle als een fanaticus te bestempelen, als een voorstander
van de inquisitie, als een verwoed ketterjager. Prof. Dierickx heeft in
zijn meesterlijk boek over de nieuwe diocesen 6 ) met nadruk en terecht er
op gewezen. Van nature was Granvelle noch brutaal, noch wreedaardig, en ondanks al de lasterpraat van zijn vijanden is het zeker dat hij
Filips II niet tot een streng optreden in de Nederlanden aanzette en
onze gewesten niet met geweld tot gehoorzaamheid wilde dwingen.
Elke vorm van religieus fanatisme veroordeelde hij en het beste wapen
tegen het protestantisme zag hij in de zuivering van het katholicisme, de
reden wellicht waarom Ruard Tapper hem een nimis Erasmianus, een
overdreven Erasmiaan, heeft geheten 7
Ook is het opvallend dat de kardinaal na zijn vertrek uit de Nederlanden op een gematigde politiek in onze gewesten bleef aansturen.
Met de aanstelling van Alva kon hij slechts vrede nemen op voorwaarde
dat Filips II, onmiddellijk na het herstel van de rust, naar onze gewesten zou overkomen om er een' algemeen pardon uit te vaardigen en
aldus verzoening te bewerken. Op een gelijkaardige politiek dringt hij
aan onder het bestuur van Requeséns en van don Juan, en Alexander
Farnese steunt hij haast zonder voorbehoud. Natuurlijk is hij overtuigd
dat de Nederlanden zonder wapengeweld niet meer gepacificeerd kunnen warden, doch naar zijn mening — en dit was ook de mening van
Farnese — moest elke gunstige gelegenheid benut worden om met de
Nederlanders te onderhandelen. Mits onvoorwaardelijk behoud van de
katholieke religie en de erkenning van 's konings autoriteit 8 ) , mocht
)

6) Dierickx (M., S.J.) , De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden
onder Filips II, 1559 1570, Antwerpen, Utrecht, 1950, passim.
7) Pirenne (H.) , Histoire de Belgique, III, Brussel, 1907, blz. 385-386.
-

$) „No se puede mudar religion sin mudar tambien de senor y forma de govierno

Granvelle aan Filips, 14 Oct. 1566: Poullet (E.) , Correspondance du cardinal de
Granvelle, II, Brussel, 1880, blz. 37.
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men naar zijn oordeel gerust enkele belangrijke concessies doen. „Het is
zeer juist'', schreef de prelaat aan de Broissia in Maart 1583, met betrekking tot de houding die Farnese bij de onderwerping van de Neder'landse steden aannam, „het is zeer juist, wanneer men de protestanten
toestaat hun goederen te verkopen en te vertrekken; de katholieke
godsdienst moet onvoorwaardelijk behouden blijven, doch door prediking, reformatie en goed voorbeeld van de geestelijkheid zal men meer
bereiken dan door oorlog en krijgslieden" 9 ) . We moeten nochtans
opmerken dat de kardinaal van onderhandelingen voor een „generale
vrede" geen heil verwachtte of althans minder dan sommigen zijner
geestverwanten, d'Assonville b.v., en zijn voorkeur gaf aan hetgeen hij
„particuliere onderhandelingen en overeenkomsten" noemde 1°) .
In de meeste gevallen trouwens heeft Granvelle een opportunistische
politiek gevoerd. De staatkunde was voor hem „1'art du possible, qui
regarde plus a la réalité des choses et a ce qui est faisable selon Dieu et
raison, que de hasarder pour crainte de scrupules non fondés" 11 ).
Sterk overdrijven dan ook zij die hem een model-machiavellist noemen.
Natuurlijk is het een feit dat Granvelle soms oneerlijke middelen heeft
gebruikt, o.a. bij de gevangenneming van landgraaf Filips van Hessen
in 1547 en in zijn strijd met de gezant Simon Renard, en dat hij een
zeer sluw diplomaat was, doch zijn houding tegenover de meesten
zijner tegenstanders, en speciaal tegen Oranje, bewijst tevens dat hij
aan een verzoenende politiek steeds de voorkeur gaf. Wat Oranje
betreft moge verwezen warden b.v. naar de brieven van 19 juni 1566 en
van April 1567, waarin duidelijk het bewijs ligt dat de kardinaal ook
dan nog, jaren na de breuk met de prins, bereid was zich met deze te
verzoenen. Toen hij op 2 November 1567 de raad gaf Oranje's zoon,
graaf Filips-Willem van Buren, naar Spanje te ontvoeren om hem daar
te laten opvoeden, kreeg de zaak vanzelfsprekend een ander aanzien,
maar eerst in 1578, toen hij elke hoop op concessies vanwege de prins
verloren had, stuurde Granvelle er op aan zijn oude vriend in de ban te
doen 12) .
In verband hiermee moet ook gezegd worden dat de prelaat geen
onvoorwaardelijk verdediger is geweest van hetgeen men het Spaanse
systeem heeft genoemd. Essentieel bleef hij op het standpunt staan dat
onder Karel V maatgevend was. „Ne suis non plus Flamand qu'Italien,
schreef Granvelle op 23 December 1567 aan Claude Bélin, je suis de
partout et ma fin est de procurer de faire mes affaires et de m'employer
en ceux du Maitre et du publicque" 13 ) . Hij zag in de Staat niets dan de
souverein en vereenzelvigde diens belangen met de belangen van het
gehele rijk. Vorstentrouw was zijn vaderlandsliefde, het kabinet van de
9) Junca (J. M.) , Leeres inédites du cardinal de Granvelle, adressées à messire
Jean Froissard, sleur de Broissia, 1582-1583, Lons-Le--Saunier, 1864, blz. 109-110.
10) Cfr Van der Essen (L.) , De raadsheer D'Assonville en zijn houding betreffende
en vredehandel met de Nederlandse „Rebellen" in de jaren 1578 en 1579 in Bij- vred
dragen voor de Geschiedenis der Nederlan den, VII, 3-4, 1953, blz. 183 vlg.
11) Bibliothèque Municipale te Besancon, Coll. Grano., III, f. 166.
12) Van Durme, Naar aanleiding van het artikel Granvelle eerste- minister, in Bijdr.
Gesch. Nederlanden, VI, 1-2, 1951, blz. 70 vlg.
13) Poullet, op. cit., III, blz. 162.
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vorst zijn vaderland. Als Bourgondiër bleef hij even vreemd aan Italië
als aan de Nederlanden en noch te Brussel, noch te Napels, noch te
Madrid toonde hij veel achting voor de meeste Spanjaarden die hem
omringden. Meteen begrijpt men waarom de prelaat, vooral gedurende
zijn ministerie in Spanje van 1579 tot 1586, met de Spanjaarden in
botsing is gekomen en dat het juist die anti-spaansgezindheid is, welke
zijn laatste ongenade ten gevolge had.
Een van de voornaamste redenen waarom hij met zijn Spaanse
collega's in moeilijkheden geraakte was hetgeen hij de „slechte administratie van de Hacienda en van de f inancie-ambtenaren" noemde. In
Spanje, getuigde hij, kwam geld genoeg binnen uit de koloniën, doch
een groot deel van de staatsinkomsten werd verduisterd of slecht
beheerd, zodat de regering in veel omstandigheden lam gelegd werd en
Alexander Farnese in de Nederlanden voor ernstige moeilijkheden
kwam te staan. Zo ver ging Granvelle's reactie tegen de onbetrouwbaarheid van sommige Spaanse Grandes en raadsheren, dat Filips II
zich voor de keuze gesteld zag ofwel zijn Spaanse ministers aan een nietSpanjaard, Granvelle, volledig te onderwerpen, ofwel Granvelle's
invloed te beperken. Te traag van nature en meestal onbekwaam om op
het geschikte moment met de nodige krachtdadigheid op te treden, verkoos hij inderdaad Granvelle op het achterplan te schuiven, zonder hem
evenwel over boord te werpen.
Met die gedwongen halve rust kon de kardinaal echter geen vrede
nemen, te meer daar de geschikte middelen om de toestand te normaliseren, naar zijn mening, voor het grijpen lagen. „De wanhoop ben ik
nabij, schreef hij in 1583 aan zijn vriend, staatssecretaris Juan de
Idiaquez, want wij glijden naar de afgrond; steeds laat Zijne Majesteit
zich door onbekwame en gewetenloze raadgevers dienen; bij gebrek
aan kordaatheid kunnen wij zelfs niet verhinderen dat bevriende naties
zich van ons vervreemden" 14 ) . Ook verzocht hij Bartolomé de Santoyo,
die 's konings meest vertrouwde dienaar was, aan Zijne Majesteit een
klacht voor te leggen over de houding, welke de vorst tegenover zijn
minister had aangenomen. „Blijkbaar word ik niet meer behandeld zoals
vroeger, liet hij Santoyo zeggen, daar mij slechts een gering, ja zeer
dikwijls haast geen aandeel in de staatszaken gelaten wordt. Wanneer
ik mijn mening kan uitspreken, dan dient zij mij meestal tot beschaming,
want mijn ervaring ten spijt houdt de koning er geen rekening mee. Ook
heb ik het idee dat de houding van de vorst aan misnoegen omtrent mijn
handelwijze te wijten is".
Zorgvuldig, aldus de Venetiaanse gezant Gradenigo op 27 Mei 1584,
heeft Santoyo dit aan de koning op El Escorial meegedeeld, doch
zonder gunstig gevolg. Toen toonde de kardinaal zich bedroefd en boos
en zijn vertrouwden verklaarden dat hij voornemens was zich terug te
trekken 15 Inderdaad schreef Granvelle aan een goede vriend, de
) .

14) Granvelle aan Idiaquez, 21 Aug., 5 Oct., 30 Nov. 1583: Piot, Correspondance
du cardinal, X, blz. 331, 371, 412. Zie ook ibidem, blz. 202, 370.
15) Bericht van Gradenigo, 27 Mei 1584: Archivio di Stato te Venetië. Senato,
Secreta, Ambasciatori, Spagna, XVII. Philippson (M.) , Ein Ministerium unter Philipp
II. Kardinal Granvella am spanischen Hole (1579-1586), Berlijn, 1895, blz. 592-593.
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landen, in Franche-Comté, in Italië en in Spanje verbleef, vruchtbare
betrekkingen onderhouden heeft met een Mercator, wiens oudste bekende brieven tot hem gericht waren, met de grote Titiaan, die te
Augsburg een portret van he m, schilderde, zoals ook Antonio Moro
„pintor del Obispo de Arras" en andere schilders het in de Nederlanden
deden. Evenzeer apprecieerde de Aide's Perrenots belangstelling als de
Italiaanse beeldhouwer en graveur Leone Leoni, die hem zijn „padrone"
noemde. De bekende medailleur Jacques jonghelinq uit Antwerpen
had een atelier in Granvelle's paleis bij de Coperbeke te Brussel, terwijl
Willem Pannemaker enkele zijner merkwaardigste wandtapijten, nu in
Spanje, Frankrijk of Oostenrijk, voor de prelaat of door diens toedoen
weefde. Granvelle correspondeert met Orlandus Lassus en Olaus Magnus, en Peter Nanninck, een der meest beroemde professoren van het
Collegium Trilingue, kent hij een pensioen op zijn eigen inkomsten en
beneficiën toe; met Viglius, Richardot, Nigri en Pacini draagt hij veel
bij tot de stichting van de universiteit Douai, het tweede Leuven der
Nederlanden. Niet alleen geeft Granvelle het bevel werken van Raf f aël
te copiëren, zelfs tracht hij Michelangelo over te halen een grafmonument voor Karel V te maken. Meer dan de helft van de 267 schilderijen
en van de ruim 100 beeldwerken, vermeld in een catalogus van de
verzamelingen van het palais Granvelle te Besancon, uit het jaar 1607,
hebben aan de kardinaal behoord. In het museum te Besancon, in het
Louvre en in het Prado, om maar enkele musea te noemen, bevinden
zich kunstwerken, die de naam van Granvelle oproepen. Wij weten ook
dat de prelaat een van de rijkste bibliotheken van de XVIe eeuw bezat,
waarin a.m. een prachtige collectie Griekse manuscripten, met waardevoile en karakteristieke banden uit de meest beroemde Franse en
Italiaanse, met name Venetiaanse, ateliers, die hem voor een der voornaamste bibliophielen van zijn tijd zullen doen doorgaan. In zijn recente
studiën heeft Maurice Piquard, oud-conservator van de Bibliotheque
Municipale te Besancon, en nu administrateur van de Bibliotheque
Nationale et Universitaire te Straatsburg, terecht er de aandacht op
gevestigd. Tevens organiseerde Piquard in 1951 te Straatsburg een
tentoonstelling aan Granvelle's Maecenaat gewijd, terwijl wij zelf, in
onze onderzoekingen in buitenlandse bibliotheken en musea, menige
interessante ontdekking hebben gedaan en menig handschrift uit Granvelle's verzamelingen konden consulteren en identificeren. De grote
Plantin had een merkelijk deel van zijn roem aan de kardinaal te danken
en het is door diens tussenkomst dat hij zijn Biblia Polyglotta en de
uitgave van een reeks liturgische boeken tot een goed einde kon brengen. Niet minder interessant zijn de betrekkingen van de kardinaalminister met de Italiaanse archeoloog, historicus en numismaat Fulvio
Orsini, met de Romeinse Maecenaten kardinaal Gulielmo Sirleto, custos
van de Vaticana, en kardinaal Alessandro Farnese, met Justus Lipsius,
die zijn secretaris en bibliothecaris is geweest, en met zoveel anderen
meer, te talrijk om allen vermeld te worden. Ook de briefwisseling van
Granvelle is voor de geschiedenis van humanisme en Renaissance zo
belangrijk dat zij een hulpmiddel is om tot nu toe onbekende meesters of
meesterwerken te identificeren.
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Briefwisseling van Granvelle
Die briefwisseling is trouwens zeer uitgebreid. 103 bundels in de
Collection Granvelle in de Bibliothèque Muncipale te Besancon, tientallen legajos in het Archivo General te Simancas, honderden stukken
in het Haus.-, Hof-, und Staatsarchiv te Wenen, 78 banden Cartas al
Obispo de Arras in de Biblioteca de Palacio, 18 cajas Correspondencia
del cardenal Granvela en een zevental registers in de Colección de
Cartas in de Biblioteca Nacional te Madrid, vele bundels in het Archi-

via di Stato te Turijn en te Parma, in het Vaticaans Archief en in de
Vaticaanse Bibliotheek, tientallen bundels in de Papiers d'Etat et de
1'Audience en in de Manuscrits divers van het Algemeen Rijksarchief
te Brussel, idem in de Koninklijke Bibliotheek en tot vóór de rampzalige
brand van 1943 honderden brieven in het Archivio di Stato te Napels:
het zijn slechts de voornaamste dépnts en fondsen die wij vermelden.
Betrekkelijk veel van die correspondentie werd gepubliceerd in de 9
banden Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle, door Ch. Weiss, en in
de 12 delen Correspondance du cardinal de Granvelle, door E. Poullet
en Ch. Piot; een rijke bron zijn ook de monumentale uitgaven van de
Nuntiaturberichte aus Deutschland, Erste Abteilung, 1533-1559, van
het Concilium Tridentinum, de Colección de Documentos inéditos, de
Correspondance de Philippe II, door Gachard, de Relations politiques
des Pays-Bas et de l'Angleterre, door Kervyn de Lettenhove, de Correspondance de Christophe Plantin, door Rooses-Denucé,, en andere
publicaties meer. Haast onuitputtelijk echter blijft de onuitgegeven
briefwisseling en hier denken wij allereerst aan de 78 banden Cartas al
Obispo de Arras uit de Biblioteca de Palacio, boven genoemd, die
slechts door Buschbell voor zijn publicaties in betrekking tot het Trentse
Concilie, door graaf Looz-Corswarem voor de Berichte und Studien zur
Geschichte Karls V (1935) , door Prof. Dierickx voor zijn boek over de
nieuwe diocesen en door P. Van Eyl voor zijn studie over Baius grondig werden doorzocht. Het ware dan ook wenselijk naar middelen uit te
zien om ten minste enkele honderden stukken uit die Cartas en uit de
Correspendencia del cardenal Granvela te publiceren of te filmen.
Ongetwijfeld zou dit de kennis van de geschiedenis der XVIe eeuw ten
goede komen.

Perspectieven voor
een Europees economisch beleid
door DR L. VAN EGERAAT

Commissoriaal adviseur bij de Europese integratie

T

ERECHT wordt speciaal door Nederlandse politici de aandacht
erop gevestigd, dat een Europese integratie drieledig is, nl. politiek, militair en economisch; — om van het culturele aspect, hoewel in
wezen de raison d'être van een integratie, te zwijgen. Niet langer dus
zal men met primo defensie en secundo politiek kunnen volstaan. Daarmede wil niet gezegd zijn, dat het streven naar een Europese integratie
primair economisch zou zijn. Het ideaal der Europese eenwording is een
politieke visie in de hoge en waarachtige betekenis van het woord.
Opnieuw moet een werelddeel worden opgebouwd, rijk aan mogelijkheden en tradities. Doch om dit te bereiken kan men een economische
integratie niet verwaarlozen.
Zowel motieven van algemene als van speciale aard pleiten voor een
economische integratie. Beginnen wij met de eerste, dan moet geconstateerd worden dat van de zes voorwaarden voor een herstel der Europese welvaart de helft nauwelijks en de rest in het geheel niet te bereiken is zonder een economische integratie. Deze zes voorwaarden zijn
o.i. de volgende:
1 e — opvoering der arbeidsproductiviteit. Zoals bekend ligt deze in
Amerika 3 X hoger dan bij ons, ondanks del kortere werktijd. Tot
opvoering van deze arbeidsproductiviteit is minder een verlenging van
de arbeidstijd dan wel een beter gebruik van de technische mogelijkheden nodig. In een beperkt afzetgebied is dit echter onmogelijk, zoals
reeds Adam Smith ons leerde. Zonder een economische integratie, dus
zonder een vergrote markt, is opvoering der arbeidsproductiviteit niet te
verwachten.
2e — opvoering der export en vermindering der import. Gegeven is
het feit van een bevolkingstoename van 10% t.o. 1938. Dit vereist een
grotere export van industrieproducten om de benodigde voedingsmiddelen en grondstoffen te kunnen invoeren. Doch slechts een Europese
organisatie is in staat om --- vóór de Amerikanen afzetmarkten voor
hun industrieproducten te bemachtigen en daar contracten af te sluiten,
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die dan naar gelang de omstandigheden door het ene of andere land
worden gerealiseerd. Ook een coördinatie van het uitbreidingstempo in
de onderscheidene bedrijfstakken in de diverse landen zou terzake
nuttig zijn: de uitbreiding van een bepaalde bedrijfstak in land A kan
dan aan de orde komen op het moment, dat land B de producten daarvan voor zijn eigen economie behoeft. Voor land B vervalt dan de
noodzaak van buiten-Europese import. Ook deze voorwaarde kan echter
zonder integratie niet worden vervuld.
3e
een optimale arbeidsverdeling. Deze voorwaarde is de belangrijkste van alle, zodanig zelfs dat men het doel ener economische integratie als het doen vervullen van deze voorwaarde zou kunnen definieren. Economisch-geografische gebieden lopen thans dwars door de
landsgrenzen heen. Daardoor ontstaat allesbehalve een optimale arbeidsverdeling. Het kostenpeil ligt dus niet op het laagst mogelijke
niveau en daardoor komt het welzijn der Europese consumenten in
direct gevaar. Op dat laatste moet o.i. nog meer accent vallen dan tot
heden gebeurt. Te veel immers wijst men erop, dat bij slechting der
grenzen bepaalde bedrijfstakken niet meer zullen kunnen concurreren
en dus een (op zijn gunstigst: omschakelings- ) werkloosheid ontstaat.
Men mag daarbij echter niet over het hoofd zien, dat in élk geval een
daling van het prijspeil en dus een voordeel voor de consument zal
ontstaan. Ook deze voorwaarde is --- men begrijpt het --- zonder integratie onvervulbaar.
4e — een economisch herstel van Duitsland. Deze voorwaarde is
evenals de volgende zonder integratie weliswaar bereikbaar, doch aan.
zienlijk moeilijker. Slechts een integratie van Duitsland in een Europees
geheel geeft voldoende garanties tegen een renaissance van ongewenste
aspiratie's door dit land.
5e
uitbreiding van de intra-Europese handel. Bij een integratie zal
deze beter worden bevorderd dan bij de huidige meestal bilaterale
verdragen, waarbij bezwaarlijk het totáál Europese belang in het oog
gehouden kan worden.
6e — het herstel der betalingsbalans. Bij een gezamenlijke Europese
aanpak is dit herstel eerder bereikt. Te denken valt b.v. aan een gezamenlijke actie om dollars uit het touristenverkeer te winnen en het
„polen" der koopvaardijvloten. Het eerste slaat zowel op propaganda
als op transport- en hotelvraagstukken. Door het tweede kunnen concurrentie, dubbele kosten en een minder optimale ruimtebenutting (bij
retourvrachten) vermeden worden. Ook ingeval Amerika zou blijven
aarzelen, zijn grenzen verder open te zetten voor Europese producten,
blijft dit argument gelden. De mogelijke verdere oriëntering van Europa
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op Afrika b.v. 1 ) vereist op den duur een Europese aanpak. Alsdan
kunnen in de toekomst verspillende situaties als daar thans bestaan
worden vermeden.
Wij komen thans aan de motieven van speciale aard, die voor een
economische integratie pleiten. Elk land heeft er eigene. In Italië verwachten de democratische groeperingen steun voor hun précaire positie
in een verankering in het Westen en verwacht men een oplossing voor
het nijpende werkloosheidsvraagstuk 2 Duitsland ziet een kans om uit
zijn isolement te worden verlost. Frankrijk echter kan een Duits herstel
slechts toestaan als dit geschiedt in groter verband. Het ambieert bovendien een zekere leiderspositie ( zowel uit ressentiment als uit het
verlangen naar compensatie voor een teleurstellende binnenlandse politieke toestand) en is economisch b.v. van Duitse steenkool afhankelijk.
Voor Nederland gelden economische motieven wel zeer sterk. Onze
agrarische exportartikelen staan handelspolitiek zwak. Een toestand,
waarbij de diverse regeringen niet meer in staat zijn om zelfstandig tot
invoerbeperkende maatregelen over te gaan, zou onze exportzekerheid
zeer vergroten. En wat vergeleken met andere landen ten onzent
zowel verrassend als aangenaam is, is de interesse van onze arbeiders
(en van ons socialisme!) . De reden daarvan zal vooral hierin gezocht
moeten worden, dat onze politiek van werkgelegenheid succesvoller zal
kunnen zijn als zij op grotere dan nationale schaal wordt gevoerd. Men
bedenke immers, dat onze in- en uitvoer tezamen ongeveer even groot
zijn als ons nationaal inkomen, doch in de U.S.A. deze beide slechts
10% daarvan vormen. Terwijl een werkgelegenheidspolitiek in de
U.S.A. dus op de binnenlandse markt kan zijn gericht, moet zij ten
onzent vooral op exportbevordering worden gericht.
) .

Wat nu betreft de vorm, die een Europese economische integratie
zal moeten aannemen, moet men er op bedacht zijn dat deze ten dele
bepaald zal worden door de sociologische visie op de samenleving, die
de plannenmakers hebben. Het is niet aan te nemen, dat de verschillen
tussen b.v. een socialist en een neo-liberaal zich hier plotseling niét
zouden doen gelden.
Ingeval de integratie b.v. omschreven wordt als het streven naar een
„geplande" Europese economie ---, zoals de Britse Labourparty deed
benadert men het probleem vanuit een maatschappijbeschouwing, die
niet de onze is. Voor internationale planning geldt immers a fortiori het
bezwaar dat men ideologisch tegen een nationale planning mag hebben
1) Zie ons artikel „Europa en Afrika" in De Linie van 8-8-'52.
2) Zie het binnenkort verschijnende Terraboek „Italië", van schrijver dezes.
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en dat hier niet zal worden uitgesponnen. Bovendien moet deze methode
uitgaan van nationale plannen als bouwstenen voor een Europees plan.
Dit echter zal de nationale economische souvereiniteit versterken, daar
de nationale economieën dan als gegeven worden aanvaard. De ervaring van de 0.E.E.S. tot eind 1948 moge in dit opzicht tot lering
strekken.
Ook als men de integratie omschrijft als het slechten van barrières
zoals Paul Hoffman op 31-10-'49) moeten wij daartegen bezwaar
maken, omdat o.i. een liberalisatie van de handel onvoldoende is ter
bereiking van het gestelde doel. Het slechten van barrières is een terugkeer naar de situatie van de 19e eeuw, doch voor een hernieuwd laisserfaire ontbreken enige wezenlijke voorwaarden. De verstarring van
allerlei aanpassingsmechanismen; het streven naar een zekere stabiliteit
en de sterke vermindering van de internationale particuliere kapitaalbeweging: het zijn slechts enige data, die ons ervoor moeten hoeden, de
draad der economische historie op te nemen, waar men ze rond 1900 liet
vallen. Het is te meer nodig dit te benadrukken, omdat het streven naar
een z.g. douane-unie vaak wordt beschouwd als het slechten van barn
rières zonder meer en dan dus onder deze bezwaren valt.
Slechts in de theoretische constructie van de volmaakte concurrentie
is de douane-unie wensenswaard. Alsdan immers worden de aanpassings- en omschakelingsproblemen, die van het slechten der tolmuren
een gevolg zijn, langs automatische weg opgelost. In de huidige economische structuur echter vinden al deze problemen geen automatisch
correctief, doch moeten van bovenaf worden bezien. Het is daarom, dat
uiteindelijk nodig is een zekere coördinatie van industrievestiging, een
regeling der migratie, een optimale arbeidsverdeling, een coördinatie van
de buitenlandse handel der partners, enz.; kortom: een economische
unie. Hand in hand met een z.g. douane-unie zo niet daaraan vooraf
moet een economische unie gaan.
Daarom kan o.i. de economische integratie het best omschreven worden als het streven naar een optimale Europese arbeidsverdeling: de
geografische spreiding der productie dient zo te worden, dat de activiteiten met de minste kosten geschieden. Met dien verstande echter, dat
het vrije spel der krachten zal moeten worden geordend (wat niet
identiek met dirigisme behoeft te zijn) . De vrijheid mag niet spontaan
werken, doch moet worden georganiseerd. In dit kader der geplande
vrijheid dient de economische integratie te worden omlijst. En óm dat te
doen moet een economische unie tenminste gelijk met een douane-unie
worden georganiseerd.
Onder hen, die deze visie kunnen onderschrijven bevinden zich ook
(

---
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diegenen, die van uitbreiding der internationale kartelvorming een
integratie verwachten. Toegegeven zij, dat door internationale kartels
de douanerechten niet meer in de schatkist vloeien en dat zij een
ongeordende concurrentie door een geordende vervangen. In wezen
echter blijven de invoerrechten bestaan, doch warden slechts geïnd door
de producent i.p.v. de staat.
Moet dus begonnen worden met een economische unie naast een
douane-unie ( deze laatste zou aanvankelijk een z.g. beperkte kunnen
zijn, volgens de interpretatie van het. Charter van Havanna) , daarnaast
is o.i. belangrijk, dat de verticale of functionele methode wordt gevolgd.
Bij de horizontale of globale methode (zoals in de Benelux) worden in
ongeveer gelijk tempo de belemmeringen in het gehele onderlinge verkeer opgeheven. Het bezwaar is dan echter, dat men nu op een goed
moment niet verder komt, n.l. zodra men de gevoelige sectoren nadert.
De verticale methode echter, terzake van steenkool en staal reeds
gevolgd, maakt het mogelijk de ontwikkeling in bepaalde sectoren te
versnellen en anderzijds rekening te houden met bezwaren en gelegenheid te geven die uit de weg te ruimen. Zo nodig kan men een fonds
vormen om de heroriëntatie binnen de te integreren bedrijfstak te
financieren en het plan Stikker zou daarom nog eens bestudering verdienen. Een dergelijk fonds moet echter een aflopend karakter hebben,
daar de lasten ervan toch nog voor rekening van de consument komen.
Verder zou men zo mogelijk enige sectoren tegelijk moeten aanvatten:
de nadelen, die een bepaald land lijdt uit de integratie van een bepaalde
sector hebben dan groter kans weg te vallen tegen voordelen in een
andere sector.
Het allerbelangrijkste echter is o.i., dat de integratie een supernationaal en geen internationaal karakter krijgt. Van souvereine regeringen
r-- waaraan annex de unanimiteit der besluitvorming — is hier weinig
heil te verwachten. Deze zijn te zeer verplicht om rekening te houden
met do particuliere interessen, die bij een integratie geschaad zullen
worden. Slechts een bovennationaal orgaan kan hier uitkomst brengen.
Leerzaam moge in dit verband het echec zijn der Benelux, waar men
wel de intergouvernementale methode volgt. Zou de Benelux niet aanzienlijk verder zijn gevorderd, als in 1946 een parlement zou zijn gekozen door de 20 millioen inwoners der Beneluxlanden en dat tot taak had
gekregen een economische unie te formeren? Leerzaam moge ook zijn
de historie van de „Deutsche Zollverein": het verdrag van 1834 werd
een mislukking: het was er een tussen met unanimiteit stemmende
staten. Dat van 1867 werd een succes: nu was er een bovennationaal
orgaan, dat met meerderheid van stemmen besliste.
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reële beloningen genivelleerd worden, zonder dat dit geschiedt via een
vrijere emigratie. Deze wordt dan een gevolg, omdat de loonsverschillen
nog slechts uiting zullen zijn van het reëel verschil in productiviteit.
Tegenwerpingen tegen een economische integratie worden van diverse zijden gemaakt. Ik wil hier niet ingaan op het verzet van werkgevers
en werknemers uit die bedrijfstakken die getroffen zullen worden. Er
zullen inderdaad slachtoffers vallen en slechts de wetenschap, dat de
totale werkgelegenheid tenminste gelijk zal blijven en in elk geval een
daling van het prijspeil ontstaat, kan de politici de moed geven om toch
de benodigde moed te tonen.
Maar er is ook verzet van de staten zelf. Deze moeten immers de
diverse groepsbelangen wel verdedigen, ja zijn dat als souvereine
regeringen zelfs verplicht. Bovendien vormen b.v. contingenteringen
voor elke regering een handig instrument ter regeling van de betalingsbalans, dat men niet gaarne prijsgeeft. De belangrijkste oorzaak van
aarzeling lijkt ons echter het feit te zijn, dat elke staat in meer of mindere mate is uitgegroeid tot een welfare-staat.
De moderne staat heeft de volksverzorging in ruime zin ter hand
genomen en is nu bevreesd, dat de verworvenheden op het spel worden
gezet. Men wil dan' nog wel meedoen aan inter-nationale afspraken
( door de unanimiteit der besluitvorming is men immers nooit meer kwijt
dan men zelf wil) , maar niet aan supranationale. Engeland geeft van
deze houding nog steeds het beste voorbeeld. Engeland wenst wel
Europese eendracht, doch geen eenheid; het wenst wel internationale
doch geen supranationale bindingen. En wel hierom niet, omdat men
dan- de uitbouw van de eigen nationale welvaartsstaat niet meer in de
hand houdt 4 ) . Voor Scandinavië gelden soortgelijke overwegingen.
De uitbouw van de moderne nationale staat tot een welvaartsstaat is
waarschijnlijk ook de verklaring, waarom de arbeidersbeweging
en
het socialisme 5
vaak weinig sympathiek t.o. een Europese integratie staat. Beide formaties zijn met handen en voeten aan de bestaande orde in de nationale staat gebonden. Hadden de arbeiders b.v. in
1848 inderdaad npg weinig anders te verliezen dan hun ketenen, thans
hebben zij alles te verliezen. Zij hebben a.h.w. de staat veroverd en hoe
meer een organisatie de staat verovert, hoe behoudender en nationaler
zij wordt. Was het socialisme vóór op het stuk van beteugeling' der
)

4) Zie mijn „Engeland, de Labourpartij en Europa", laatste hoofdstuk.
5) Als laatste onbescheidenheid zij mij de verwijzing vergund naar „Nationalistische
trekken in het socialisme" van schrijver dezes, in De Internationale Spectator van
13-8-'52.
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desintegrerende krachten in de samenleving, het raakt achter inzake de
bereidheid ow nationale macht te supernationaliseren. Uitdrukkelijk zij
echter herhaald, dat Nederland hierop een uitzondering maakt om de
reden, die ik boven noemde.
En genoemde tegenkrachten leven in alle landen, hier minder en daar
meer. In Frankrijk leeft de vrees voor een Duits leiderschap, door
Engelands aa rzelende houding en niet ten onrechte gevoed. In Duitsland vreest men, dat de definitieve splitsing van het rijk een feit zal
worden. In België vreest men voor dirigisme en elders bestaat zelfs het
dwaze schrikbeeld van een Vaticaans-Europa. In Nederland zijn de
tegenwerkende krachten wellicht nog het minst.
Wij begonnen echter met voorop te stellen, dat ten spijt van alles
Europa tot nieuw leven moet worden gewekt, een nieuw leven dat ver
uitstijgt boven de economische orde alleen. De economische orde kan
daar het hare toe bijdragen. Daartoe lijkt de doelmatigste methode de
stichting van een supranationale autoriteit, die tegelijk een douane-unie
én een economische unie ter hand neemt, daarbij zoveel mogelijk verticaal-functioneel integrerend. En er is periculum in mora: Europa krijgt
Niet lang de kans op een renaissance.

Hei debat tussen geloof en ongeloof
Dostojewskij-critieken na de tweede wereldoorlog
door J. VAN DER ENG

R verschijnen nog steeds zeer vele biographieën en essays over
Dostojewskij. Na de tweede wereldoorlog kan men gemakkelijk
een vijftiental in boekvorm verschenen verhandelingen over deze auteur
aanwijzen, die vaak zeer uiteenlopende interpretaties geven van zijn
ideeënwereld.
Toch kan men in al deze studies natuurlijk een verwante problematiek
ontdekken, want iedere criticus ziet zich geplaatst voor de vraag: was
Dostojewskij christen of niet? Heeft hij in zijn boeken de betekenis van
het Christendom willen aantonen of integendeel ontkennen?
Er zijn critici, die Dostojewskij een christen noemen en zijn visie
christelijk, andere zien in hem een ondermijner van gevestigde tradities
en dus ook van het Christendom, een derde groep blijft het antwoord
schuldig. Er zijn er ook die pretenderen, dat deze vraag hen eigenlijk
minder interesseert, die met behulp van hun psychologisch uitgangspunt,
de Oedipus-mythe bijvoorbeeld, precies kunnen verklaren, waarom
Dostojewskij de ene keer in christelijke extase moest verwijlen, de
andere keer echter, zoals een van hen (Powys) het uitdrukt, gedwongen
is de bestaande „religieuze morele en philosophische ideeën te verminken".
Een voorbeeld van deze „psychologiserende" critieken na de tweede
wereldoorlog is de in 1946 te Londen verschenen studie: „The breath of
corruption. An interpretation of Dostoievsky", van Ivan Roe. De schrijver meent, dat Dostojewskij in zijn werken het conflict van het subject
tegen de autoriteit heeft uitgebeeld. Hierin ziet hij niets anders dan een
variatie van „het eeuwige conflict tussen vader en zoon". Het Leitmotiv
van Dostojewskij's scheppingen is dan ook het Oedipus-complex, een
versleten thema, dat reeds veel eerder door andere schrijvers te berde is
gebracht, maar dat men volgens Roe nieuw leven in kan blazen door
het los te maken uit zijn enge, psycho-analytische begrenzingen. Het
resultaat is een quasi-diepzinnige DostojewskiHnterpretatie.
Een soortgelijke geforceerde uitleg van Dostojewskij's ideeën treft
men ook aan in J. C. Powys' essay: „Dostoievsky" (Londen 1946) .
Powys ziet Dostojewskij als een „Dionysisch medium" of een „Dionysische levens-aanbidder". In feite herleidt hij alles tot vitale streef ver-
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mogens: „Het enige, wat hij (Dostojewskij ) werkelijk vereerde was ten
slotte het Leven Zelf en zijn wanhopige, bezeten verering voor Christus
was eenvoudig de geconcentreerde incarnatie van deze levensaanbidding, opgevoerd tot een galvanisch explosief punt". Men proeft uit deze
zin -de min of meer extatische inhoud van deze studie. Zowel Powys als
Roe zijn er zeer bedreven in hun betrekkelijk simpel uitgangspunt te
compliceren doordat zij het overal op laten slaan en door hun moeilijk te
evenaren eloquentie.
Deze „psychologiserende" critici hebben ondanks hun z.g. onpartijdigheid Dostojewskij's Christendom verdacht gemaakt. Zij sluiten
daardoor aan bij diegenen, die Prof. Dr J. M. Romein in zijn „Dostojewskij in de Westersche Kritiek" ( Haarlem, 1924) de „diaholisten"
noemt, d.w.z. degenen, die in hem een denker zien met onoplosbare
problemen, voor wie ook het Christendom geen bevredigend antwoord
bood.
De „diaholisten" speelden destijds
na de eerste wereldoorlog .--een belangrijke rol in de Dostojewskij-critiek, omdat zij, in tegenstelling
met de z.g. „stichtelijken", die met alle geweld de Rus een bepaalde
levensvisie wilden opdringen, juist het negatieve element in zijn werk,
de twijfels, de onopgeloste vragen serieus namen. Te serieus, is men
geneigd te zeggen, omdat zij al het andere er om vergaten en ieder
mogelijk antwoord op deze vragen uit zijn boeken weg-interpreteerden.
Onder de na de tweede wereldoorlog verschenen studies kan ik geen
enkel pur sang ,,diabolistisch" werk noemen, wel critici, die de klok in
het „diabolistisch" kamp hebben horen luiden. Zij spiegelen de lezer
van bladzijde tot bladzijde een zeer christelijke Dostojewskij voor, doch
en passant lanceren zij een of andere opmerking, waardoor dit Christendom opeens op losse schroeven komt te staan. Zo ziet b.v. Stanislaw
Mackiewicz: „Dostoyevsky" (Londen, 1947) de Russische schrijver als
„een discipel van de Evangeliën", als een christelijk denker en een
verdediger van christelijke ethica. De lezer voelt zich op zijn hoede,
wanneer hij verneemt, dat de bladzijden van deze „kerkvader" de grilligheid hebben van een avontuur van Sherlock Holmes. Niet ten onrechte, want „onbewust heeft Dostojewskij zich als anarchist doen
kennen, die weg wilde schuilen onder de vleugelen van God en de
Tsaar tegen zijn eigen anarchistische neigingen".
Overigens is het de schrijver er niet in de eerste plaats om te doen
een interpretatie te geven van Dostojewskij's ideeën, maar hij heeft zich
tot taak gesteld: „na te gaan hoe Dostojewskij's leven zijn scheppend
werk beïnvloedde". Daarbij heeft hij, om de attractiviteit van zijn studie
te verhogen, allerlei pikante bijzonderheden uit Dostojewskij's leven en
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tijd te pas en te onpas in verband gebracht met zijn romans, en men
krijgt de indruk dat deze onverhoedse mededeling over zijn Christendom mede een van de attracties moet vormen.
Een andere criticus: J. A. T. Lloyd: „Dostoevsky" (Londen, 1946)
beschouwt Dostojewskij's werk als een apologie van de nederigheid.
„Het scheen aan Dostojewskij toe, evenals aan de stichter van het
Christendom, dat er zonder nederigheid wijsheid noch vergeving kan
zijn". Was Dostojewskij echter een Christen? „Hij hield vast aan de
inhoud van het Nieuwe Testament", antwoordt Lloyd in zijn korte
biographie, maar tegelijk hing hij aan het leven en schrok nooit terug
voor de meest weerzinwekkende vormen er van. Deze tweeslachtige
houding had een soort dualisme tot gevolg, waarvoor Lloyd geen
nadere verklaring of bewijsmateriaal tracht te zoeken. Hij maakt er zich
van af met de vraag, of wij eigenlijk wel in het werk van Dostojewskij
een stellige uitspraak kunnen vinden over de uiteindelijke bestemming
van de mens, en niet veeleer het oeroude probleem: „Heersen de goden
inderdaad over ons of zijn wij de speelbal van het lot?"
Richard Curie: „Characters of Dostoevsky" (Londen, 1950) geeft
tegelijk het meest en het minst duidelijke antwoord op de vraag naar
Dostojewskij's Christendom. Hij weet het niet en neemt niet zijn toevlucht tot gewrongen verklaringen om die onwetendheid te maskeren.
Hij geeft zijn omzichtige meningen als suggesties.
In ieder geval was Dostojewskij volgens hem vóór het schrijven van
De Gebroeders Karamazow: „intellectueel een scepticus, die emotioneel verlangde te geloven". Als hij daarna, zoals het schijnt, Christen
geworden is, dan liet de twijfel hem toch niet los. „Als hij de oplossing
van het probleem ten slotte gevonden heeft, dan was het een mystieke
oplossing, die de „ratio" te boven ging, of die voortkwam uit spirituele
ervaringen, die beantwoorden aan speciale behoeften van zijn psychologie".
Verder laat Curle alle religieuze problematiek buiten beschouwing:
hij meent die niet nodig te hebben bij de analyse, die hij geeft van
telkens zes hoofdpersonen uit de vier belangrijkste romans van Dostojewskij: Misdaad en straf, De Idioot, Demonen en De Gebroeders
Karamazow. Waar het de bijfiguren betreft, is Curie's onderzoek wel
geslaagd, dank zij zijn scherpzinnig aanvoelingsvermogen, maar de
hoofdfiguren moeten hem ontsnappen, omdat in het middelpunt van
hun bestaan de religieuze problematiek staat waaraan Curle voorbijgaat.
Auteurs, die in Dostojewskij's werken een Christelijke visie zien uitgedrukt, hadden daarbij aanvankelijk weinig aandacht voor de historische feiten. In zijn reeds eerder genoemde studie karakteriseert Prof.
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Dr J. M. Romein hen als de „stichtelijken": zij eisten Dostojewskij
critiekloos op voor hun christelijke wereldbeschouwing. Hier in Nederland bereikte deze verering van Dostojewskij als de „profeet" een
hoogtepunt na de eerste wereldoorlog: men denke aan Coster en
Thomson.
Die situatie is na de tweede wereldoorlog gewijzigd. Even moeilijk
als pur sang „diaholisten" kan men nu nog critiekloze „stichtelijke"
auteurs aanwijzen. Als zij Dostojewskij een Christen noemen, doen zij
dit op grond van een zorgvuldige studie van Dostojewskij's werken,
brieven en leven. Zij onderzoeken het pro en contra in zijn religieuze
problematiek en geven zich ernstig rekenschap van de anti-christelijke
argumenten. Op die manier onthullen zij de draagwijdte van Dostojewskij's Christendom en zij schromen niet de gespletenheid er van aan
te tonen.
In de laatste jaren zijn er drie Dostojewskij-studies verschenen, die
om deze redenen van betekenis zijn, nl. K. Motsjoeljskij: „Dostojewskij,
Zjiznj i Twortsjestwo" (Parijs, 1947) ,(Dostojewskij, Leven en Werken) , F. J. J. Buytendijk: „De romans van Dostojewskij" 1949 en: „De
keuze van Hippolyte" 1950 1 ) , Reinhard Lauth: „Die Philosophie Dostojewskis" (Munchen, 1950) .
Konstantin Motsjoeljskij (1892-1948) , die uit een Russisch academisch milieu stamde, week kort na de revolutie in 1919 uit naar Parijs,
behoorde daar tot de kring Russisch-orthodoxe emigranten en was
bevriend met Berdjajew. Hij gaf aanvankelijk colleges over Russische
letterkunde aan de Sorbonne en schreef behalve over Dostojewskij
werken over Gogolj, Solowjew en de dichter Alexander Blok.
Zijn Dostojewskij-biographie is daarom van belang, omdat hij niet
alleen op grond van zijn werken, maar ook door studie van zijn brieven
en andere biographische gegevens een betrouwbare uiteenzetting geeft
van de groei van Dostojewskij's christelijke overtuiging in de verschillende perioden van zijn leven, waarvan ik een kort overzicht laat volgen.
In zijn jeugd was zijn opvatting over het Christendom zeer verward:
hij vergelijkt b.v. Homerus met Christus. In geen enkel werk voor zijn
verbanning wordt de religieuze kwestie of de Godsidee ter sprake
gebracht. Hij was een christen-socialist, een bewonderaar van Fourier,
en van deze utopische dromen heeft hij eigenlijk nooit afstand gedaan.
Juist omdat dit Christendom in zijn jeugdperiode alleen maar een
socialistische utopie was, miste het elke religieuze basis. Daarom stond
1 ) Aanvankelijk verschenen als artikelen in het „Tijdschrift voor Philosophie", 11
jrg., nr. 4, Nov. 1949 en 12e jrg., nr. 1, Febr. 1950. Later afzonderlijk uitgegeven
onder de titel: De psychologie van de roman-studies over Dostojewskij, Utrecht, 1950.
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Zijn Russisch Messianisme steunt op de wapenen en is een vorm van
Christelijk imperialisme.
Motsjoeljskij brengt deze politiek-religieuze heilsverwachtingen in
verband met zijn geloof in de komst van het koninkrijk Gods op de
aarde, die hij als sacraal beschouwde. Dostojewskij geloofde niet zozeer
in het hemels geluk van onstoffelijke zielen dan wel in de mogelijkheid
van een paradijs op aarde, dat hij niet altijd zuiver wist te onderscheiden
van socialistische en Russisch-imperialistische utopieën.
De dialoog pro en contra Christus, waarop reeds Motsjoeljskij zijn
aandacht richtte, wordt wellicht het scherpst gesteld in Buytendijks
essays. Deze auteur doet geen pogingen om met allerlei verklaringen
Dostojewskij's werk topzwaar te maken; hij belicht de psychologische
betekenis van Dostojewskij's romans. In zijn eerstgenoemde essay: „De
romans van Dostojewskij" onderzoekt hij, waarom het volk zo dicht
staat bij de waarheden en waarden van het Christendom en waarom
Dostojewskij's werk zo nauw met het volk verbonden is. Het volk komt
het meest direct in aanraking met leed en ellende, staat midden in „de
kwellende problematiek van wezen en zin van het bestaan". De mensen
uit het volk hebben daarom het scherpste besef van de crisis van het
leven, de existentiële crisis, die de mens in laatste instantie plaatst voor
de beslissende keuze tussen leven en dood. Volgens Buytendijk zijn nl.
alle tegenstellingen van goed en kwaad, geloof en ongeloof, geluk en
lijden, deemoed en hoogmoed, liefde en haat „niets anders dan openbaringen in het toevallige wereldse bestaan van een tegenstelling in het
„Dasein" zelf, de ontische tegenstelling van leven en dood".
De mens, die bij zijn beslissende keuze tegenover de dood staat, is
vervuld van angst, want „het wezen van deze crisis is een bewustzijn
van zinloos.- (aan de dood prijsgegeven) -zijn". Maar de mogelijkheid
blijft om „verlost" te worden, d.w.z. om dit zijn-in--de-wereld te transcenderen in de richting van het absoluut oneindige zijn. Dit kan echter
pas geschieden, als de mens bereid is zijn lotsbestemming te aanvaarden en als de zaadkorrel in de aarde te sterven.
Die bereidheid leeft het sterkst in het volk, dat heeft leren dulden en
niet in opstand komt tegen een onrechtvaardig lot, maar de facticiteit
van zijn wereld transcendeert. „De uitdrukking van deze transcendentie
is de tegenwoordigheid van de „Zoon des mensen", van de „Man van
Smarte" in het hart, maar ook de zekerheid van de idee der onsterfelijkheid".
In Rusland heeft het „volk" zich ongerepter bewaard dan in het
Westen. Ook edellieden, geestelijken, burgers, boeren en lijfeigenen
hadden hun plaats in dat „volk": dit komt door het ontbreken van dat.
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wat men beschaving noemt, van de technische levensstijl van het Westen, zodat bij hen het elementaire niet overdekt wordt door een schema
van onpersoonlijke algemeenheden, door gewoonten en dwang.
In Dostojewskij's romans bewondert Buytendijk de uitbeelding van
deze mens uit het volk, die gelijk is aan „de eerste mens, die in de
wereld trad, alleen met zijn angst en schuld, vóór zich de dood, diep in
zich het heimwee naar een verloren vrede en de hoop op een mogelijke
verlossing".
In de gestalten van Dostojewskij's romans „verschijnt menselijkheid
in verhouding tot de „Man van Smarte". „Altijd is er in de groep
mensen, die in één roman in eenzelfde lotsbeschikking verenigd zijn,
,één persoon in wie Christus het duidelijkste gestalte verkreeg en waardoor de zin van het zieleleven van alle andere mensen tot in zijn grond
verklaard wordt. Deze personen, een Aljosja, Sonja, Makar en bovenal
Vorst Mys j kin hebben dit gemeen, dat zij niet als de anderen worden
meegesleurd in de wilde maalstroom, maar dat zij het zijn, die de storm
bezweren door een macht, die niet van deze wereld is".
Zij zijn het ook, die de werkelijke vrijheid vinden. Want „elk van de
mensen,die Dostojewskij voor ons oproept, is vrij en deze vrijheid is zijn
enige waardigheid". Deze vrijheid is in eerste instantie een vrijheidvan-keuze, of hij die vrijheid verwerkelijkt, dan wel gebruikt om te
protesteren tegen het lijden, tegen de ellende, tegen God. Zij, die dit
laatste verkiezen, blijven juist in dit krampachtig protest gebonden aan
„nood, leed en dood". Zij vinden geen weg uit het kwaad, geen weg tot
de liefde, geen verlossing, geen werkelijke vrijheid. In hun verzet worden zij vervuld van haat tegen God en het leven.
„Geen verlossing — zo getuigen Dostojewskij's gestalten is mogelijk uit de immanentie van het bestaan zelf. Men kan in de zekerheid
van de dood, waarvan het leven vervuld is, niets doen om zijn vrijheid
aan zichzelf of aan de wereld te bewijzen. Hippolyte en Kirillow zijn
evenzeer mislukkingen der vrijheid als de man uit het souterrain. Er is
maar één vrijheid werkelijk. Dat is de vrijheid van de „nieuwe mens",
die zachtmoedig en eenvoudig is, nederig en luisterend als het „volk",
wachtend op het verlossende woord, dat er van den beginne af was en
in de wereld der zorgen tot ons kan komen — als de liefde, die elke
dood overwint".
In zijn tweede essay: „De keuze van Hippolyte" belicht Buytendijk
de bestaanscrisis van de jonge tuberculose-patiënt Hippolyte, die ongeneselijk ziek is en binnenkort moet sterven. Hippolyte is volkomen
ontredderd en ontdekt „de in zich zelf onverzoenlijke tegenstelling
tussen leven en dood".
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Hij meent, dat de dood die als een volstrekte grens voor hem staat
tegennatuurlijk is, en hij kiest niet de gelatenheid en de zachtmoedigheid in het lijden, zoals het volk, maar` het protest tegen het leven
zoals het is. Hij besluit nl. zelfmoord te plegen, hetgeen hem overigens
niet gelukt omdat zijn wapen niet geladen blijkt te zijn.
,.Hippolyte kiest de vrijheid van de mens die het laatste woord wil
hebben",--- in feite de onvrijheid van de verbittering, het ressentiment,
de haat, de hoogmoed, de „caprice". Door dit project van zijn bestaan
ontwijkt hij de werkelijke vrijheid en daarmee verwerpt hij zijn menselijke waardigheid, pleegt verraad aan de liefde, die ons alleen vrij maakt
van ons zelf.
De echte vrijheid is de vrijheid aan de verzoeking van de liefdeloosheid te weerstaan, de vrijheid om te wachten op het wonder, de barmhartige liefde Gods, de vrijheid om het onontkoombare lijden te dragen
„in een geheime solidariteit met onze medemensen, onze broeders, als
schuld, zonder dat deze schuld op een concrete daad betrokken wordt".
Maar „Hippolyte wilde niet wachten zoals men in het purgatorium
wacht".
De enige mens, die zijn strijd begrijpt, is vorst Mys j kin, de „idioot",
in wie de christelijke idee gestalte krijgt. Hij is geen Godmens en geen
tweede Christus, maar „in hem wordt voor ons de Verlosser der wereld,
de Zoon des mensen zichtbaar". Hij wijst Hippolyte „de weg der
verlossing van boosheid, hoogmoed en ressentiment". Maar deze keert
zich van hem af. „Hij wilde het leven behouden en daarom stierf hij een
zinneloze en in zeker opzicht oneigen dood".
Buytendijk meent, dat Hippolyte's geval helemaal niet uitzonderlijk
is, maar dat iedere mens voor de keuze tussen smartelijke zelfovergave
en protest geplaatst wordt. „De psychologische kennis, die Dostojewskij
ons leert, is deze: de mens staat altijd .... voor de paradoxale keuze om
ofwel zijn leven te willen behouden en het daardoor te verliezen ofwel
het leven te willen verliezen en het daardoor te behouden".
De essays van Buytendijk geven geen academisch betoog, maar
eerder de visie van een wijsgeer en kunstenaar. Deze visie weerspreekt
echter niet de feiten, waarop andere critici, zoals Motsjoeljskij en
Lauth, hun interpretatie gronden.
Reinhard Lauth, die privaat-docent in de philosophie te Mi nchen is,
heeft zich in zijn boek: „Die Philosophie Dostojewskis" ten doel gesteld
de wijsgerige wereldbeschouwing van Dostojewskij te onderzoeken. Ik
ga hier voorbij aan de vraag of en in welk opzicht men Dostojewskij
een philosoof kan noemen. Ook Lauth geeft daarop geen anwoord.
Zijn opmerking dat Dostojewskij geen philosoof in eigenlijke zin is,
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maar een schrijver van philosophische romans, brengt geen oplossing,
omdat hij deze onderscheiding niet verder afbakent.
Maar afgezien van deze vraag werpt Lauth soms een scherp licht op
Dostojewskij's visie door zijn strikte inachtneming van het historisch
materiaal. Om wille van deze nauwgezette documentatie is zijn boek
belangrijk, ook al is er in zijn interpretatie te veel systeem, te veel
verklaring, te weinig oog voor het kunstwerk, zodat zijn uiteenzettingen
gewild aandoen.
Lauth ziet in Dostojewskij een ontwerper van verschillende wereldbeschouwingen, die men in twee grote groepen kan indelen en tegenover elkaar stellen als de „positieve" en de „negatieve philosophie". Hij
maakt duidelijk, dat men aan Dostojewskij's credo, zijn apologie van het
Christendom, de ruggegraat zou ontnemen, als men het negatieve deel
van de dialoog tussen gelovige en ongelovige zou verwaarlozen.
Wat dit negatieve aspect betreft kan men parallellen trekken tussen
Dostoj ewskij enerzijds, Kierkegaard en Nietzsche anderzijds. Evenals
zij proclameert ook Dostojewskij de zinloosheid van het bestaan. In de
figuur van Raskolinikow beproeft hij de oplossing door „der Wille zur
Macht". Bij Kirillow wijst hij op de angst (de bodemloze angst bij
Kierkegaard) en zoekt naar de overwinning daarvan.
Deze pogingen een zin te vinden in het bestaan betekenen in feite een
zoeken naar God. In De jongeling noemt Dostojewskij sommige
atheïsten Godzoekers. Lauth meent dat ook Dostojewskij zelf jaren
lang tot hen behoord moet hebben. Aan de atheïst Kirillow legt hij de
woorden in de mond: „God heeft mij mijn leven lang gekweld", een
bekentenis, die Dostojewskij zelf in andere vorm herhaalt in de bij
Motsjoeljskij geciteerde brief aan Maikow, waarover wij reeds spraken.
Maar dit zoeken naar een zinvolle existentie, dit zoeken naar God,
bleef zonder vervulling buiten het Christendom. Dostojewskij's nega•
tieve helden kunnen geen bevrediging vinden in het materialisme, het
utilitarisme, het positivisme noch in een cynisch nihilisme à la Nietzsche.
Noch „het kristallen paleis" (volgens Lauths definitie de gerationaliseerde werkelijkheid, alleen op verstand gebouwd) , noch de mierenhoop
(volgens Lauth de georganiseerde werkelijkheid, gebouwd op gewoonte ) , waarover Dostojewskij spreekt in Mémoiren uit het souterrain,
voldoen hen.
Integendeel, want dit kristallen paleis en deze mierenhoop tasten de
menselijke persoonlijkheid en vrijheid aan. Daarom zullen Dostojewskij's negatieve helden niet terugschrikken voor vernietiging en chaos om
dit kristallen paleis en deze mierenhoop weg te vagen en te bewijzen,
dat zij niet samenvallen met een instrument of eden insect. Maar dit
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nihilisme biedt geen oplossing. De mens is niet in staat zich los te
maken van de vertwijfeling om de zinloosheid van zijn wereld, die hem
tot haat en vernietiging drijft. De verlossing, het zinvolle bestaan, kan
slechts bereikt worden door het Christendom. De aanvaarding daarvan
is een acte van geloof, een geloof, dat gevoed wordt door „ein Wissen
um das Gute" en door de openbaring in de persoon van Christus.
Naar ik hoop heeft de lezer enig idee gekregen van de hoofdstromingen in de Dostojewskij-beschouwing. Omstreeks de eerste wereldoorlog
stonden de „stichtelijken", die Dostojewskij critiekloos als profeet en
verkondiger van het Christendom binnenhaalden tegenover de „diabolisten", die met meer critisch vermogen, ofschoon ook eenzijdig, het
negatieve element in zijn werk naar voren brachten. Het moge duidelijk
geworden zijn, dat na de tweede wereldoorlog zowel de critiekloze
profetenvereerders als de evenzeer bevooroordeelde pur sang diabolisten wéinig opgeld meer doen, dat echter de diabolistische inslag het
meest opvallend is hetzij in „psychologiserende essays", hetzij bij
auteurs, die, voorzichtig geworden, zich niet of in ontwijkende termen
wensen uit te spreken over Dostojewskij's Christendom, hetzij bij
schrijvers, die hem wel een Christen noemen, maar zich toch verplicht
achten af en toe de duivel van het diabolistische kamp in dit Christendom ( dat dit absoluut niet kan verdragen) te laten huishouden.
De inlichtingen en opmerkingen over de laatste drie Dostojewskijcritieken wezen op de betekenis van een beschouwingswijze die ordening brengt in de chaos der interpretaties en zich onbevooroordeeld
bezig houdt met het debat pro en contra Christendom, met de religieuze
tragedie, zoals Motsjoeljskij het zegt, met de beslissende keuze tussen
dood of leven, de existentiële crisis, zoals Buytendijk het stelt, met de
negatieve philosophie tegenover de positieve, zoals Lauth systematiseert.
Ik geloof dat men inderdaad in dit debat de kracht van dit Christendom en tevens de ontsluiering van het mysterie Dostojewskij moet
trachten te vinden: een mysterie, dat wellicht geen enkele Dostojewskijinterpreet ten volle kan belichten. Tot dusverre althans is zijn kunst niet
alleen altijd ontroerender en boeiender, maar ook en misschien juist
daardoor r- , helderder, omvattender geweest dan welk verklarend essay
ook.

Lord Pakenham's Autobiographie

1)

door DR W. PETERS

ANNEER de Labour partij in 1945 de verkiezingen wint, krijgt
W
de dan nauwelijks veertig-jarige Lord Pakenham zijn eerste hoge
post te vervullen, die van Under Secretary of State

for War. Al spoedig
daarna wordt hij, als kanselier van de Duchy of Lancaster, door Atlee
belast met de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Britse zone van
het bezette Duitsland. Naast vele andere moeilijkheden ziet hij zich hier
geplaatst voor een acuut dreigende hongersnood alsook voor de schrijnende beslissing omtrent de ontmanteling van bepaalde industrieën. In
1948 aanvaardt hij zijn taak als minister voor burgerluchtvaart; tijdens
deze ambtsperiode wordt hij op vrij pijnlijke wijze betrokken bij het
onderzoek — en de conclusies daaruit afgeleid — van de vliegramp te
Prestwick, waarbij een K.L.M.-toestel onder gezag van de zeer ervaren
Parmentier verongelukte. In 1951 verhuist hij naar het ministerie van
Marine, maar de verkiezingen maken reeds na vijf maanden een einde
aan zijn loopbaan als First Lord of the Admiralty, en hij keert terug
naar zijn professoraat in economie en politieke geschiedenis in Oxford.
Het is een opmerkelijk feit dat deze rijke Lord zich tot het socialisme
en de Labour partij bekeerde. Dergelijke bekering staat niet alleen. De
Labour partij toch is allerminst een arbeiderspartij waarin „miners" als
Bevin en Bevan zich opwerken tot invloedrijke posities, en oud publicschool leerlingen en oud Oxford-studenten als Gaitskell, Dalton of
Lord Pakenham rondscharrelen als katten in een vreemd pakhuis, ietwat
excentrieke bondgenoten die vroeger milieu verzaakten om zich in te
zetten voor een verschopte arbeidersklasse. En evenmin is de partij der
Conservatieven een samenscholing van de beter bedeelden, met een
handvol regressieve arbeiders zielig op sleeptouw. Dat evenwel het
verloop van dergelijke bekering uit Conservatief milieu en geloof naar
de Labour partij en leer de aandacht opeist van wie zich in de arbeidersbeweging hier en in Engeland interesseren spreekt vanzelf.
Nog opmerkelijker is misschien dat Lord Pakenham als overtuigd
socialist zich bekeerde tot het Katholicisme ^-- dit vond plaats bij het
begin van de oorlog en twee jaar na zijn overgang tot het socialisme —
en als katholiek socialist vooraanstaande posten heeft bekleed in de
Labour partij. Wel werd hij in 1945 als Labour-candidaat voor Oxford
verslagen, maar Atlee gaf hem een plaats in het Hogerhuis, waarin hij
nog steeds zitting heeft.
Voegen we hier nog aan toe dat Lord Pakenham van afkomst Iers is
en dat hij een gezin heeft van acht kinderen — voor het Engeland van
vandaag wel een verbluffend aantal •--, en het is begrijpelijk dat Lord
Pakenham's autobiographie met belangstelling, nieuwsgierigheid, zelfs
1

) Lord Pakenham: Born to believe. An Autobiography. Jonathan Cape, London,

1953, 254 pp., 18 sh.
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op de voor
gaande
staatsbemoeienis in
het sociaal-economische
sociaal-economische leven,
leven, hetgeen
hetgeen
gaande staatsbemoeienis
in het
vooral
in de
defel
feldoorgevoerde
doorÇJevoerdenationalisatie-wetgevingen
nationalisatie-wetÇJevinÇJen tot
totuiting
uiting
vooral in
hij wachten op
op diens
diens oordeel
oordeel over
over de
de hoge
hOÇJebelasbelaskwam.
kwam. Eveneens
Eveneens zal hij
tingen en
en death-duties
death-duties die
dievelen
velenonrechtvaardig
onrechtvaardigen
endom
domvoorkwamen.
voorkwamen.
en dergelijke
dergelijke--overigens
Wie met
met deze
deze en
overigensvoor
voorde
dehand
handliggende
liggende —
.verwachtingen
lezen, zal
zal enigszins
enigszins worden
worden teleurteleurverwachtingen dit
dit boek
boek begint
begint te lezen,
gesteld. Lord
Lord Pakenham schreef
schreef een
een autobiographie;
autobiographie; hij
hij schreef niet
niet een
een
de Labour
Labour partij-aan-de-macht;
partij-aan-de-macht; hij
hij schreef
schreef geen
geenververgeschiedenis van de
handeling over het programma
programma van de Labour-regering,
Labour-regering, en hij
hij gaf
gaf ook
ook
handeling
geen
verslag van
van de
de werkwijze
werkwijze en
en successen
successen van
van het
hetAtlee-bewind.
Atlee-bewind.
geen verslag
Daarom zwijgt hij, behoudens een enkele
enkele verwijzing,
verwijzing, over de
de door
door Atlee
Atlee
gevoerde
binnen- en
en buitenlandse
buitenlandse politiek;
politiek; daarom
daarom zwijgt
zwijgt hij
hij over
over de
de
gevoerde binnenmoeilijkheden
partij en
de ernstige
ernstigescheuscheumoeilijkheden binnen de partij
en binnen de regering; de
ring die
die het
het vorig
vorig jaar
jaar op
opde
degrote
groteLabour
Labourmeeting
meetingteteMorecambe
Morecambenaar
naar
Dit betekent
betekent echter
echter geenszins
geenszinsdat
datLord
Lord
voren trad wordt enkel vermeld. Dit
Pakenham zich
Labour partij
partij niet thuis
thuis zou
zou gevoelen;
gevoelen; moest
moesthij
hij
Pakenham
zich in
in de Labour
doen, zo
zo bekent
bekent hij,
hij. dan
dan zou
zou deze
deze hetzelfde
hetzelfde
vandaag opnieuw de keuze doen,
uitvallen
vijftien jaar
jaar geleden:
geleden: ze
ze zou
zou echter
echter met
met veel
veelminder
minder
uitvallen als
als een vijftien
aarzelinÇJ
plaats vinden.
vinden. Het is
is ook
ookniet
nietdat
datLord
LordPakenham
Pakenhamover
overzijn
zijn
aarzeling plaats
politiek
heen glijdt.
glijdt. Maar
Maar als
als autobiograaf
autobiograaf gaat
gaat het
het
politiek leven
leven als
als socialist heen
hem toch
"hoe kwam
kwam ik
ik er
er toe"
toe" en
en vervolgens
vervolgens
hem
toch in de eerste plaats om het „hoe
om
ideaal. En
En geen
geen serieus
serieus lezer
lezer zal
zal
om eigen beleven van het socialistische ideaal.
kunnen
onduidelijk is.
is. Ofschoon
kunnen klagen dat hier de schrijver
schrijver onduidelijk
Ofschoon zijn
zijn acadeacademische studiën
studiën hem
hem indirect
indirect in contact
contact brachten
brachten met
met de
de werken
werken van
van
mische
Karl Marx,
allerminst langs
dat hij
hij overging
overging tot
tot
Karl
Marx, is
is het toch allerminst
langs deze
deze weg dat
socialisme. Maar
Maar wanneer
wanneer hij
hij vanuit
vanuit Oxford
Oxfordinindirecte
directeaanraking
aanraking
het socialisme.
komt
toestanden in de
de zgn.
zgn. „Potteries
"Potteries"'' van
van middenmiddenkomt met
met de ellendige toestanden
Engeland,
zijn vrouw,
vrouw, reeds
reeds langer
langer socialiste,
socialiste, het
het brandend
brandend ververEngeland, en in zijn
langen om te helpen
helpen ziet,
ziet, draait
draait hij
hij het conservatisme
conservatisme de rug
rug toe.
toe. Ik
Ik ben
ben
socialist omdat
christen ben,
hij bij
bij deze
deze eerste
eerste bekering,
bekering, ofofsocialist
omdat ik
ik christen
ben, zegt hij
schoon hij
hij er aan toe voegt
voegt dat
dat zijn
zijn christendom
christendom toen
toen maar
maar weinig
weinig meer
meer
christelijke ethiek.
ethiek. Wanneer
Wanneer hij
hij katholiek
katholiek wordt,
wordt, blijft
blijfthij
hij
bevatte dan christelijke
socialist
lid van
van de
de partij
partij omdat
omdat de
de ideeën
ideeën en
enidealen
idealenvan
vanReruin
Rerum
socialist en
en lid
.
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Novarum en Quadragesimo
Quadragesimo Anno zich
zich het
het meest
meest verwezenlijken
verwezenlijken in
in de
de
Novarum
leer en gedragslijn
gedragslijn van deze
deze partij.
partij. De
Desocialistische
socialistischeleer
leerder
dergelijkheid
gelijkheid
nooit de
de achtergrond
achtergrond van
van een
eenbeschamende
beschamendeongelijkongelijk~
- en men vergete nooit
maatschappelijk leven van Engeland:
Engeland: men
men denke
denke slechts
slechtsaan
aan
heid in het maatschappelijk
de erbarmelijke
erbarmelijke woningtoestanden
voor Lord
Lord Pakenham
Pakenham slechts
slechts
woningtoestanden -— is voor
een logische toepassing van
van het
het christen-zijn
christen~zijn op de politiek. Voor hem
hem is
is
iedereen..
socialisme
naastenliefde en recht
recht op
oprechtvaardigheid
rechtvaardigheid voor
voor iedereen.
socialisme naastenliefde
Dit behelst dat
dat socialisme
socialisme geen
geen leer
leer isis van
vande
dearbeidersklasse
arbeidersklasse die
diezich
zich
organiseert om vooruit te komen,
komen, en
en dat
dat het
het evenmin
evenmin is
is een
een philanthropiphilanthropische
beweging om
om ontberingen
ontberingen en gebrek
gebrek uit
uit te
tebannen.
bannen. Socialisme
Socialisme
sche beweging
betekent
"the ceaseless striving
striving to
to apply
applyuniversal
universal principles
principles of
ofhuman
human
betekent ,,the
Het isis onmiddellijk
onmiddellijk duidelijk
duidelijk hoe
hoe iedere
iedere eenzijdigheid
eenzijdigheiddit
ditsociasocia~
justice". Het
lisme
gaat niet
niet om
om de
dearbeider
arbeider tegen
tegende
dekapitalist;
kapitalist; een
lisme vreemd
vreemd is.
is. Het gaat
n
evenmin
het om
om een
een klassestrijd,
klassestrijd, die
die deze
deze christen-socialist
christen~socialist een
een
evenmin gaat
gaat het
uitgesproken gruwel
als ingaande
alle socialisme
socialisme als
als
uitgesproken
gruwel is,
is, als,
ingaande zowel
zowel tegen alle
alle christen-zijn.
christen~zijn. Duidelijk
Duidelijk ook
ook hoe
hoe Lord
Lord Pakenham
Pakenham door
door deze
deze
tegen alle
zowel pro-Duits
pro~Duits als
alspro-Iers
pro~Iersals
alspro-neger
pro~negeris,
is,enenzelfs
zelfspro--Ruslan
pro~Rusland
d
visie zowel
mits
onder Rusland
Rusland niet
niet verstaat
verstaat het
hetcommunistisch
communistisch systeem.
systeem. En
En
mits men onder
uit zijn boek blijkt dat zijn leer omtrent een internationale broeder~ uitzjnboeklda rmteniaolbredschap
of leer,
leer, maar
maar hoe
hoe hij
hij tracht
tracht deze
deze te
te verwezenverwezen~
schap niet enkel leuze is of
lijken.
menen hiermede
hiermede reeds
reeds de
de oorzaak
oorzaak aangegeven
aangegeven tete hebben
lijken. We menen
waarom dit socialisme van Pakenham zo aantrekkelijk aandoet. Het waromditsclevnPakhmzotrelijkand.H
woord
is in
woord „socialist"
"socialist" is
in ons
ons taalgebruik
taalgebrUik helaas
helaas overgroeid
overgroeid van
van vele
vele
onplezierige associaties, die
die hun
hun oorsprong
oorsprong vinden
vinden zowel
zowelin
inde
debronne
bronnen
n
waaruit
socialisme werd
de wijze
wijze waarop
waarop het
het werd
werd
waaruit dit
dit socialisme
werd geput
geput als
als in de
gepropageerd. In Pakenham's
Pakenham's boek
boek staat
staat het
hetnaast
naastchristelijke
christelijkenaastennaasten~
en het
het isisdeze
dezechristelijke
christelijke naastenliefde
naastenliefde waarop
waarop het
hetzich
zich steeds
steeds.
liefde, en
meer zal moeten baseren. Er is geen zweem van materialisme in dit merzalotnbs.Erigezwmvantrilsed
socialisme; en
en het
socialisme;
het begrip
begrip „gelijkheid"
"gelijkheid" betekent
betekent voor
voor Pakenham
Pakenham een
een
gelijkheid
niet alleen
alleen in
in stoffelijke
stoffelijkezin
zinwaardoor
waardoorde
de
gelijkheid naar
naar boven
boven toe,
toe, dit niet
minderbedeelden
materiële zorgen, maar
maar nog
nog veel
veel
minderbedeelden bevrijd
bevrijd worden
worden van
van materiële
lagere klassen
klassen deel
deelgaan
gaankrijgen
krijgenaan
aan
meer in
in geestelijke zin waardoor de lagere
de geestelijke
geestelijke goederen
goederen van de
de betere
betere standen,
standen, waaronder
waaronder de
de kostbare
kostbare
erfenis
traditionele opvattingen
opvattingen en gebruiken
gebrUiken niet
geringste is.
is.
erfenis van traditionele
niet de geringste
En in plaats
plaats van
van klassestrijd
klassestrijd is
is er
er „the
"thechristian
christian charity
charity towards
towards oppo
oppo~nents". Het lezen
lezen van
van 'n
'n dergelijk
dergelijk boek
boek isis een
eenverkwikking.
verkwikking.
nents".
Lord
Pakenham is realist, en we zouden
Lord Pakenham
zouden zeggen
zeggenkatholiek,
katholiek, genoeg
genoegom
om
te beseffen
beseffen dat
dat dergelijk
dergelijk socialisme
socialisme noch
noch in
inde
deLabour
Labour partij
partij noch
noch ergens
ergens
op
aarde gevonden
gevonden wordt.
wordt. Dit
Dit socialisme
socialisme isisnatuurlijk
natuurlijk groter
groter dan
dan de
de
op aarde
Labour partij
socialistische partij
hij dit
dit alles
alles
Labour
partijof
of welke
welke socialistische
partij ook.
ook. Maar
Maar dat hij
niet in volle zuiverheid
zuiverheid vond
vond in
in de
deLabour
Labour partij,
partij, en
en dat
dat hij
hij bijgevolg
bijgevolg het
het
geenszins
punten eens is
is met
met het
het programma
programma of zelfs
zelfs met
met de
de
geenszins in
in alle punten
doctrien
Labour partij,
te scheiden,
scheiden, in
in
doctrien van
van de Labour
partij, isis geen
geen reden
reden om
om zich
zich af te
de oppositie
oppositie te gaan,
gaan, laat
laat staan
staan een
een nieuwe
nieuwe partij
partij te
te stichten.
stichten. Nergens
Nergens
echter
hij grotere
ÇJrotere moeilijkheden
moeilijkheden om
om zijn
zijnchristelijk
christelijk socialisme
socialisme
echter vindt hij
in deze
deze partij.
partij. Het
Het isisook
ookwel
welduidelijk,
duidelijk,menen
menen
verwezenlijkt
verwezenlijkt te zien dan in
uitgesproken christelijke
christelijke instelling
instelling niet door al
wij, dat -deze
deze uitgesproken
al zijn
zijn partijpartijgenoten wordt gesavoureerd;
gesavoureerd; wanneer Bevan
Bevan spreekt
spreekt van
van een
een foutieve
foutieve
betrekking tot
tot Lord
Lord Pakenham's
Pakenham's aanstelling
aanstelling als
alsminister
minister
beslissing met
met betrekking
----

.
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voor Duitsland
Duitsland omdat
omdat deze
deze zich
zich meer
meer geallieerd
geallieerd zal voelen
voelen met
met de
de
voor
Duitse christelijke
christelijke democraten dan met de sociaal-democraten,
sociaal~democraten, heeft
heeft een
een
Duitse
goed verstaander genoeg aan
aan dit
dit halve
halve woord.
woord.
Lord
Pakenham's bekering
katholicisme vindt
vindt in
in zekere
zekere zin
zin
Lord Pakenham's
bekering tot
tot het katholicisme
zijn
houvast en
en het
het
zijn oorsprong
oorsprong in
in zijn
zijn socialisme.
socialisme. Het
Het is
is het gemis aan houvast
instinctief
zoeken naar
naar de hechtste
hechtste basis
basis voor
voor zijn
zijn socialisme
socialisme dat
dat deze
deze
instinctief zoeken
geloof verzakende
verzakende maar
maar toch
toch zeer
zeeronkerkse
onkerkseprofessor
professoruiteinuitein~
nooit zijn geloof
delijk teruÇJ
ÇJrondslag van alle
alle ware
ware naastenliefde
naastenliefde en
en
delijk
terug voert
voert naar
naar de
de grondslag
rechtvaardigheid, Christus;
Christus; dit aanvankelijk
aanvankelijk tot grote afschuw
afschuwvan
van zijn
zijn
rechtvaardigheid,
vrouw, die echter na zes jaar zijn goede voorbeeld volgde.
vrouw,diechtnazsjrgoedvbl .
Het tot
tot nu
nu besproken
besproken aspect
aspect van
van deze
deze autobiographie
autobiographie biedt
biedt de
de lezer,
lezer,
de hoogte
hoogte isisvan
vanEngels
Engelssocialisme
socialismeen
enLabour
Labourpartij,
partij,
die enigszins
enigszins op de
weinig
nieuws; het
bevestiging van
van wat
wat hij
hij reeds
reeds wist.
wist. Toch
Tochisisook
ook
weinig nieuws;
het is bevestiging
voor
hem dit
dit boek,
boek, niettegenstaande
niettegenstaande zijn
zijn tekorten
tekorten wat betreft
betreft stijl
stijl en
en
voor hem
een weinig elegante
elegante compositie,
compositie, een kostbaar
kostbaar iets. Het
Het isisimmers
immers een
een
een
weldaad
grote mensen
mensen te
te ontmoeten;
ontmoeten; welnu,
welnu,Lord
Lord Pakenham
Pakenhambrengt
brengtons
ons
weldaad grote
contact met
met zoveel grote
grote mensen
mensen dat we
we geneigd
geneigd zijn
zijn het
het een
eenboek
boek
in contact
over
anderen te noemen
noemen in plaats
plaats van
van een
eenautobiographie.
autobiographie. Er
Er isishier
hier
over anderen
natuurlijk geen
sprake van
vanhet
hetfrvernemen
.vernemen van
intieme nieuwtjes
nieuwtjes over
over
natuurlijk
geen sprake
van intieme
mannen met
namen; dit is een
een bevrediging
bevrediging van
van nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
mannen
met grote namen;
en een
een betrekkelijk
betrekkelijk nutteloos tijdverdrijf.
tijdverdrijf. Maar
Maar Lord
Lord Pakenham
Pakenham maakt
maakt
door een enkel woord of eenvoudig
eenvoudig incident
incident een
een vaak
vaak gehoorde
gehoordenaam
naam in
in
eens tot
tot een
een levende
levendeen
enbeminnelijke
beminnelijke mens.
mens. De
Dein
inde
depolitiek
politiekoptredende
optredende
persoon
onpersoonlijk, zo
is dan
dan een
een welwel~
persoon is
is zo vaak onpersoonlijk,
zo weinig
weinig mens.
mens. Het is
daad een dergelijke
dergelijke politicus
politicus als mens te leren
leren kennen.
kennen. We
Wespraken
sprakenzo
zo
"grote mensen",
mensen", maar
maar Pakenham
Pakenham maakt
fout om
om
juist van „grote
juist
maakt nooit
nooit de fout
alleen Bevan en Atlee, Adenauer
Adenauer en
en Schumacher,
Schumacher, Churchill
Churchill of Molotof
Molotof
als „groot"
"groot" te beschouwen;
beschouwen; hij
hij vergeet niet voor
voor ons
ons even
even te
tetekenen
tekenende
de
chauffeur
10 Downing
Downing street
streetbrengt,
brengt,zijn
zijnkinderjuf,
kinderjuf, zijn
zijn
chauffeur die hem naar 10
tweede
secretaresse, en andere trouwe helpers.
helpers. Voor God
God zijn
zijn ze
ze alleal1e~
tweede secretaresse,
gelijk, en
en Lord
Lord Pakenham
Pakenham maakt
maakt weinig
weinigonderscheid.
onderscheid.
maal gelijk,
Soms
maakt dit boek
boek de
de indruk
indruk van
van een
een opsomming
opsomming van
van namen
namen te
te
Soms maakt
zijn, maar
maar alleen
namen van mensen
mensen die
die Lord
Lord Pakenham
Pakenham van
van dienst
dienst
zijn,
alleen namen
waren en door
door hem
hem nooit
nooit vergeten
vergeten kunnen
kunnen worden.
worden.Bizonder
Bizondermooi
mooizijn
zijn
de schetsjes
schetSjes van Atlee
Atlee en
en Bevan.
Bevan.
boek naar
naar voren
voren
Sommigen
mogelijk als desideratum
desideratum van dit boek
Sommigen zouden
zouden mogelijk
brenÇJen dat Lord
Lord Pakenham
Pakenham ons
ons een
eenkijkje
kijkje achter
achter de
deschermen
schermen
willen brengen
parlement en partij
partij had
Veelkostbaarder
kostbaarder
van parlement
had kunnen
kunnen of moeten geven. Veel
is ons echter
echter dat
dat kijkje
kijkje achter
achter de
de politicus
politicus zelf. Daardoor
Daardoor opent
opent hij
hij ons
ons
een wereld van
van veel
veel vriendschap,
vriendschap, van
van veel
veelhulpvaardigheid,
hulpvaardigheid, van
vanbelanbe1an~
geloze toewijding aan een grote
grote zaak:
zaak: dienst
dienst van
van het
het volk
volken
enhet
hetgehele
gehele
mensdom. Dit alles is
is voor
voor Lord
Lord Pakenham
Pakenham uiteindelijk
uiteindelijk ook
ook veel
veel belangbelang~
mensdom.
rijker
tastbare resultaten
resultaten bereikt
bereikt tijdens
tijdens een
een bepaalde
bepaalde vorm
vorm van
van
rijker dan
dan tastbare
bestuur; daarom
gemaak~
bestuur;
daarom maakt
maakt hij
hij zich
zich betrekkelijk
betrekkelijkweinig
weinig zorgen over gemaakte fouten.
fouten. Zolang
Zolangde
dechristelijke
christelijkenaastenliefde
naastenliefdeen
enrechtvaardigheid,
rechtvaardigheid,die
die
zin
leven en
en toekomst
toekomst geven
geven aan
aan het
het socialisme,
socialisme, de
de leiders
leiders en
en de
de
zin en leven
leden van
van de
de partij
partij inspireren,
inspireren, is
is er
er reden
redentot
totonbeperkt
onbeperktoptimisme.
optimi5me.
werd deze
dezeautobiographie
autobiographiegeen
politiekdocument,
document, maar
maar een
een
Zo werd
geen politiek
menselijk getuigenis
voor iedere
iedere goede
goedemens.
mens.
menselijk
getuigenis dat
dat een weldaad is voor

SOCIALE KRONIEK

De strijd in België
om het gewaarborgd weekloon
door

G. DE BROECK, Dr juris

H

ET ziet er naar uit dat de strijd om het gewaarborgd weekloon nog zeker
gedurende enkele maanden een der hoofdmotieven van de sociale politiek van
België zal blijven. Er bestaat een hardnekkige tegenstand van werkgeverszijde tegen
deze eis der vakbonden, en iedereen voelt dat het niet aangaat zonder meer door het
stemmen van een wetje die tegenstand te willen breken. Anderzijds is er hoegenaamd
geen klaarheid omtrent de juiste inhoud van het begrip „gewaarborgd weekloon" en
nog minder betreffende de gevolgen die uit een eventuele invoering van het stelsel
zullen voortvloeien. Vandaar dat de syndicaten meer geneigd zijn dan een paar
maanden geleden het probleem opnieuw met alle kalmte te onderzoeken ten einde geen
overhaaste beslissingen te nemen.
Onderhavig artikel heeft niet de bedoeling een bepaalde stelling te verdedigen in
die strijd die reeds vele phasen heeft gekend en er waarschijnlijk nog vele andere zal
doorlopen. Wij willen alleen een soort status quaestionis opstellen en onderzoeken
wat nu precies door de vakbonden nagestreefd en door de werkgevers verworpen
wordt.
Definitie van het gewaarborgd weekloon
Niettegenstaande de vele discussies over dit onderwerp en de talloze nota's en
rapporten die er aan zijn gewijd blijkt er in België nog lang geen eensgezindheid te
bestaan omtrent de juiste inhoud van het begrip „gewaarborgd weekloon". In een
zekere zin is dit te begrijpen daar er verscheidene varianten van gewaarborgd weekloon mogelijk zijn en de definitie derhalve zal verschillen naargelang het doel dat
door de promotors van een bepaalde formule wordt nagestreefd. Daarnaast is er
echter het feit dat, wanneer men over gewaarborgd weekloon gaat spreken, de stof
zo uiteenlopend blijkt te zijn en de mogelijke practische toepassingen zo menigvuldig,
niet het minst wat de weerslag betreft op de verschillende sectoren der Maatschappelijke Zekerheid, dat vrijwel niemand kan zeggen welke de juiste gevolgen zullen zijn
van een of andere formule.
De definitie die het best aanvaard kan worden, daar zij betrekkelijk vaag is en
aanvullingen in zeer verschillende richtingen mogelijk laat, is die van dhr. Roch in zijn
artikel „De waarborg van het wekelijks loon" 1 ) :
„De waarborg van het weekloon is een accoord tussen werkgevers en arbeiders,
krachtens hetwelk een werkgever zich ertoe verbindt, onder sommige voorwaarden en
gedurende een week, aan al de arbeiders uit zijn onderneming of aan sommigen van
hen, wanneer zij zonder werk zijn wegens omstandigheden die onafhankelijk zijn van
hun wil, de betaling van een som te waarborgen, waarvan het bedrag contractueel is
vastgelegd en welke met het loon van een week arbeid of met een gedeelte van dat
loon overeenstemt".
Zelfs deze definitie is nog aanvechtbaar daar zij veronderstelt dat in ieder geval het
1

) Arbeidersblad, December 1949, blz. 1319.
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gewaarborgd weekloon zijn grondslag zal vinden in een accoord tussen werkgevers en
werknemers, hetzij dus een accoord dat voor één bepaalde onderneming is afgesloten,
hetzij een collectieve overeenkomst die voor een hele bedrijfstak geldt. De vakbonden
daarentegen stellen zich op het standpunt dat een wet het gewaarborgd weekloon
dient te regelen. Men spreekt wel over een kaderwet die op elke bedrijfstak afzonderlijk zal toegepast worden door een beslissing van het bevoegd paritair comité, doch de
principes zouden volgens de syndicaten in de wet moeten worden vastgelegd. Deze
opmerking heeft echter geen betrekking op de inhoud van het begrip doch enkel op
de wijze waarop men het gewaarborgd weekloon, nadat een bepaalde inhoud aan dit
begrip is gegeven, wil verwezenlijken.
Wat de inhoud zelf dan betreft biedt de definitie van dhr. Roch de mogelijkheid
verschillende formules te aanvaarden. Het onderzoek van elk der elementen van die
definitie zal ons in staat stellen de varianten te onderscheiden:
a. „onder sommige voorwaarden".
Volgens de gegeven definitie kan het toekennen van een gewaarborgd weekloon
afhankelijk gemaakt worden van sommige voorwaarden. Dergelijke voorwaarde kan
b.v. zijn een bepaalde anciënniteit in de onderneming: men zou b.v. al de arbeiders
kunnen uitsluiten die niet tenminste een maand of langer in de betrokken onderneming
werkzaam zijn. Men zou ook zekere condities kunnen stellen aangaande werkgetrouwheid, zoals dit het geval is in de wetgeving betreffende de betaalde feestdagen, hetgeen
dus het recht zou doen vervallen indien de arbeider zonder geldig motief afwezig
bleef gedurende een zeker aantal dagen. Het spreekt van zelf dat het ook mogelijk is
uitsluitend als voorwaarde te stellen dat de arbeider door een arbeidscontract verbonden moet zijn wanneer het feit zich voordoet dat het recht opent op het gewaarborgd weekloon.
b. „gedurende een week".
Op het eerste gezicht schijnt die uitdrukking „gedurende een week" geen aanleiding
te geven tot moeilijkheden. In feite is de zaak echter niet zo eenvoudig. Er zijn al
aanstonds twee hoofd-interpretaties mogelijk die grondig van elkaar verschillen. Het
woord „week" kan inderdaad genomen worden in de zin van burgerlijke week,
hetgeen dus betekent dat de periode lopend van Maandag tot Zondag gewaarborgd
wordt; ofwel kan aan het woord „week" de betekenis gehecht worden van: periode
van zeven opeenvolgende dagen, of van zes opeenvolgende werkdagen. In de tweede
hypothese kan de gewaarborgde week zich uitstrekken over twee civiele weken.
Deze tweede formule is natuurlijk veel ruimer daar steeds zes werkdagen gegarandeerd worden; in de eerste formule kan de waarborg teruggebracht worden tot twee
dagen of één dag of zelfs tot niets indien het feit dat door de waarborg gedekt wordt
zich voordoet op het einde der burgerlijke week (b.v. ziekte op Zaterdag morgen) .
Er zijn nog andere moeilijkheden b.v. in het geval dat de normale arbeidsweek slechts
vijf dagen omvat; of ook met betrekking tot arbeiders die op grond van hun arbeidscontract, geen volledige week arbeiden (b.v. een arbeider aangeworven voor drie
dagen per week).
c. „aan al de arbeiders uit zijn onderneming of aan sommigen van hen".
Zoals verder aangestipt wordt heeft het gewaarborgd weekloon in feite geen of zeer
weinig belang voor het kantoorpersoneel daar dit practisch reeds een gewaarborgd
maandloon heeft. Doch wat de werklieden zelf betreft zou men aan sommige categorieën het recht op gewaarborgd weekloon kunnen toekennen en aan andere niet, b.v.
wel aan geschoolden en niet aan ongeschoolden, of b.v. uitsluitend aan werklieden
die een zekere anciënniteit hebben (alhoewel dergelijke beperking dan eerder thuishoort bij de voorwaarden waarvan het recht afhankelijk wordt gesteld) .
d. „wanneer zij zonder werk zijn wegens omstandigheden die onafhankelijk zijn
van hun wil".
Het is vooral betreffende dit punt dat de grootste verscheidenheid van meningen
en tevens de grootste verwarring bestaan.
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A priori kunnen volgende gevallen onderscheiden worden:
1. Ziekte of ongeval;
2. Beroepsziekte of arbeidsongeval;
3. Kort verzuim (zgn. „klein verlet") ;
4. De feestdagen, die thans opgenomen zijn in de wetgeving op de betaalde feestdagen;
5. Gevallen van overmacht;
6. De onvrijwillige werkloosheid in strikte zin.
1. Voor ziekte of ongeval is het probleem verschillend naargelang het de eerste
drie dagen van arbeidsonbekwaamheid betreft ofwel de daaropvolgende dagen. Volgens de huidige reglementering inzake ziekte en invaliditeit wordt immers de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval pas vergoed van de vierde dag af; de eerste
drie dagen worden beschouwd als „carentiedagen" die geen recht geven op vergoeding, ook niet ten laste van de werkgever.
Hier zijn dus allerhande formules mogelijk. Men kan de . drie carentiedagen rechtstreeks ten laste leggen aan de onderneming, en zoals vroeger de ziekteverzekering
doen ingaan op de vierde dag; men kan ook het loon der eerste zes ziektedagen door
de werkgever doen uitbetalen en de ziekteverzekering ontlasten van de vergoeding
voor de vierde, vijfde en zesde ziektedag; men kan verder de drie carentiedagen laten
bestaan en de onderneming belasten met de uitbetaling van ofwel de drie ofwel de
zes volgende ziektedagen.
2. De vergoeding wegens arbeidsongeval of beroepsziekte worden geregeld door
de betreffende wet, die een schadeloosstelling vaststelt van 80% van het loon vanaf
de eerste tot en met de 28e dag der arbeidsongeschiktheid, en van 90%, vanaf de 29e
dag. De vraag zal hier dus zijn of men in het kader van het gewaarborgd weekloon
een vergoeding van 100% zal toekennen voor de eerste dagen der arbeidsongeschiktheid, ofwel of men de arbeidsongevallen en beroepsziekten buiten de regeling van het
gewaarborgd weekloon zal houden. In dit laatste geval rijst de vraag of het verantwoord is een minder gunstig systeem te voorzien voor het arbeidsongeval en de
beroepsziekte dan voor een ander ongeval en een andere ziekte.
3. Door kort verzuim, meestal „klein verlet" genoemd, worden bedoeld dagen van
afwezigheid uit hoofde van bepaalde omstandigheden in het leven van de arbeider,
zoals b.v. familiegebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden, enz.), het vervullen
van sommige burgerlijke verplichtingen (familieraad, oproeping als getuige, enz.) . De
vraag is hier welke gevallen zullen geplaatst worden op de lijst der omstandigheden
die als kort verzuim gelden, en tevens hoeveel dagen in elk van die gevallen door
het gewaarborgd weekloon zullen worden gedekt (b.v. huwelijk: twee of drie dagen,

enz.

).

Op te merken is dat in vele bedrijfstakken het loon reeds wordt uitbetaald bij kort
verzuim, op grond van collectieve overeenkomsten. Bijna de helft der Belgische
arbeiders genieten van een . dergelijke regeling. Zowel de lijst der gevallen als de
duur van het verlof verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak.
4. De betaling van loon voor tien feestdagen per jaar maakt het voorwerp uit van
een bijzondere wetgeving. Deze wetgeving wordt echter automatisch opgenomen in de
nieuwe regeling (daar die feestdagen immers noodzakelijk deel uitmaken van de
gegarandeerde burgerlijke week of week van zes opeenvolgende werkdagen), tenzij
de wet of de accoorden betreffende het gewaarborgd weekloon uitdrukkelijk vaststellen dat ze op die feestdagen niet van toepassing zijn.
Hierbij dient opgemerkt dat de huidige wetgeving op de betaalde feestdagen het

toekennen van het loon afhankelijk stelt van zekere voorwaarden (zoals de werkgetrouwheid) die misschien niet zullen vereist worden in het kader van het gewaar
borgd weekloon.
5. Wanneer over overmacht gesproken wordt treedt er gewoonlijk een vrij grote
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verwarring op. Deze vindt haar oorzaak in de neiging van velen om een lijst te willen
opstellen van de gevallen die als overmacht kunnen beschouwd worden. Al spoedig
blijkt dat het onmogelijk is een volledige opsomming te geven van alle gevallen, en
dat het aan de rechtspraak dient overgelaten hierin klaarheid te brengen. Doch in
ieder geval moet uitgemaakt warden of het gewaarborgd weekloon al dan niet de
werkloosheid wegens overmacht dient te dekken.
Men zou hier een onderscheid kunnen maken naargelang de overmacht de onderneming of de arbeider treft; tot de eerste categorie behoort b.v. brand in de onderneming; tot de tweede b.v. een spoorwegstaking.
Merken we op dat in de thans bestaande collectieve overeenkomsten betreffende
het kort verzuim („klein verlet") sommige gevallen van overmacht het recht op loon
niet doen verliezen. Het betreft hier weliswaar gevallen waarin een zekere verantwoordelijkheid van de werkgever niet uitgesloten is, zodat er betwisting kan ontstaan
over de vraag of er wel overmacht is; dergelijke gevallen zijn b.v. machinebreuk,
storing in de electriciteitsvoorziening.
6. Ook wat betreft de werkloosheid in strikte zin heerst vrij grote verwarring.
Bij nader toezien echter krijgt men de indruk dat het gewaarborgd weekloon practisch geen gevallen van werkloosheid in strikte zin zal dekken, ten minste indien
naast een formule van gewaarborgd weekloon ook de verplichting opgelegd wordt
een opzeggingstermijn in acht te nemen. Immers als er een verplichte opzeggingster
mijn bestaat kan de arbeider slechts volledig of gedeeltelijk werkloos worden wanneer
de opzeggingstermijn is geëerbiedigd, zodat het loon gewaarborgd blijft gedurende de
duur van de opzeggingstermijn .
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de werkgever de werkloosheid niet tijdig heeft
voorzien. In dat geval kunnen zich twee mogelijkheden voordoen; ofwel is die werkloosheid te wijten aan overmacht, b.v. overstroming, en dan gelden de normen die
bepalen in hoever het gewaarborgd weekloon op overmacht van toepassing is; ofwel
de werkgever is aansprakelijk, b.v. als hij niet gezorgd heeft voor een behoorlijke
bevoorrading in grondstoffen. Wat dit tweede geval betreft brengt het gewaarborgd
weekloon niets nieuws aangezien reeds bij de huidige stand der wetgeving de werkgever, op grond van het arbeidscontract, loon moet uitbetalen wanneer hij door zijn
schuld aan de arbeider geen werk kan geven op een dag dat normaal gesproken
moest gewerkt worden. Wel kan men de vraag stellen of het gewaarborgd weekloon
nog bepaalde stelsels van gedeeltelijke werkloosheid zal mogelijk laten, b.v. het stelsel
van drie dagen arbeid op zes. Het antwoord van die vraag hangt natuurlijk af van de
inhoud der formule van gewaarborgd weekloon die men zal vooropstellen.
e. Het laatste element van de definitie van dhr. Roch betreft het bedrag der
gewaarborgde som.
Ofwel het volledig loon kan gewaarborgd worden, ofwel een gedeelte van het loon.
Verder zal het noodzakelijk zijn bepaalde normen van berekening van het loon vast te
stellen voor arbeiders die niet per uur of per dag betaald worden.

Gewaarborgd weekloon en opzeggingster mijn
We hebben in de vorige paragraaf reeds even uitgeweid over de opzeggingstermijn
inzake het arbeidscontract en hebben reeds doen opmerken dat een formule van
gewaarborgd weekloon kan samengaan met de verplichting een opzeggingstermijn in
acht te nemen voor de beëindiging van het arbeidscontract.
Het ware echter verkeerd te menen dat die twee zaken onafscheidelijk met elkaar
verbonden zijn. Het is zeer goed mogelijk een wetsvoorstel voor verplichte opzeggingstermijn, zoals b.v. het wetsvoorstel De Paepe, te steunen, zonder daarmee het
gewaarborgd weekloon te aanvaarden. Het is nochtans wel juist dat een formule van
gewaarborgd weekloon niet volledig dezelfde gevolgen zal hebben in de gevallen dat
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er wél of dat er geen verplichte opzeggingstermijn bestaat. Zoals hoger gezegd is dit
b.v. het geval voor de werkloosheid.
Om alle verwarring te voorkomen is het echter beter de twee zaken uiteen te
houden. Er zij trouwens op gewezen, dat de verplichte opzeggingstermijn geen enkel
geldelijk voordeel meebrengt voor de arbeider, in tegenstelling met het gewaarborgd
weekloon
Het wette lijk statuut van de werkman en van de k antoorbediende

Men heeft er reeds menigmaal de nadruk op gelegd dat er een zeer groot verschil
bestaat tussen het wettelijk statuut van de handarbeider en dat van de bediende
alhoewel de scheidingslijn tussen die twee categorieën van arbeiders dikwijls zeer
moeilijk te trekken is.
Er wordt veelal gezegd dat de bediende een gewaarborgd maandloon heeft, en het
is daarom dat we dit punt even moeten onderzoeken. Dikwijls worden immers de
zaken zo voorgesteld dat, waar de bedienden een gewaarborgd maandloon hebben, de
werklieden tenminste recht zouden hebben op een gewaarborgd weekloon.
De wet van 7 Augustus 1922 op het bediendencontract bepaalt inderdaad dat de
bediende recht heeft op zijn volledige wedde gedurende de eerste dertig dagen van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Verder bestaat er een Nationaal
Accoord, ttz. een collectieve overeenkomst, dat een aantal punten regelt inzake
bezoldiging en arbeidsvoorwaarden der bedienden, en dat onder meer bepaalt dat de
wedde uitbetaald wordt in een aantal gevallen van kort verzuim. Er is tenslotte op te
merken dat sommige werkgevers ook nog andere absenties vergoeden dan die welke in
het Nationaal Accoord zijn vastgesteld, hetgeen vooral voortvloeit uit het feit dat de
wedde per maand betaald wordt en meestal voor bepaalde vrije dagen geen wedde
wordt ingehouden. Het is echter vooral het bestaan van het recht op wedde gedurende de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval dat
tot de mening geleid heeft dat de bediende een gewaarborgd maandloon heeft.
Verder dient opgemerkt alhoewel, zoals hoger gezegd, dit geen rechtstreeks
verband houdt met het gewaarborgd week- of maandloon r dat de wet op het
bediendencontract een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden oplegt aan de
werkgever die het contract wil beëindigen. Voor de handarbeider integendeel is de
opzeggingstermijn nog steeds facultatief, zodat het wettelijk mogelijk is een werkman
van de ene op de andere dag te ontslaan.
Historiek van het gewaarborgd weekloon in België
Men vindt in de syndicale literatuur van vóór 1940 geen spoor van enige eis

betreffende het gewaarborgd weekloon zodat men wel mag aannemen dat het probleem

in België pas actueel geworden is na 1944. Voor de eerste maal werd het vraagstuk
openlijk opgeworpen op de Nationale Arbeidsconferentie van 30 Maart 1948 die
besliste een bijzondere commissie in te stellen om de zaak te bestuderen. Die commissie
werd nooit opgericht, doch het was de Algemene Paritaire Raad die een onderzoek
aan het vraagstuk wijdde, en wel op 8 en 29 April en op 27 Mei 1948. De houding

der werkgevers was op die vergaderingen steeds afwijzend. De enige conclusie van
de bespreking was dat de Studiedienst van het Ministerie van Arbeid een nota zou
opmaken waarin het probleem zou beschouwd worden in het kader van de hervorming
der Maatschappelijke Zekerheid en van de wijziging der wet op het arbeidscontract.

Bedoelde nota werd op 17 November 1949 door de Algemene Paritaire Raad onderzocht. Daar echter het probleem gesteld werd in het kader van de hervorming der
Maatschappelijke Zekerheid, werd beslist het rapport af te wachten van de inmiddels
aangestelde Commissaris en adjunct-commissaris voor de hervorming der Maatschappelijke Zekerheid. Op 30 December 1950 werden de verslagen van beide functionarissen ingediend.
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Op 20 October 1951 had een belangrijke vergadering plaats van de Algemene
Paritaire Raad waarop de Minister van Arbeid beloofde het probleem van het
gewaarborgd weekloon te zullen bestuderen. Op 10 April 1952 werd het probleem
andermaal door de Algemene Paritaire Raad besproken. De werkgevers namen echter
zoals de vorige keren een afwijzende houding aan. Kort daarop ontstonden moeilijkheden in verband met de loonaanpassingen, zodat de zaak opnieuw verdaagd werd.
In januari 1953 wordt de Nationale Arbeidsraad, die de taak van de vroegere
Algemene Paritaire Raad overneemt, geïnstalleerd. Op 2 Februari plaatst het Algemeen Christelijk Vakverbond het vraagstuk van het gewaarborgd weekloon op de
dagorde van de Raad.
Ondertussen is de socialistische agitatie losgekomen in verband met het Koninklijk
Besluit van 31 December 1952 betreffende de ziekteverzekering. De socialisten gaan
nu de strijd voor het gewaarborgd weekloon voeren in het kader van hun agitatie.
Zij dienen een nota in bij de Nationale Arbeidsraad, maar brengen de zaak ook op
parlementair terrein. Volksvertegenwoordiger L. Major dient een aantal amendementen in op het wetsvoorstel De Paepe (C.V.P.) tot wijziging van de wet op het
arbeidscontract; die amendementen hebben tot doel een bepaalde formule van gewaarborgd weekloon te verwezenlijken .
Het Algemeen Christelijk Vakverbond van zijn kant maakte begin Maart zijn
standpunt bekend in een nota aan de Nationale Arbeidsraad, waar op 26 Maart het
probleem werd besproken. Daar de werkgevers zich absoluut tegen elke formule van
gewaarborgd weekloon uitspraken, kon de discussie niet worden voortgezet. De
mogelijkheid bleef echter open de besprekingen voort te zetten in het Parlement. Dit
bracht het. A.C.V. er toe zijn voorstel uit te werken onder de vorm van een ontwerp
van wetsvoorstel dat aan sommige C.V.P.-volksvertegenwoordigers zou worden
overhandigd. Dit voorstel werd echter niet ingediend daar de Minister van Arbeid op
22 April verklaarde dat hij zelf tegen 15 Juni een wetsontwerp over het gewaarborgd
weekloon zou voorstellen. De verdere evolutie zal dus afhangen van de wijze waarop
dit wetsontwerp ontvangen wordt .

De verschillende standpunten
Drie verschillende standpunten werden aldus door de representatieve beroepsverenigingen naar voren gebracht: dat van het Algemeen Christelijk Vakverbond, dat
van het Algemeen Belgisch Vakverbond (dat onder min of meer gewijzigde vorm
voorkomt in de amendementen van volksvertegenwoordiger Major), en dat van het
Verbond der Belgische Nijverheid.
a. Het standpunt van het A.G.V., zoals dat omschreven wordt in zijn nota aan de
Nationale Arbeidsraad, kan als volgt worden geresumeerd:
voor het A.C.V. is de gewaarborgde periode niet de burgerlijke week, doch een
periode van zes opeenvolgende werkdagen.
wat de gedekte risico's betreft kent de nota van het A.C.V. geen beperkingen.
Het loon der eerste zes ziektedagen zal dus door de onderneming moeten uitgekeerd worden. Zo ook bij werkloosheid wegens overmacht. Inzake de gevallen van
kort verzuim moet een lijst worden opgesteld met voor elk geval een opgave van
het aantal toegestane verlofdagen.
het gewaarborgd weekloon dient bij de wet te worden geregeld.
daar waar de verwezenlijking van het gewaarborgd weekloon een vermindering
van de uitgaven der Maatschappelijke Zekerheid meebrengt, kan een corresponderende vermindering der werkgeversbijdragen aan de Maatschappelijke Zekerheid overwogen worden .
Deze bepalingen zijn, menen we, nog wel voor enkele wijzigingen vatbaar. De nota
door het A.C.V. aan de Nationale Arbeidsraad overgemaakt had niet de bedoeling
een volledige uiteenzetting te geven van het probleem en kan dus op sommige punten
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geamendeerd worden. Zo lijkt het b.v. noodzakelijk te preciseren in hoever de
gevallen van overmacht door het gewaarborgd weekloon dienen te worden gedekt.
b. Het standpunt van het Algemeen Belgisch Vakverbond behelst het volgende:
de gewaarborgde periode is de burgerlijke week.
en wel bepaaldelijk de begonnen week: er wordt dus vereist dat in de betreffende
week er reeds een arbeidsprestatie is geleverd. Dit zou dan meebrengen dat er
geen loon verschuldigd is wanneer het risico zich 's Zondags voordoet en verder
duurt gedurende de arbeidsweek.
er is geen beperking wat de gedekte risico's betreft; ziekte, kort verzuim en zelfs
r-

-^

overmacht komen dus in aanmerking.
.-- net regime zou van toepassing zijn zodra de arbeider een week in de onderneming

is werkzaam geweest.
de invoering dient wettelijk te worden geregeld.
Het essentieel verschilpunt tussen het standpunt van het A.B.V.V. en dat van het
A.C.V. is dus dat het A.B.V.V. de burgerlijke week als grondslag neemt terwijl het
A.C.V. de week opvat als de periode van zes achtereenvolgende werkdagen.
c. Het standpunt van het Verbond der Belgische Nijverheid werd op 26 Maart
uiteengezet door dhr. Velter.
Volgens diens verklaring mogen de lasten die op de economie in haar geheel
drukken onder geen enkel voorwendsel nog verzwaard worden; die lasten zijn immers
thans reeds van die aard dat zij de concurrentie ten opzichte van het buitenland, en
meer bepaald Nederland, ten zeerste bemoeilijken. Verder wordt onderlijnd dat het
vraagstuk van het gegarandeerd weekloon niet kan worden gescheiden van dat der
hervorming van de Maatschappelijke Zekerheid.
De besluiten van de verklaring van dhr. Velter waren de volgende:
1. De Belgische werkgevers nodigen de vakverenigingen uit samen met hen het
probleem van de sociale zekerheid opnieuw in zijn geheel te onderzoeken;
2. De werkgevers zijn bereid de redelijke toepassing te overwegen alleen van het
principe van de opzeggingstermijn;
3. De werkgevers verzetten zich categorisch tegen de formule van het gegarandeerd
weekloon, welke door de vakverenigingen is voorgedragen.

Besluit
Wanneer we de standpunten der beide syndicaten nader ontleden stellen we vast
dat de verwezenlijking van het gewaarborgd weekloon slechts één grote hervorming
zou te weeg brengen, nl. de uitbetaling van loon voor sommige ziektedagen rechtstreeks ten laste te leggen van de onderneming.
Inderdaad, indien een wet wordt aangenomen aangaande verplichte opzeggingstermijn — en dergelijke wet kan zonder grote moeite gestemd worden vermits er geen
principiële tegenstand is van werkgeverszijde worden door het gewaarborgd
weekloon practisch geen gevallen van werkloosheid gedekt. Wat het kort verzuim
betreft hebben we reeds vermeld dat vele collectieve overeenkomsten de betaling van
loon bij kort verzuim opleggen. Tenslotte heeft men de indruk dat de vakbonden nog
niet nauwkeurig onderzocht hebben wat er in geval van overmacht dient te geschieden; het lijkt ons onwaarschijnlijk dat zij kost wat kost de waarborg van het loon tot
alle gevallen van overmacht zullen willen uitbreiden.
Inzake de ziektedagen nu is het grote probleem dat van mogelijke misbruiken. De
vakbonden menen dat die misbruiken niet talrijk zullen zijn. Zij doen opmerken dat de
bedienden reeds sedert lang hun wedde behouden gedurende de eerste ziektemaand,
en dat zulks toch geen aanleiding geeft tot moeilijkheden; verder voeren ze aan dat de
werkgever, daar hij dichter bij de arbeiders staat, gemakkelijker controle kan uitoefenen dan de ziekteverzekering; bovendien menen zij dat, wanneer een bepaalde arbeider
te veel verdachte ziektedagen heeft, hij gevaar loopt afgedankt te worden zodat de
vrees voor werkloosheid de arbeiders er toe zal aanzetten op eerlijke wijze van hun
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recht gebruik te maken; tenslotte onderlijnen zij dat daar waar de werkgevers uit eigen
initiatief de eerste ziektedagen vergoeden, er practisch geen misbruiken zijn.
De werkgevers verklaren zich door die argumenten niet overtuigd en zijn de mening
toegedaan dat het practisch onmogelijk is ingeval van korte ziekte, te controleren, of
de arbeider wel degelijk ziek is. Dat punt zou dus in alle objectiviteit verder moeten
onderzocht worden. Ongelukkig is de wijze waarop de strijd voor en tegen het
gewaarborgd weekloon gevoerd werd niet van die aard dat een gunstige atmosfeer is
geschapen voor serene besprekingen. Van syndicale zijde werd de zaak opgeschroefd;
het Algemeen Belgisch Vakverbond heeft ze in het kader geplaatst van de agitatie die
ontstond na de publicatie van het nieuw besluit over de ziekteverzekering; die houding
van het A.B.V.V. heeft het Algemeen Christelijk Vakverbond ertoe gebracht zijn
eigen eisen op een meer scherpe wijze te formuleren.
De werkgevers van hun kant hebben een ware kruistocht tegen het gewaarborgd
weekloon ingezet. Over heel het land hebben voorlichtingsvergaderingen plaats gehad
die als doel hadden een algemeen verzet uit te lokken tegen die syndicale eis; een
vinnige toon karakteriseerde de publicaties die van patroonszijde de zaak bestreden.
Sommige patroons betreuren nu dat van af het begin de afwijzende houding zo
absoluut was; zij hadden liever gezien dat men tenminste getracht had de juiste
draagwijdte van de eis te onderzoeken. Ook in syndicale kringen gaan opnieuw stemmen op om de besprekingen met de werkgevers over dit punt te hervatten; men geeft
er zich rekenschap van dat het een verkeerde politiek zou zijn een wet te stemmen
zonder dat er vooraf tenminste een gedeeltelijk accoord van de betrokken partijen is
bereikt.
De verdere evolutie hangt nu in grote mate af van het initiatief van de Minister
van Arbeid. Wat zal zijn ontwerp bevatten en hoe zal het ontvangen worden door
werkgevers erf arbeiders? Het is niet uitgesloten dat de tekst van dit ontwerp ter
advies wordt overgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, zodat op die manier toch
weer contact zou warden verkregen tussen werkgevers en arbeiders.
Het lijkt verder bijna onvermijdelijk dat ter gelegenheid van die nieuwe besprekingen ook het probleem van de hervorming der Maatschappelijke Zekerheid onder
ogen zal worden genomen .In ieder geval heeft de verwezenlijking van het gewaarborgd weekloon een belangrijke weerslag op de ziekteverzekering, zodat althans voor
die sector een probleem oprijst. Zal men van die toestand gebruik maken om ook
andere vraagstukken die de Maatschappelijke Zekerheid aanbelangen te bestuderen?
Voor die mogelijkheid pleit onder meer het feit dat de werkgevers steeds als eis
hebben gesteld het geheel der lasten die op de nijverheid drukken te bestuderen, in
plaats van het gewaarborgd weekloon afzonderlijk te beschouwen.
Dergelijke procedure sluit echter ook een gevaar in zich, namelijk dat het toekennen
van het gewaarborgd weekloon zou geconditionneerd worden door een algehele hervorming der Maatschappelijke Zekerheid. Welnu de voorbije jaren hebben aangetoond
hoe ontzettend moeilijk het is dergelijke hervorming te verwezenlijken. Al wat men
heeft kunnen doen was nu en dan enkele aanpassingen door te drijven in een of
andere sector der Maatschappelijke Zekerheid, zonder dat die aanpassingen deel
uitmaakten van een groots opgezet hervormingsplan. Het ware dus onbegonnen werk
de volledige herziening van het systeem der Maatschappelijke Zekerheid af te wachten alvorens de besprekingen betreffende het gewaarborgd weekloon voort te zetten.
Niets belet echter een geleidelijke verwezenlijking van een gewaarborgd weekloon.
Men zou b.v. als eerste stap de uitbetaling van loon bij kort verzuim wettelijk
kunnen veralgemenen; en wat de uitkering van loon bij ziekte betreft zou men verschillende phasen van toepassing kunnen voorzien.
Het is echter in ieder geval onontbeerlijk dat men vooraf een duidelijk idee heeft
van hetgeen men precies wil en over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen.
Het gaat immers om een belangrijke hervorming die met de nodigel zorg en het
vereiste overleg moet worden voorbereid.
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Theotimus heeft ondertussen in het oproer zijn vlucht voor de verdenking gezocht.
Alleen Moeder Imelda, de overste van de zusters, kent zijn geheim; zij zoekt hem te
redden. Maar wanneer de blanken vrij gelaten zijn en Theotimus zich in het nauw
voelt gedreven, steekt hij haar neer, komt tot inkeer door het voorbeeld van haar
opperste offerliefde en geeft zich over aan het gerecht.
Allereerst dan de keuze zelf van het episch thema: een opstand in Congo. Ongetwijfeld is dit een bravour-stuk. En direct herkennen we de Walschap die schrijft,
vindt en vertelt met de zelfverzekerdheid van de man die wat kan, bijna ondanks zichzelf, en dit weet, maar tegelijkertijd ook met een lichte achterdocht dat anderen he m
dat misgunnen. Dit gemengde temperament geeft aan Walschap's openbaring het
karakter van een voortvarende uitdaging die in de grond steeds tegelijk een beroep op
begrip voor zijn boodschap inhoudt. Hier zit de uitdaging in het thema zelf. Walschap
heeft nauwelijks drie maanden in de kolonie vertoefd, kan uiteraard de zwarten alleen
van buiten af hebben benaderd en kolonisten en missionarissen alleen vluchtig en
oppervlakkig aan het werk hebben gezien, en van deze vacantietrip brengt hij de
opzet van een boek mee naar huis dat maar eens eventjes het hele koloniale probleem
zal opgooien. Dit moét achterdocht wekken. Maar het wondere is nu: Walschap
maakt er zich niet zo „maar eens eventjes" van af, en wij zouden hem onrecht aandoen indien we ons alleen maar ergerden aan zijn zelfbewuste monkel en onbesuisd
ingingen op zijn uitdagende grijns zonder dieper te kijken naar het gelaat van zijn om
begrip vragende goedheid. Dit verhaal is niet alleen gegroeid uit zijn Congo-reis van
enkele maanden. Jarenlang is Gerard Walschap in hartelijk contact gebleven met zijn
broer Alfons, missionaris in Congo. Die informeerde hem, wijdde hem in. Het uitzonderlijk vermogen tot inleven en aanvoelen van deze romancier deed de rest. Het
resultaat getuigt van een niet zo oppervlakkig inzicht in de problemen, vooral niet
van een slechts oppervlakkig inleven in de ziel van de zwarte mens: Chala en Dominique, de moeder en de vader van Johannes, en ook Theotimus zijn, naar het getuigenis van een missionaris, meesterlijk waarachtig getypeerd. En vooral: dieper dan
het koloniaal probleem ligt dat van de universele goedheid tussen alle mensen, onverschillig van welke kleur; dieper dan het thema van het oproer der gekoloniseerden ligt
dat van de mens die zich op een of andere manier onderdrukt of getergd waant en
die, het tergen en de onderdrukking moe, luidruchtig opstaat, maar in al zijn luidruchtigheid zijn hartekreet naar tegemoetkomend begrip en begrijpende goedheid niet
kan smoren.
Wat doet het er dan toe dat de schrijver de toestanden van zijn verhaal op de spits
drijft? Het is zijn temperament, het is zijn gewoonte. En dat hij hier, zoals een
missionaris liet opmerken, het type van de evolué's zoals die misschien in het jaar
2000 zullen zijn, zet tegen het type van de kolonisten zoals die in 1900 waren, wat
doet het er toe indien deze extreme probleemstelling alleen maar in dienst staat van
de sterkere boodschap: „Er bestond geen koloniaal probleem. Waar men arrogant
optreedt, pretentieus, onrechtvaardig en wreed, wordt men gehaat, waar men humaan
is wordt men geliefd. Dat is in Europa, Azië en Amerika waar zoals in Afrika" (209) .
Dit is dan de eerste tegenstelling: uitdagende bravour en boodschap van goedheid.
Beide beïnvloeden elkaar: de bravour is niet meer tergend zoals vroeger wel eens, ze
is gul, overdadig, bijna sportief; en de boodschap blijft altijd ietwat profetisch, de
goédheid ietwat simplistisch.

.

Een tweede dualiteit vinden we in de werkwijze: de tegenstelling tussen het vernuftig maar ten slotte steriel intellect en de creatieve gehoorzaamheid aan het spontane leven. Het spontane leven zelf kan dan nog zijn: of het bijna onderbewuste,
primitieve leven van de instinctieve natuurmens die alle intellect misprijst en vlucht,
of het bovenbewuste, door een waarachtige liefde geïnspireerde leven van de diepgoede mens, die in zijn heilige overgave alle intellect overstijgt.
Er wordt in deze roman ontzaglijk veel geredeneerd. Maar Oproer in Congo is
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van haar strijd, gaat rusten in het vaderland, leeft er een geborgen kloosterleven, en
staat twee jaar later weer op de boot om, wuivend naar de mensen die niet voor haar
zijn gekomen, terug te keren naar het land van haar toewijding. De constructie is niet
toe. Ze wordt als het ware doorbroken door iets dat sterker was dan het bewust
componeren: de liefde, onberedeneerd en onvoorwaardelijk, die sterker is dan alle
„redelijke" motieven.
Walschap heeft zelf verklaard: „Wanneer ik het derde van mijn roman had
geschreven waren de figuren me de baas. Ze begonnen, zoals gewoonlijk, te handelen
volgens hun eigen wil en plan. Ik moest maar noteren, vertellen wat ze uitstaken".
We willen met zijn verklaring ernst maken, ze overigens niet alleen toepassen op de
creatie van de Imelda-figuur: ook de andere personages van deze zeer verscheidene
roman r de ene toch minder dan de andere •--- zijn geïnspireerd, leven hun eigen
leven, boven het bewuste construeren van de schrijver uit, maar hierin openbaart zich
dan toch juist, het meest onweerlegbaar, de dualiteit: wanneer Walschap zich
geïnspireerd en creatief laat gaan, zonder al te bewust en opzettelijk in te grijpen,
dan openbaart zich in zijn kunst naast het nimmer aflatend getob en geredeneer, de
spontane, diepe en zuivere overgave van de liefde. Met liefde heeft hij ontegenzeggelijk deze prachtige Imelda-figuur in zijn boek laten leven, ja met voorliefde, bijna met
vertedering zouden we zeggen als we Walschaps eigen bekentenis mogen gebruiken
over zijn bezoek aan de missiepost waar zijn broer Alfons heeft gewerkt: „Ik werd er
stil bij. En een beetje treurig. En ik voelde me vertederd .. Vertederd om de
volledige inzet van mijn broer". En de vertedering, het meegevoel, de liefde doorbreken de bewuste constructie van zijn roman.
Een zelfde dualiteit is niet alleen aanwezig in de keuze van het thema, in de
uitvoering en de opbouw ervan, maar ze karakteriseert ook de meeste van de hier
optredende personages afzonderlijk, ze verklaart en rechtvaardigt inwendig hun leven
en gedragingen: van de ene kant een affirmatiedrang die komt tot moord, opstand of
revolutionnaire theorie, en daarnaast een behoefte aan liefde, begrip en gedweeë
overgave.
Theotimus slaat in koelen bloede zijn missionaris dood, om, getergd door een
onbegrepen verbod, nu zelf zijn lot in handen te nemen en met klem zijn autonomie te
affirmeren; hij steekt Moeder Imelda neer omdat hij vreest dat zij zijn autonomie in de
weg staat. Maar daarnaast heeft hij zo'n kinderlijke nood aan liefde van de mensen
om hem heen, van de missionaris, van zijn vrouw, van Moeder Imelda zelf, en alleen
uit deze nood is zowel het geweld van zijn opstand als de anders niet geheel te
verantwoorden overgave aan het eind te verklaren.
Beddegenoot, als we die dan als vertegenwoordiger van de kolonisten mogen
nemen, en Pater Rik, de revolutionnaire missionaris, ze gaan in hun redeneringen heel
zelfbewust te werk, willen vóór alles gelijk krijgen, geven toe aan hun neiging tot de
uitdaging: alles de anderen extreem, kras, vulgair, lapidair, contradictoir voor de
voeten smijten. Maar de grond van hun betoog is een dringend beroep op begrip, is
een eerlijk profetisme dat de gesprekspartner goed wil en dat van hem alleen wil
horen wat Pater Rik mag horen van Johannes: „Gij zijt een goed mens" (179) .
En Johannes zelf? Hij laat zich gaan tot opstand, hij bepleit de zelfstandigheid, de
medezeggenschap van zijn volk, hij affirmeert rechten en stelt eisen, maar wat is zijn
opstandigheid anders dan een pathetische reactie op de afwijzing door Celestin van
zijn liefde en vriendschap? „Zonder te begrijpen hoe en waarom, stortte hij zijn hart
voor (Moeder Imelda) uit en rechtvaardigde zich. Geen woord over al wat hij de
blanken had gezegd, hij vertelde gewoon een ruzie met zijn kameraad en alles was de
schuld van Celestin en van Celestin alleen .... Hij die met massamoord had gedreigd .... was niet boos, trots en wrokkig, hij was alleen maar bedroefd" (175) .
En elders luidt het van alle negers, van het hele rassenprobleem: „De zwarte zal
opstaan niet zozeer uit liefde voor zijn volk, maar omdat de blanke zijn liefde heeft
versmaad" (96) .
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Opstandige reactie om wille van een afgewezen liefde, volgehouden behoefte aan
de geweigerde waardering en liefde, is dit niet de grond van de toon van zelfrechtvaardiging die in alle openbaringen van Walschap meeklinkt? En onwillekeurig
denken we hierbij aan zijn getuigenis, volgens een onlangs gepubliceerd interview:
„Ik heb een droom, die droom ik al zo lang. Ik droom hem vaak dag en nacht. Ik zit
tegenover iemand ^-- wie is het? wat? en ik buig mij voorover en gebaar en zeg:
nu luister, nu ga ik het u zeggen. Laat mij nu alles eens zeggen, laat mij uitspreken.
Ik ga het u uitleggen. Luister nu hier. Het is geen hoogmoed. Het is toevallig kunnen,
het is onherroepelijk moeten. Het is handwerk. Het is de vingers lenen om bestuurd te
worden, om te mogen schrijven. Er komt geen eind aan die apologie tegenover de
onbekende".
De dualiteiten die we vinden in het verhaal en de personages, verschijnen natuurlijk
in Walschap's stijl. Heel even willen we slechts twee karakteristieken daarvan in dit
licht plaatsen. Er is ten eerste die steeds verrassende overgang van de rechtstreekse
in de indirecte rede. Het kan wel voor een groot deel procédé zijn geworden. Maar
in wezen is het toch niets anders dan, vaak in één zin, de tegenstelling van de
afstand en de nabijheid, van het toeschouwen en het meeleven, van de koele vertelkunst en de warme bewogenheid, van het zelf-beheersen ten slotte en de overgave.
Er is ten tweede in het vertellen dat samengaan van effenheid en overheffing van
toon. Weer: beheersing in de vlakheid, uitbundige overgave in de overheffing. Men
hale even de meest dramatische momenten uit dit verhaal op en proeve hoe ze op een
gewild vlakke toon zijn verteld: de moord op de missionaris (37), de bekentenis van
Theotimus aan Moeder Imelda (51) , de moordpoging op Moeder Imelda (26) , de
uiteindelijke overgave van Theotimus (250). En men leze er vooral de bladzijde op
na waar de ontmoeting tussen Johannes en Mombita wordt verhaald (68) , en waar de
effenheid plots opgestuwd wordt op de geweldige golf van de oratorische scheldorgie
en gevoelsontlading. Dualiteit weer, in de stijlvormen, tussen het beheersend vasthouden van de eigen middelen, het eigenhandig ingrijpen enerzijds, en aan de andere
kant de gulle, exuberante overgave, het zich gevoelig laten gaan.
We besluiten. De boodschap van Oproer in Congo luidt: „hebt elkander lief, verdraagt, begrijpt, waardeert elkander". Men zou van het boek kunnen zeggen wat
Beddegenoot ergens zegt van zijn levensbeschouwing: „het maakt meer mens, verdraagzaam, nederig en barmhartig" (207) . En dit is niet gering. Hierdoor alleen al
zou Walschap verdienen door velen als een leider en meester te worden erkend.
Maar de tegenstellingen tussen de bewuste schrijver, die zich rationalist noemt en
met een mannelijke boudheid zijn explosieve overtuigingen meedeelt, en de bovenbewust geïnspireerde, die met een bijna vrouwelijke overgave wil geloven en gelooft
in de goedheid, maakt dat de diepste en ruimste wijsheid nog ontbreekt.
De diepste wijsheid is mild. Ongetwijfeld is Walschap milder geworden, maar zijn
mildheid blijft nog steeds iets uitdagends houden, iets simplistisch dat reactie wil
uitlokken. De diepste wijsheid is behoedzaam. En Walschap verkondigt zijn boodschap voortvarend, polemiserend, slim, ongecompliceerd maar ook ongenuanceerd. De
diepste wijsheid is vast. En Walschap's boodschap houdt niet alleen onzekerheden in

maar verdedigt, náást de heiligheid van een algeheel christelijk ideaal, vanuit een
principieel relativisme de meest contradictoire standpunten over godsdienst, beschaving en de grondvesten van de mensenliefde. De diepste wijsheid is zelfloos en
deemoedig. En Oproer in Congo is goeddeels een krachtvertoon en houdt onmiskenbaar iets in van een zelfrechtvaardiging, die ondanks de algemeen-menselijkheid van
de roman, nog iets te veel de aandacht blijft trekken op de persoonlijkste ervaringen.
De boodschap van goedheid kan vele van deze tekorten helemaal doen vergeten.
Maar ze zou dringender, universeler, en voor meerderen overtuigend worden wanneer
ze, de dualiteit die haar inwendig toch aantast overwinnend, geheel door een milde,
behoedzame, vaste en deemoedige wijsheid zou worden gedragen.
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vervoertarief verminderd, de accomodatie in de werkplaatsen verbeterd en voor beter
schoeisel en kleding zal gezorgd worden. Om de hongersnood te overwinnen, werden
aan de gevluchte boeren gouden bergen beloofd. De opstand in Oost-Duitsland was
niet het eerste symptoom van ontevredenheid juist bij de arbeiders. In TsjechoSlowakije was de munt zodanig gestabiliseerd, dat men slechts een vijftigste van de
oorspronkelijke waarde van de kroon terugkreeg. De arbeiders, de enigen, die nog
iets te zeggen hebben, namen dat niet en in verschillende industriegebieden braken
hongeroproeren uit. Omdat het IJzeren Gordijn, anders dan in Berlijn, in de satellietstaten volkomen is neergelaten, is het moeilijk zich een beeld te vormen van de toestand. Ook in Polen, Hongarije en Roemenië is de bevolking in onrust gekomen. In
ieder geval is voor de buitenwereld gebleken dat het Russische slavenjuk niet zonder
weerstand wordt gedragen. In zijn lijkrede op de slachtoffers verklaarde de kanselier
van West-Duitsland, Adenauer, niet te zullen rusten voor ook Oost-Duitsland weer
vrij zou zijn. En op de „Grote Drie", die 8 juli op de Barmuda-eilanden zouden
samenkomen, deed hij een beroep om hulp, opdat de eenheid en vrijheid van heel het
Duitse volk hersteld worde.
Ook in het andere brandpunt van internationale verwikkeling, in Korea, is de
toestand verward geweest. Het krijgsgevangenenaccoord was gereed, de neutrale
commissie van toezicht was samengesteld, over de demarcatie-lijn was men het eens,
toen de president van Zuid-Korea, Syngman Rhee begon te vrezen het kind van de
rekening te worden. Als resultaat van deze driejarige bloedige strijd had hij zich de
hereniging van Noord- en Zuid-Korea onder zijn presidentschap voorgesteld. Dit
bestand te ondertekenen zou zelfmoord zijn. Liever wenste hij de strijd alleen of in
verbond met Tsjang Kai Sjek voort te zetten; hij kondigde de staat van beleg af en
was slechts dan tot ondertekening bereid, indien alle buitenlandse troepen Korea
zouden verlaten' en indien de V. Staten, voordat het verdrag van wapenstilstand
getekend werd, een wederzijds veiligheidsverdrag met Zuid-Korea zouden tekenen.
President Eisenhower weigerde verder te gaan dan tot de belofte te zijner tijd over
zulk een verdrag te zullen onderhandelen en, mits het Congres toestemde, de Amerikaanse hulp aan Zuid-Korea voort te zetten. Als laatste poging om het bestand in de
grond te boren gaf Rhee bevel alle „loyale gevangenen" vrij te laten. Voordat de
troepen der V.N. tussenbeide konden komen bevonden zich een 25.000 Koreaanse
krijgsgevangenen op vrije voeten, wier opsporing door de tegenwerking der bevolking
bemoeilijkt wordt. De Zuid-Koreaanse president heeft door deze verbreking van de
band met de V.N. bereikt, dat de Noordelijken de onderhandelingen hebben afgebroken, en de Britse regering zich diep geschokt verklaarde. Eisenhower zond een persoonlijke vertegenwoordiger, Robertson, naar Seoul, die besprekingen na de wapenstilstand, maar vóór de politieke conferentie voorstelde. Rhee, die eerst uitgeroepen
had: „wij zullen tot de dood vechten", werd in zover gekalmeerd, dat hij toegaf, dat
„onze wederzijdse inzichten heel wat verhelderd zijn".
De maand Juni bracht in Frankrijk het onverkwikkelijk schouwspel van een
Assemblée nationale, machteloos om een nieuwe regering in het zadel te zetten, geleid
als zij werd door het partijbelang. Na de, afwijzing van Renaud was het Pierre
Mendès-France, die 13 stemmen te kort kwam. De volgende candidaat voor het
minister-presidentschap, Bidault, haalde op één na, het vereiste aantal stemmen (314).
Daarna kwam André Marie met een vaag compromis-program, maar met slechts 272
(42 te weinig) , stemmen geraakte hij dieper in de put dan zijn voorgangers. Daarop
deed Auriol een beroep op de ex-premier Pinay, die in conservatieve kringen het
vertrouwen geniet. Hij was zo voorzichtig om, voordat hij openlijk de investituur aan
de Assemblée ging vragen, de verschillende partijleiders over zijn kansen te polsen.
Zodra hem bleek, dat de Volksrepublikeinen (M.R.P.) van hem niet gediend waren
en dat de Gaullisten voorbehoud maakten, wees hij de opdracht van de hand.
Als redder in de nood verscheen de eveneens rechtse Joseph Laniel, wiens program:
ratificatie van de E.D.G. na overeenstemming over de Saarkwestie en na een accoord
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met Groot-Brittannië, geen nieuwe belasting-decreten, de oorlog in Indo-China internationaal te doen oplossen, met grote meerderheid (398 stemmen) aanvaard werd.
De langdurige crisis is het land reeds te staan gekomen op meer dan 100 milliard
francs. Bidault had de stabiliteit van zijn regering willen bevorderen door de garantie,
dat hij minstens 18 maanden zou aanblijven. Intussen heeft een commissie van de
Assemblée een amendement op de Grondwet voorgesteld, waarbij de benoeming van
een premier in het vervolg bij eenvoudige meerderheid wordt bevestigd.
De Centrum-coalitie in Italië onder de Gasperi is er niet in geslaagd de verkiezingspremie, nl. tweederden van de Kamerzetels te bezetten als zij 50% plus 1 stem der
uitgebrachte stemmen op zich zou verenigen, binnen te halen. Tegenover de communisten, de neofascisten en de monarchalen kon zij niet op. Zij bracht het tot ruim
49% en bleef aldus met 5 zetels méér de sterkste partij, die nochtans een zware strijd
zal hebben te voeren in de Kamer met haar 590 leden. In de Senaat echter behield de
coalitie de absolute meerderheid met 125 van de 237 zetels.
Generaal Naguib heeft de lijn van zijn binnenlandse politiek doorgetrokken en, na
vader Faroek, ook het jeugdige koninkje afgezet. Hij verklaarde Egypte tot republiek
en maakte zichzelf tot eerste minister en president onder voorbehoud van een later te
houden referendum.

,

NEDERLAND
De Tweede Kamer is begonnen met de bespreking van een concept, door de
geleerde jurist, prof. Meyers, ontworpen. Het betreft de herziening van het Burgerlijk
Wetboek, in 1838 tot stand gekomen, dat aangepast moet worden aan de maatschappelijke veranderingen, die hebben plaats gehad. Het is geen werk op korte termijn.
Want alles tezamen zullen er wel negen jaar mee gemoeid zijn voor de invoering een
feit zal zijn. Het is de vraag of de 73-jarige professor, die in „jeugdige overmoed"
deze taak op zijn schouders heeft genomen, het eindsucces zal beleven. De juristen
onder de Kamerleden hebben aan de behandeling van dit onderwerp een vette kluif.
De enige, die ernstig bezwaar maakte, professor Gerbrandy, deed dit om persoonlijke
redenen. Hij stelde geen vertrouwen noch in de socialistische bewindsman van
Justitie, Donker, noch in de Joodse rechtsgeleerde, wier beginselen hij vreesde in het
„nationaal" wetboek neergelegd te zien. Over zijn ruwe openhartigheid terecht
gewezen zijn vrees was trouwens ongegrond gaf hij het principieel juiste antwoord: „Men kan geen gevoelens eerbiedigen, die men verderfelijk acht. Men kan
alleen de persoon van de tegenstander eerbiedigen". Maar in dit laatste was hij toch
enigszins tekort geschoten.
Parallel met de Franse regeringscrisis verliep die in Indonesië. Het kabinet-Wilopo
bood naar aanleiding van de grondverdeling in N.-Sumatra zijn ontslag aan en eerst
na het einde van de maand kon een nieuw ministerie optreden.
Over zijn rondreis in het verre Oosten verklaarde onze minister van buitenlandse
zaken, Luns, dat zijn bezoek aan Djakarta het hoogtepunt vormde. Het tijdstip was
echter ongelukkig gekozen. Immers niet lang daarvoor had de Nederlandse regering
aangetoond, dat wat de Indonesische regering een schipbreuk van uitgeputte militairen
noemde, die uit hun koers geraakt, toevallig op Nieuw-Guinea waren aangespoeld,
een bewuste poging was tot infiltratie in dit Nederlandse gebied. Met argwaan zag de
Indonesische regering bovendien de vriendschappelijke verhouding tussen Nederland
en Australië, waarachter zij een militair verbond, gericht tegen haar expansiezucht,
vermoedde. Het laatste tegensprekend maakte minister Luns duidelijk, dat de Neder
landse regering haar houding ten opzichte van Irian niet heeft gewijzigd. Deze
uitspraak viel niet in goede aarde. De Indonesische pers vatte vuur en sprak van
verwaande arrogante uitlatingen, waarop maar één antwoord paste: opheffing van de
Unie en van de R.T.C.-overeenkomsten.
Omtrent het herstel van de politieke eenheid der katholieken is naar buiten nog
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weinig gebleken. Het partijbestuur der K.V.P. heeft besloten unaniem een beleid te
voeren dat op positieve wijze wil bijdragen tot herstel van de eenheid. Prof. Romme
schreef, dat de oproep van de kardinaal „een woord van gezag is voor alle katholieken. Het is de taak van de K.V.P. die nu eenmaal de politieke eenheidsorganisatie is
en wier werkzaamheid door de dragers van het kerkelijk gezag gekend is, deze
uitspraak te verbreiden en te helpen verwezenlijken door ons open te stellen voor elk
gesprek dat men met ons zou willen hebben over grieven". „Deze eenheid", zo verklaarde hij later, „is geen nieuwe verplichting, maar een blijvende noodzakelijkheid
tegenover het gevaar van het communisme, het socialisme en zelfs om de voorstelling
tegen te gaan alsof onze natie protestants-christelijk moet zijn". De katholieke werkgemeenschap in de P.v.d.A. heeft zich voorzover kan waargenomen worden, nog
weinig van het vermaan van de Kardinaal aangetrokken. Zij meent, dat eenheid in
„Katholieke Actie" voldoende is! De K.N.P. van Welter heeft daarentegen gereageerd
met grieven, die volgens de beantwoording er van op misverstand zouden berusten.

1-7-'53

K. J. D.
BELGIË

Het is opvallend, hoe in de jongste maanden de gebeurtenissen met zuiver binnenlandse betekenis hoe langer hoe meer zijn overschaduwd geworden door die welke
ons land rechtstreeks in het internationale leven betrekken. We beginnen werkelijk in
een Europees klimaat te ademen en de geesten maken langzaam maar zeker de wending
naar Europa mee. Misschier, laten de politieke feiten nog een tijdje op zich wachten,
maar dat verandert niets aan de geboorte van Europa.
Betekent dit dat de zuiver binnenlandse gebeurtenissen tot een tweederangsrol
veroordeeld zijn? Dat is zeker niet het geval. Voorlopig is het nog enkel het nationale
kader dat telt. Daarbij bevinden we ons in het laatste jaar van de legislatuur;
gemeenteverkiezingen concentreren alle aandacht op de enge gemeentepolitiek --- en
dus is het niet te verwonderen, dat de nakende kamerverkiezingen ir) België de
nationale problemen en tegenstellingen nog eens zeer scherp in 't licht zullen stellen.
Vooral drie vlakken zullen daarbij betrokken zijn: het sociale, het Vlaams-Waalse,
tenslotte dat der partijverhoudingen.
Het sociale probleem kristalliseert zich rond het gewaarborgd weekloon, waaromtrent 8 dagen later dan beloofd was, de regering een zeer matig ontwerp heeft ingediend. Reeds vóór de indiening ervan verklaarde het A.C.V. er niet mee te kunnen
instemmen. Verbonden met het voorstel De Paepe lijkt het regeringsontwerp nochtans
r in de gegeven omstandigheden r een hele verwezenlijking te bevatten. Groot
dynamisme gaat verder uit van de middenstandsbeweging die besloten schijnt, resultaten af te dwingen. Ze begeeft zich daarbij tot op de grens van de huidige kaders en
zou ze morgen wel eens kunnen doorbreken. De voorzitter van het N.C.M.V. bracht
op. het jongste congres de corporatieve gedachte naar voren. Te Antwerpen werd, in
de schoot van de C.V.P. weliswaar, een „Christelijke Volksbond opgericht (5 Juni)
die door velen voor het spook van een nieuwe standenorganisatie zo al niet van een
scheurpartij werd gehouden. Wezen en streven van de Volksbond zijn nog betrekkelijk
vaag gebleven, maar zijn loyauteit t.o.v. de C.V.P. schijnt vooralsnog niet twijfelachtig.
Een ernstig incident scheen geschapen, toen burgemeester Van de Meulebroeck de
Dag van het Vlaamse Lied die op 14 Juni te Brussel moest doorgaan, verbood, nadat
het optreden van Vlaamse extremisten en de hetze van „patriotieke" en linkse kringen
een woelig verloop had laten voorzien. De verontwaardiging in het Christelijke kamp
was algemeen en er werd een interpellatie in de Kamer aangekondigd. De burgemeester van Brussel gaf echter kort daarna zijn vergunning voor de Dag op 12 Juli,
waarna de storm luwde. Aan de andere kant kwamen de Waalse „grieven" voor de
dag op bet congres der Waalse Provinciën, waar o.m. een lans gebroken werd voor
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de geografische senaat. Dat intusseni de Vlaamse grieven nog het zwaarst wegen,
bewijst de gang van het ontwerp De Gryse die welhaast met een Echternach-processie
te vergelijken is. Hypocrisie, onbegrip en kwaadwilligheid hebben hier een nefaste rol
gespeeld en ook wanneer de wet gestemd wordt, zal veel kwaad gesticht zijn. In
Frankrijk en in Italië staat men met de gevaarlijke verzwakking van het Centrum,
hoofdzakelijk doordat rechtse kringen een geheel eigen weg zijn gaan zoeken. Indien
iets dergelijks in België moest gebeuren zou het Centrum niet geheel schuldeloos uitgaan: men heeft de rechtse demagogie sommige troeven in de hand gespeeld, die er
niet meer hadden mogen zijn.
Op de positie van de regering schijnt al dit voorafgaande niet de minste weerslag
te hebben. Sinds lang zat ze niet zo onbedreigd in het zadel als thans. Zelfs de
socialistische maneuver, een grondwetsherziening te eisen vooraleer het E.D.G.verdrag goed te keuren, lijkt evenmin als het gehele complex van Europese Gemeenschap en Grondwetsherziening van aard, ernstige schokken te kunnen wekken. De
werkelijke moeilijkheden en gevaren worden daar gevoeld waar de minister van
Financiën Janssen nieuwe belasting noodzakelijk acht, als de buitengewone begroting
integraal moet warden uitgevoerd. De bezuinigingen evenmin als de blokkering der
credieten tot 50/o hebben dat vraagstuk uit de wereld geholpen. De lening die met
haar opbrengst van 4,4 milliard toch enigszins beneden de verwachtingen bleef,
bezorgde zeker geen opklaring. En wanneer het E.D.G.-verdrag nu niet bekrachtigd
wordt, valt op een bepaalde buitenlandse hulp helemaal niet meer te rekenen.
Inzake de E.D.G. zijn de posities intussen klaar geworden. De tegenstand van de
twee eerste burgers van het land kon de partijraad van de C.V.P. evenmin weerhouden
zijn goedkeuring te geven als de moedige verdediging door Rifflet en Dehousse de
partijraad van de B.S.P. ervan kon afhouden het door Buset gedecreteerde standpunt
in te nemen: geen E.D.G. vóór de grondwet herzien is en de Europese Politieke
Gemeenschap omschreven. De regering blijft van oordeel, dat het verdrag gestemd
dient vóór de grondwetsherziening, die strikt genomen enkel met het oog op de
politieke gemeenschap noodzakelijk is. Op 25 Juni diende ze haar ontwerp-verklaring
tot wijziging van de grondwet in: het gaat om de kleine herziening die mits enkele
formele correcties en een bevestiging van de eenheid met Kongo, enkel de voorwaarden moet scheppen om de Europese integratie constitutioneel mogelijk te maken.
In werkelijkheid kan men zich afvragen of al dat gescherm rond de grondwettelijkheid
-niet ijdel is? Weegt het vóór van Wigny en Dehousse niet op tegen het verzet van
Struye en Rolin? De dringende goedkeuring van het E.D.G.-verdrag is politiek noodzakelijk, al was het maar om Amerika's positieve houding t.o.v. de Europese verdediging en t.o.v. het Europees herstel te behouden. Dus moet de regering ervoor zijn en
in de lijn van haar obstructiepolitiek -- de oppositie ertegen. Al de rest is literatuur: grondwettelijke scrupules moesten voor het E.D.G.-verdrag niet méér gelden
dan voor het E.G.K.S.-verdrag. De hoofdzaak in dit opzicht was, dat een spoedige
grondwetsherziening in het vooruitzicht werd gesteld, niet om een of ander verdrag,
om een of andere étape mogelijk te maken, maar om de constitutie aan te passen aan
de Europese ontwikkeling in haar geheel.
Met dat al heeft het er alle schijn} van, dat het verdrag toch niet meer zal bekrachtigd worden vóór het parlementair verlof. Met de late indiening van het ontwerp
door de regering en de drukke bespreking in de commissie zal de normale datum zeker
overschreden worden, en van een verlenging van de zittingsperiode zal allicht geen
sprake zijn. Dat betekent dus verschuiving, met al de gevolgen van dien. L. Deraedt

Forum
Gesprek tussen Rome en Reformatie
In het Juni-nummer van „De vragende
mens", het onlangs opgerichte tijdschrift
dat een gesprek tussen katholieken en
buitenkerkelijken mogelijk wil maken,
verscheen een artikel dat uitwerkt hoe
moeilijk het voor een katholiek is zich
niet alleen hoorbaar, maar ook verstaanbaar te maken bij de niet-katholiek en
méér nog: aanvaardbaar te zijn: „lezen
zonder te verstaan is de enige kwelling
die Dante niet heeft willen noemen".
Wij moesten hieraan denken bij de
lezing van Genade en Kerk, Studies ten
dienste van het gesprek Rome-Reformatie, dat ons in diezelfde tijd ter recensie
werd gezonden 1 ) . Dit boek is een reactie
van katholieke zijde op Conflict met Rome
dat Prof. Dr G. C. Berkouwer in 1948
schreef. Prof. Berkouwer verkoos het
woord „conflict" boven dat van „gesprek", omdat z.i. geen gesprek de tegenstelling tussen Rome en Reformatie mag
verdoezelen. Een eerlijk standpunt, al mag
men zich afvragen of dit verdoezelen per
se noodzakelijk is in het gesprek, en ook
of de protesthouding die Prof. Berkouwer
vanaf het begin inneemt niet het uitzicht
ontneemt voor nobel overleg.
Genade en Kerk wil blijkbaar een andere weg zoals de ondertitel aanduidt en
zoals duidelijk blijkt uit de eerste bijdrage
van Prof. Dr G. C. Kreling O.P.: „Het
gesprek". In dit artikel wijst hij in zeer
goed gekozen taal op het nut van het
gesprek zonder de moeilijkheden ervan te
verbloemen. Het gesprek kan katholiek
en protestant verlossen van kortzichtigheid, waardoor zij niet in staat zijn de
totaliteit te zien: „als de katholiek naar
de ander luistert, hoort hij meer dan louter negeren, zijn oor is geopend naar een
.

1)

positieve boodschap. Gelouterd in het
contact is de katholiek in staat zijn gedachten over het geloofsleven, de geest,
de mentaliteit van de gereformeerde christen te zuiveren" (blz. 14) . Zeven theologen trachten daarna hun studies in dienst
van het gesprek te stellen. Wij schrijven
„trachten" want men krijgt de indruk dat
niet allen er evengoed; in geslaagd zijn.
Dit schijnt de Redactie van het boek ook
aan te voelen, want in een apart nawoord
lezen wij over de vaak zeer moeilijke en
ontmoedigende omstandigheden, waarin
het werk tot stand kwam, over het vervangen van uitgevallen medewerkers en
over het late verschijnen van dit antwoord: „zodat wat met Kerstmis 1949
had moeten gebeuren, met Pinksteren
1953 geschiedt" (348) .
Het is steeds moeilijk een totaalindruk
te geven van een boek dat door verschillende auteurs geschreven is. Meestal ligt
de waarde der verzamelde bijdragen ver
uiteen en ook hier lijken verschillende
artikels nauwelijks het doel te bereiken
waarvoor ze geschreven zijn: „ten dienste
van het gesprek „Rome-Reformatie".
Daartoe heeft men te zeer vastgehouden
ik bedoel theoaan eigen vorm en taal
logische taal
zodat men wel hoorbaar,
maar niet voldoende verstaanbaar en misschien nog minder aanvaardbaar is. De
studies hebben te veel de allure van de
gangbare lessen aan onze theologanten
voor wie men een gedegen eigen theologie uitwerkt zonder sterke en diepere
confrontatie met de niet-katholieke gedachten. Zij zijn te veel monoloog ook
al wordt voortdurend verwezen naar
Berkouwer e.a. Zij zijn te weinig dialoog,
te weinig gesprek: „dat samen-denken,

„Genade en Kerk ". Studies ten dienste van het gesprek Rome-Reformatie. Het Spectrum 1953, 378 pp.
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wij zijn: de natuurkrachten zijn steeds die
van een gewonde mens.
Het gesprek tussen de Kerk en de Reformatie is een moeizaam gesprek. Nadat
het eeuwen lang bestaan heeft in meedogenloze afweer, het zoeken naar verschillen, en het treffen der kwetsbare plekken,
schijnt er thans een kentering gekomen.
Er bestaat behoefte naar contact en ontmoeting. Het oecumenisch gesprek is op
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gang. Bij woord en wederwoord blijkt
echter steeds de moeilijkheid om elkaar te
verstaan. De volgende stap die in de oecumenische beweging te zetten is zal de
stap van het vertalen zijn, het zich eigen
maken van de taal en het taaleigen der
anderen. Dit boek is een merkwaardig
voorbeeld van hoe het wel en hoe het niet
moet.
Jac. de Rooy S.J.

Een ,,Vlaams Werkgenootschap voor Theologie"
In het Noorden bestaat reeds sinds het
einde van de oorlog een „Werkgenootschap voor Katholieke Theologen in Nederland". Verscheidene malen in het jaar
vergaderen de leden in Utrecht of in Nijmegen om samen belangrijke punten uit
de theologie en de moraal te bespreken.
Sinds Pasen 1953 is er nu ook in België
een „Vlaams Werkgenootschap voor
Theologie". De doelstelling is dezelfde,
alhoewel van meet af aan tevens de nadruk
werd gelegd op persoonlijk contact, niet
alleen in technische onderlinge discussies,
maar ook in een gezellig en collegiaal
samenzijn.
In de Paasweek 1951 en 1952 waren
enkele vrienden, theologieprofessoren in
onze Vlaamse groot-seminaries en studiehuizen voor religieuzen, samengekomen in
de nieuwe gebouwen van het St Paulusseminarie te Drongen (Mariakerke) bij
Gent. De ruime met smaak ingerichte gebouwen, gelegen in een mooi park, dat
vroeger toebehoorde aan Baron Casier de
ter Beken, en vooral de gulle OostVlaamse gastvrijheid van de professoren
van het Groot Seminarie van Gent, heel
speciaal van de Rector van het Seminarie,
de H.E.H. Kan. D'Haenens, hadden voor
deze eerste „proefnemingen" de gepaste
stemming weten te scheppen. De formule
had haar doeltreffendheid bewezen. Het
werd tijd uit de warme, doch enigszins

beperkte vriendenkring te treden om het
Werkgenootschap open te stellen voor al
wie, met hetzelfde ideaal bezield en met
dezelfde opdracht belast, zou willen medewerken aan de verdieping van de theologie in ons land, ook in de eigen volkstaal.
De mening dat het Nederlands geen
taal is om aan wetenschap te doen,
behoort gelukkig tot een verleden tijd.
Weliswaar worden er nog altijd gevonden, ook bij de Vlaamssprekende theologen, die denken, dat de theologie slechts
in een wereldtaal kan behandeld worden.
Dezen ontgaat wellicht de grote verantwoordelijkheid, die ook theologen dragen
tegenover hun volk, vooral op dit ogenblik, waarop steeds meer leken zich voor
een diepere bezinning en studie van hun
godsdienst gaan interesseren. Heeft men
dan iets te zeggen, waarmee de hele Katholieke Kerk haar voordeel kan doen,
dan kunnen zij nog altijd, zoals zovele
Nederlanders doen, Protestanten en Katholieken, het beste van hun werk in een
vreemde taal uitgeven. Niet alles immers
we zullen het met bescheidenheid moeten toegeven — wat we op theologisch
gebied publiceren, zal van wereldschokkende betekenis kunnen zijn. Maar dat
behoeft ook niet. Veel dringender is de
taak onze eigen leken, en vooral onze
priesters, die in het dagelijks apostolaat
staan en daarom juist geen tijd kunnen
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uitsparen voor onontbeerlijke maar tijdrovende studies, voor te lichten over de
grote religieuze problemen van de dag.
Nooit heeft ook als tegenwoordig zulk
een diep inzicht geheerst in de behoefte
van de mens om grote dingen in samenwerking te bereiken. Zelfs in zijn meest
persoonlijke gedachten en studies blijft de
geleerde afhankelijk van het werk en de
inzichten van anderen. Zijn zoeken wordt
erdoor gesteund, minder gelukkige uitwassen van zijn denken worden op tijd
gesnoeid, onvermoede perspectieven geopend. De diepere geestelijke regionen
van onze persoonlijkheid wortelen zeer
vast in de mysterieuze gemeenschapsbodem der zielen. Het blijft steeds een verrassende ervaring gedachten en inzichten,
die men jarenlang als eigen aanwinst en
persoonlijke schat in eigen hart heeft gekoesterd, bij anderen, b.v. tijdens een gesprek met een collega uit een ander land
terug te vinden. Gedachten zijn als het
bloemenzaad, dat de lentewind uitstrooit
over de velden, en waardoor ook eenzame en verlaten planten worden bevrucht.
Er is in het domein van de geesteswetenschappen als een geheimzinnige communie der geesten. Zou de denkkracht en de
originaliteit van een geleerde ook niet
voor een groot deel hierop berusten, dat
hij zijn ziel open houdt voor de stille roep
van de tijd en de gedachten en ideeën, die
in een zekere periode als het ware ira de
lucht hangen, met zekerheid erkent, aanvaardt en voor zijn medemensen verwoordt Doch deze stille communie van de
geesten volstaat niet. Elke vorm van
geestelijke „apartheid", van schoolse,
hokvaste trouw aan bepaalde denkvormen en zegswijzen stompt juist de geest
af, maakt hem ontoegankelijk voor de
ideeën van zijn tijd. Daarop berust de
grote plicht van het menselijk gesprek,
het wederzijds waarderend en begrijpend

contact, waardoor de verschillende standpunten opengaan, naar elkaar toegroeien
en zich verruimen.
Uit deze beide behoeften is het „Vlaams
Werkgenootschap voor Theologen" ontstaan. Vlaams ig het om eigen volk te
dienen, zonder evenwel contact te verliezen met de buitenlandse literatuur, hetgeen zeker op het gebied van de Katholieke, d.i. wereldomvattende theologie
verraad zou betekenen tegenover het
meest eigene van de ontvangen opdracht.
Maar het is tevens een Werkgenootschap, waarin men samen komt zoeken en
speuren naar antwoorden op de dringende
religieuze problemen van het heden.
Daarom ten slotte hebben ook de
meeste leden) besloten over te gaan tot
een regelmatige publicatie van hun gezamenlijk werk 1 ) . Het is voorzeker een gewaagde opzet met een dergelijke uitgave
voor de dag te komen juist in deze tijd
nu de meer ernstige literatuur zo weinig
aftrek vindt, ook bij onze priesters, en dit
niet altijd uit onwil of onverstand maar
dikwijls van wege de vele beslommeringen van ,het dagelijkse moderne apostolaat, waardoor het zo lastig is die enkele
uren van stilte en geestelijke rust te vinden, die voor studie en bezinning onontbeerlijk zijn. Uitgevers stonden er dan
ook sceptisch tegenover, zodat het Werkgenootschap zelf voor de uitgave moest
zorgen, wat verschillende nadelen heeft,
zeker op commercieel gebied. Maar de
meeste leden vonden het een plicht met
deze uitgave te beginnen, althans bij wijze van proef; en tevens een beroep te
doen op hun collega's in het apostolaat,
in het onderwijs en in de talloze sociale
en caritatieve organisaties om ook met
hen samen te werken. Het is hierbij
geenszins de bedoeling de ontwikkelde
leken uit te sluiten, waar het steeds meer
blijkt h oe begerig zij uitzien naar degelijk

1) Theologica, Voordrachten en Discussies 1951-1952, uitgegeven door het Secretariaat van het V.W.
v.1'., Reep 1, Gent, 1953. 16 X 24, 84 blz.. ing. 80 B. frs ofwel f 6,40 (P.R. 4347.58 Vlaams Werkgenootschap voor Theologie, Gent).
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en verantwoord religieus onder ri cht.
Wanneer men de inhoudstafel van deze
eerste uitgave bekijkt, dan kan men
voorzeker niet beweren, dat de theologen
van het Werkgenootschap zich hebben
beziggehouden met totaal wereldvreemde
en afgetrokken technische bespiegelingen
hetgeen men de laatste eeuwen zo dikwijls, eØ niet altijd ten onrechte, heeft
verweten aan de katholieke godgeleerdheid. De behandeling van het onanisme
doo r vakmannen als Kan. L. Anné en
Kan. V. Heylen, die door hun beroep in
voortdurend contact staan met de- concrete problemen die met deze vraag samenhangen, kon moeilijk aan betere deskundigen worden toevertrouwd. Een ander referaat van Kan. L. Anné over de
concrete toepassingen van de abstracte
normen der Moraal getuigt van dezelfde
doelbewuste instelling. In de zelfde lijn
stelt Dr A. Snoeck de vraag, wat seminaristen, biechtvaders, en vooral moraalprofessoren moeten weten van de psychoanalyse. Een delicate vraag, die door
hem en door de aanwezige moralisten gedurende de discussie met evenveel ruimte
van geest als voorzichtigheid werd beantwoord. Op het gebied van het dogma
onderzoeken Prof. J. Loncke uit Brugge,
en Dr Val Morel O.F.M.Cap., op welke
wijze de tractaten over God en de Genade moeten warden opgebouwd ten einde
plaats in te ruimen voor de hele katholieke waarheid hieromtrent, zoals deze nu
uitgewerkt is in talrijke studies over de
Schrift en over de historische theologie.
Voor apologeten en eveneens voor zoekers en twijfelaars in het geloof biedt de
voordracht van Dr J. H. Walgrave O.P.,
de bekende „Rumanus" uit Kultuurleven,
een oplossing op verscheidene vragen die
in de rationalistische voortijd verkeerd
werden gesteld. Welke is precies de geloofwaardigheid, die wij moeten vragen
voor ons geloof? Priesters zullen in de
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uiteenzetting van Dr P. Fransen S.J. over
een bekend artikel van Karl Rahner aangaande de diepere zin van de dagelijkse
devotiemis wellicht een antwoord vinden
op eigen problemen, en een gelegenheid
om deze dagelijkse H. Mis die betekenis
te geven, welke zij bezitten moet in de
Kerk. De beste bijdrage lijkt ons de zeer
persoonlijke studie van Dr H. Schillebeeckx O.P. over de zin van de persoonlijke religieuze stemming bij het ontvangen van de sacramentele mysteries. Tevens geeft hij hier een originele studie
over het begrip „ex opere operato" bij
St Thomas door een zeer vruchtbare vergelijking van het Commentarium in Sententias en de Summa. Daardoor worden
sommige vervormingen en misvattingen,
uit de eeuwenlange controverse tegen de
Protestanten ontstaan, en die nog altijd
blijven hangen in talloze handboeken van
theologie, tot zelfs in godsdienstles en
prediking, met zorg en kunde gecorrigeerd. Deze studie blijft een onontbeerlijke aanvulling op het grote werk, dat hij
verleden jaar uitgaf over de sacramentenleer, De Sacramentele Heilseconomie
(Antwerpen, 't Groeit) .
Gedurende de Paasweek 1953 kwamen
de leden van het Werkgenootschap nu in
veel grotere getale, weer bijeen. Dat het
Genootschap leeft, bewijzen de nieuwe
vormen, die werden gezocht om het gezamenlijk werk nog vruchtbaarder te doen
zijn. Voor deze en andere formules tracht
het Werkgenootschap zo soepel mogelijk
en open te blijven, omdat het er niet zo
zeer op aankomt, hoe het gebeurt, maar
dat er iets gebeurt, en goed gebeurt.
Hierin zal het Werkgenootschap trouw
blijven aan zijn eerste inspiratie: eigen
volk te dienen door broederlijke samenwerking van degenen, aan wie het theologie-onderwijs in ons land werd toevertrouwd.
P. Fransen S.J.
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Het wezen der stof in nieuwe belichting')
De Natuurphilosophie van Dr van
Melsen, de schriftelijke neerslag van de
colleges die hij als visiting professor aan
de Duquesne University gedurende het
academiejaar 1951-1952 gaf, is én voor
physici én voor natuurphilosophen van
een uitzonderlijk belang. Zij is geen werk
van gewoon formaat; niet alleen om haar
voortreffelijke eigenschappen als daar zijn
een volkomen vertrouwdheid met de recente natuurwetenschappelijke opvattingen, een op eigen studies steunende grondige visie op de historische ontwikkeling
der natuurwetenschap in haar verband
met de wijsbegeerte, een glashelder betoog gepaard aan een uitnemend didactische behandeling; maar voornamelijk om
het nieuw en oorspronkelijk standpunt dat
de auteur, gedeeltelijk in tegenstelling met
zijn vroegere zienswijze, inneemt ten opzichte van de verhouding tussen natuurphilosophie en natuurwetenschap. Het is
ondoenlijk in een korte bespreking als
deze de volle rijkdom er van tot zijn recht
te doen komen; een beknopte inhoudsopgave moge deze vooreerst althans doen
vermoeden. In het eerste hoofdstuk wordt
een voorlopige karakteristiek van genoemde verhouding, zoals schrijver die
ziet, gegeven. Het tweede hoofdstuk behandelt in een klaar historisch overzicht
de studie der natuur in haar wisselende
verhouding tot de wijsbegeerte, terwijl het
derde hoofdstuk gewijd is aan de eigenlijke uitleg van de relatie die er bestaat
tussen beide wetenschappen op grond van
een analyse en eigen interpretatie van de
leer van de drie abstractiegraden van St.
Thomas. In het licht van deze uiteenzetting en tegelijk als nadere verduidelijking
er van komen dan in de vier volgende
hoofdstukken ter sprake: het algemeen
wezen van het stoffelijk zijn: het quantitatief aspect van de stof zich openbarend in
de uitgebreidheid, beweging en tijd, waar-

bij o.a. de relativiteitstheorie kort maar
uitmuntend wordt behandeld: het qualitafief aspect en de verhouding daarvan zowel tot de quantiteit als tot de stoffelijke
zelfstandigheid: en tenslotte de stoffelijke
activiteit bijzonder in verband met het
probleem van het indeterminisme in de
moderne quantenmechanica. In een slothoofdstuk worden de gewonnen inzichten
helder samengevat. Een naam- en uitgebreid zakenregister besluiten het werk,
terwijl aan het einde van ieder hoofdstuk
onder de titel Suggested Readings een
korte met zorg gekozen bibliographie
wordt gegeven.
De voornaamste karaktertrek van dit
werk is zoals reeds aangeduid de visie op
de verhouding tussen natuurwetenschap
en natuurphilosophie. Volgens schrijver is
de moderne natuurwetenschap niet alleen
volstrekt autonoom op haar terrein, maar
hebben haar resultaten ook geen rechtstreeks belang voor de wijsgerige bezinning op het wezen van de stof. Dit is
geenszins daaraan te wijten als zoude de
natuurwetenschap niet tot het wezen der
natuurverschijnselen doordringen, maar
enkel aan het feit, dat ze zich bevindt op
een ander abstractieniveau dan de wijsbegeerte. Ieder van deze wetenschappen
brengt het op haar niveau tot een wezenlijk inzicht der stoffelijke natuur, maar
ieder leert verschillende aspecten ervan
kennen die niet met elkaar in verband te
brengen zijn. Toch hebben ze een gezamenlijk vertrekpunt. De algemene natuurwetenschappelijke methoden, zoals b.v. de
inductie gaan noodzakelijk uit van eerste
fundamentele veronderstellingen (primary
suppositions) omtrent het stoffelijk zijn,
wier rechtvaardiging dus niet door deze
methodes zelf kan gegeven worden, daar
ze er impliciet aan ten grondslag liggen,
Deze fundamentele data van de stof vereisen daarom een totaal andersoortige

1) Andrew G. van Melsen D.Sc. The philosophy of Nature". Pittsburgh, Duquesne University Press 1953
XII -253 pp. f 16.85 en f 20.25
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tisch van elkander afgesloten gebieden
constitueerde, waartussen geen verbinding mogelijk zoude zijn. Ook is de leer
van St. Thomas over de drie abstractiegraden meer gedifferentieerd dan men uit
de behandeling van de schrijver zou vermoeden. Dit betekent allerminst een verwijt, daar een volledige uitleg er van in
zijn werk vanzelfsprekend niet te pas kon
komen. Toch schijnt het ons toe, dat er
nog andere bestanddelen in worden gevonden die in de onderhavige kwestie met
vrucht gebruikt zouden kunnen worden.
In verband hiermede valt het op dat de
schrijver een door St. Thomas dikwijls
gebezigd onderscheid tussen de naaste en
laatste oorzaken der realiteit onbesproken
laat, een gegeven, dat bij de oplossing van

dit probleem niet mag worden verwaarloosd.
Tenslotte menen wij een bevestiging
voor onze mening op meerder plaatsen bij
de schrijver zelf te ontmoeten .Zo zegt hij
b.v. in een onbewaakt ogenblik: „The
progress of science has shown that changes are more radical than mechanistic
philosophy can account for" (p. 138) .
Dit wijst toch op een meer positieve bijdrage der natuurwetenschap in philosophicis.
Het behoeft wel niet te worden gezegd
dat deze bedenkingen niets willen afdingen op de waarde van deze natuurphilosophie; ze mogen integendeel er van getuigen met welk een verrijking van inzicht
een ieder er kennis van zal nemen.
Prof. Dr E. Hiiiffer S.J.

Evolu tie en Wereldbeschouwing
Door een merkwaardig toeval kwamen
ongeveer tegelijkertijd twee vulgarisatieboekjes over de Evolutie van de pers die
elkander op harmonische wijze aanvullen.
Zij bevatten de elementen van een gelukkige synthese en zullen ongetwijfeld met
voldoening en belangstelling onthaald
worden door een zeer ruime lezerskring.
In het zevende nummer van de ,,Logos--reeks wordt door de Leuvense
Hoogleraa r G. Vandebroek de oorsprong
van de mens behandeld 1 ) op zuiver wetenschappelijke gronden. Geen phantastische bespiegelingen noch literaire uitwijdingen. Hier is een geleerde aan het
woord die de feiten laat spreken met een
eenvoud en een helderheid zoals alleen
een zeer hoogstaand vakman dat kan.
Wij zouden dan ook niet aarzelen dit
bescheiden boekje een meesterwerkje te
noemen als er niet zo jammerlijk vele
taalslordigheden waren ingeslopen. Zeer
zeker vinden deze een excuus in het feit
dat door onvoorziene omstandigheden

schrijver en uitgever de gelegenheid en
vooral de tijd hebben gemist voor een
grondiger teksttoilet.
Is men echter over deze, iets onprettige
indruk heen, dan staat men vol bewondering voor de zo simpele maar tevens zo
degelijke waarde van de inhoud.
Een groot deel van dit boekje, bijna de
helft, wordt gewijd aan een overzichtelijke
samenvatting van de voornaamste elementen van de huidige evolutieleer in
zoverre deze nu ook reeds over een proefondervindelijke, controleerbare verklaring
kan beschikken. Er wordt zoveel onsamenhangends, voor en tegen, over de
moderne theorie der evolutie gezegd en
geschreven dat het wel goed is, ook voor
het groot publiek, eens een korte uiteenzetting te geven, al kunnen specialisten
deze wellicht als al te sterk vereenvoudigd en te optimistisch beschouwen. Een
goede didactische voorstelling moet uiteraard sterk simplificeren.
Na deze inleidende begrippen volgt een

1) Prof. Dr G. Vandebroek. De oorsprong van de mens. Logos-reeks Nr 7. Sheed and Ward, Antwerpen
1952, 122 pp. , ing. Fr. 38.

463

FORUM

korte, maar steeds scherpe en concrete
bespreking van de verschillende menselijke fossiele vormen, als de Australopithecinae of Paranthropinae, de ophefmakende vondsten uit Zuid-Afrika, de Pithecanthropus-groep of Anthropinae, de Neanderthaler en eindelijk de Homo sapiens
fossilis.
In een conclusie, die zeker vele lezers
gaarne meer uitgebreid hadden gezien,
wordt een interessante discussie gehouden
over de vraag of deze fossiele mensen tot
één enkele soort of tot meerdere soorten
gerekend moeten worden, hoe de afsplitsing van de menselijke tak van de gezamenlijke primatenstam moet gedacht worden in het licht van de bekende feiten.
Ook in dit laatste gedeelte blijft Prof.
Vandebroek aa n zijn zuiver objectieve,
wetenschappelijke werkmethode getrouw,
en zo bewaart dit boekje tot het einde
toe zijn waardige en waardevolle vastheid.
***

Maar met het probleem van de lichamelijke afstamming is de weerslag van
het evolutievraagstuk op ons geestesleven
niet uitgeput. Is de bioloog te prijzen
wanneer hij scrupuleus vasthoudt aan de
ethiek van zijn vak, de wijsgeer en de
theoloog ondervinden de terugslag van de
ontwikkelingsleer op het menselijk denken
en ontmoeten ook hier nieuwe problemen
en moeilijkheden.
Op dit gebied nu beweegt zich het
werkje van Dr Wildiers, uitgegeven door
de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding 2 ) en bekroond met de Persijnprijs. Beide boekjes vormen dus werkelijk
een verheugende eenheid die niet onopgemerkt mag worden voorbijgegaan.
Het werkje van Dr Wildiers leert ons
hoe op weltanschaulich terrein de evolutieleer het menselijk denken heeft beïnvloed en bevrucht. Niet enkel in de ruimte
heeft ons wereldbeeld ongelooflijke afme-

tingen aangenomen door de reuzenkijkers
van de astronomen enerzijds en de electronenmicroscoop van de biologie anderzijds; ook in de tijd hebben zich nieuwe
dimensies aan onze geest opgedrongen
door de steeds groeiende vooruitgang van
de Palaeontologie, en de kennis, voor een
deel zelfs experimentele kennis geworden,
van de geschiedenis van het leven op
onze aarde.
Dat deze expansie van ons geestelijk
universum (afstraling en beeld van het
bestaande heelal) haar terugslag heeft
gehad op wijsbegeerte en theologie is
normaal; ook deze wetenschappen immers
zijn functies van onze geest. In een eenvoudig en vooral zeer sereen betoog worden in dit voortreffelijk boekje al deze
aspecten uiteengezet met een vanzelfsprekende beheerstheid en rust die vrede en
licht brengen.
Alle nevenaspecten van afzonderlijke
wetenschappen te beheersen is geen gemakkelijke taak, waarvan echter Dr Wildiers zich met meesterschap kwijt, en de
zwakke punten die onvermijdelijk hier en
daar aanwezig zijn, zullen, zelfs door
vaklui, gaarne over het hoofd gezien
worden, omwille van de pretentieloze
ernstige waarheidsliefde waarmede zij
telkens omringd worden.
In het wijsgerig gedeelte worden de
ideeën van Spencer, Nietzsche, Bergson
e.a. uiteengezet in zoverre zij onder de
invloed van de evolutiegedachte gegroeid
zijn. Verder wordt aangetoond hoe mannen der wetenschap als Biichner, Huxley,
Haldane, Prenant e.a. tegen de evolutieleer aanleunen om uit een wetenschappe-

onverantwoorde philosophische conclusies te trekken. Minder gelukkig achten we Dr Wildiers' enthousiasme
voor het naar onze mening aan hetzelfde
euvel lijdend telefinalisme van Carrel, Le
Comte de Noiiy, etc.
Op theologisch gebied geeft de auteur
lijke theorie

2) Dr N. M. Wildiers, Evolutionisme en wereldbeschouwing. K.V.H.LI. ,
422-423. Standaard-Boekhandel, 1952, 127 pp.
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even rustig en gezond het standpunt van
de Kerk tegenover het evolutievraagstuk.
Hierdoor vooral zal dit boekje aan vele
zoekenden de weg naar een geruststellend
antwoord wijzen. Het breekt niet eng en
kleingeestig af. Het verwezenlijkt daarentegen een in het Nederlands nog zelden
gedane poging tot integratie van een
dynamisch gezien wereldbeeld in onze
katholieke geloofsleer. Daarvoor alleen
reeds verdient dit boekje alle lof. Wij
zien met genoegen dat Dr Wildiers in de
zekerheids- respectievelijk waarschijnlijk-

heidewaarde die hij aan de evolutieleer
toekent, een zeer juist onderscheid maakt
tussen het idee der evolutie zelf en de
wetenschappelijke verklaring van het
„hoe" dezer evolutie. Minder duidelijk
lijkt ons evenwel de distinctie tussen monogenese en monophylese. Theoretisch
volledig verantwoord lijkt zij ons een al
te cerebraal onderscheid, waarvoor men
beter eenvoudig het een of het andere
woord gebruikt, maar met bijvoeging van
de betekenis voor een theoloog en voor
een man van de wetenschap.
Dr A. Raignier

Emile Erens 1865-1951
16 April was de tweede verjaardag van
het overlijden van Emile Erens, wiens
heiligenlevens geijkt zijn tot klassieke
werken van de Nederlandse letterkunde.
Vaak zagen wij in het eerwaardige
schrijn van het Oude Slot te Heemstede
de oude schrijver, toch steeds jong gebleven, die rustige, ingetogen figuur, die
scheen weggelopen van een tafereel der
Primitieven naar deze hermitage, waar
hij leefde met de zijnen en de vrienden
ontving, die als op een sein daar elkaar
ontmoetten. Daar heeft hij, zoals Lodewijk van Deyssel schreef, „met zijn leven
de zeldzame synthese verwezenlijkt van
een bloeiend bedrijf en een prachtige
familie te stichten én zich te verdiepen
in de zeldzaamste manifestaties van de
mensengeest uit vroeger en later tijd".
Vijftig jaren lang heeft hij daar gewoond en gewerkt aan zijn bloemen en
aan zijn geschriften, middenin zijn bedrijvigheid steeds ingesteld op het geestelijke, asceet van het hart en van de gedachte, in zelfvergetenheid, tot klaarheid
en rust komend in het doordringen in zijn
pii auctores, die hem steeds een verfrissende lafenis waren na de hitte van de
dagtaak. Om zijn geestelijk leven te voeden, drenkte hij zich aan die rijk wellende
bronnen in de rustige concentratie der
eenzaamheid. Zo werd zijn geest ook

lichtend voor anderen: steeds gingen zij
rijker weg dan zij gekomen waren, want
voor de beoefenaars van profane kunst
en literatuur ging hier stralend open een
diepte van onvermoede schatten. Een
grote aantrekkingskracht ging er uit van
dit centrum van voorname cultuur. Daar
kwamen de dichter Hein Boeken en P.
H. van Moerkerken, kunsthistoricus en
romanschrijver, een veelzijdig mens, een
onderhoudend en boeiend verteller. Dit is
een lange vriendschap geweest, daterend
uit de tijd van van Moerkerkens leraarschap te Haarlem. Samen las men geregeld historische of literaire werken. Ook
van Deyssel verscheen dan wel met fonkelend geestige verhalen, tot levendig
vermaak van de huiswerk makende kinderen, die aan de deur kwamen luisteren.
Maria Viola en Gerard Brom uit de Van
Onzen Tijd-groep behoorden tot de
vrienden, en Isaac Israëls, bij wie hij zelf
ook geregeld kwam. Schaaklustig als
Israëls was, nodigde hij zijn gast, wanneer zij samen waren uit geweest, tot
een tournooi. Erens, die niet de onvermoeibaarheid van zijn vriend bezat, verdween dan in het atelier, waar het bed
hem wachtte. Dominee de Hartog en
mevrouw kwamen bijbel lezen en de bespreking van het gelezene werd vaak
zeer geanimeerd. De jongeren van De
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Gemeenschap rekenden Erens tot een der
hunnen en vielen gaarne binnen op het
Oude Slot en in later jaren vonden weer
anderen het gastvrije huis steeds open.
De bibliotheek op zijn schrijfkamer
was een heel bijzondere: naast letterkundige werken stonden daar zijn geliefde
heiligenlevens en mystieke geschriften.
Zij deed denken aan die van Joris-Karl
Huysmans en het vertrek had die kloosterlijke sfeer van een oblaat van Sint
Benedictus. Daar kon hij zich terugtrekken om zich aan lectuur en meditatie te
wijden, daar kregen zijn figuren gestalte
en groeiden ze in zijn geest, tot ze tenslotte als om hem heen waren en als
tastbaar begonnen te leven voor de aandachtige toeschouwer. In ingetogen beschouwing leefde hij met zijn heiligen
mee, verrukt tot vrome bewondering.
Wanneer hij aan het schrijven ging, kon
hij hen aan zijn lezers voorzetten in zijn
kalme, concrete proza, dat doorhuiverd is
van eerbiedige ontroering. Nergens vlamt
zijn gemoed op tot geestdrift, geen stichtelijke gevoeligheid spreidt hij ten toon,
weggedoken is de auteur achter zijn
werk, zonder lyrische ontboezeming vertelt hij, boeiend en klaar en dóórdringend
in de ziel van de lezer. Het realisme en
verisme beoefent hij als de besten van
de jongere schrijvers, echtheid en waarheid leggend in personen en gebeurtenissen, die hij beschrijft met een diep persoonlijk accent in zijn directe taal.
Emile Erens is r met pater Molenaar
bij ons de vernieuwer geworden van
het heiligenleven, dat leed aan bloedarmoede, sentimentele stichtelijkheid en
kwezelarij, de bondieuserie die Huysmans zo gloeiend hekelt. Hoevele hagiografieën werden niet geschreven in galmende stijl, in een taal, rammelend van
prekerigheid, zodat ze de lezer met schrik
konden slaan, dat hij niet van de kinderschoenen af die lieve vroomheid had
bezeten! De gedachte kwam niet bij hem
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op, dat hij in die zoetelijkheid te doen
had met de helden van het christelijk
leven. „Ah!, les pauvres saints et les
tristes bienheureuses!" roept Joris-Karl
meewarig uit.
Erens heeft de ziel van zijn heiligen
begrepen en is daarin doorgedrongen in
zoverre het iemand gegeven is die wonderen Gods, zoals hij ze noemt, te peilen,
in waarheid en eenvoud. Hij is niet enkel
de nuchtere geschiedschrijver, de verteller van feiten en details omwille van de
getrouwheid der weergave, doch men
vindt in De heilige Pelgrim en De pastoor van Ars alles wat de innerlijke
bloei dier heiligen in een helderder licht
stelt en hen met een doordringende fijnheid karakteriseert. „Het is een voortdurend streven geweest dit alles zo aanschouwelijk en reëel mogelijk te verhalen
tot in de kleinste bijzonderheden: want
juist die schier onbeduidende gegevens
hebben dikwijls het effect, dat wij met de
heilige als in onmiddellijke aanraking komen en hem voor onze ogen gaan zien in
zijn simpel doch zuiver persoonlijk gebaar
van het dagelijkse leven", schrijft hij in
zijn Inleiding op De heilige Pelgrim. Hij
laat ons zijn helden zien in hun door de
genade opgeheven en veredelde natuur
en hij doet dit ernstig en waardig met zijn
sobere en gave taalvermogen. Er . is een
andere inspiratie nodig dan de zuiver
literaire om de liefde en de bewondering
van de schrijver voor zijn heiligen over
te brengen op de lezer. Zijn eigen geestelijk leven groeide in de omgang met zijn
heiligen en de overweging der mystieke
geschriften, geloof en inkeer las men af
van zijn door ascese verfijnde persoon.
De trekken van zijn heilige belijders zetten zich vast in zijn wezen: zo konden
de vonken der bezieling overslaan op zijn
lezers, voor wie deze regelen een memoriale mogen zijn van deze nobele mens en
hagiograaf.
J. Manders S.C.J.
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Basis- Opvoeding
Wel moet het oudere colonisatie-ideaal,
Geen enkel maatschappelijk ideaal van
dat aan achterlijke volkeren de beschadit midden van de twintigste eeuw ontving van bovenaf wil mededelen, plaats
snapt nog aan de eis van universele demaken voor de nieuwere idee van vrije
mocratie. Wanneer wij twintig jaar terug
de leuze hoorden klinken: „Werk voor ruil, van samenwerking, van billijke deelname in de winst. Houden wij onze blik
allen Welvaart voor allen" dan werd
gevestigd op de marktverruiming en het
dit opgevat binnen het min of meer enge
kader van één volk of één Staat. Nu winnen van grondstoffen die voor de
hebben deze slagzinnen een weerklank eigen industrie een levensvoorwaarde zijn,
het ideaal stuwt ons verder dad iedere
die de ganse wereld doet zinderen, zowel
de dokwerker van Hong-Kong als die egoïstische berekening. Wij zelf hebben
bij de minderontwikkelde volkeren het
van Liverpool, zowel de mijnwerker van
Johannesburg als die van Spitsbergen. zaad gezaaid dat ons niet meer veroorlooft ons te beperken tot een eenzijdige
Indien de verruiming van het nationale
naar het internationale veld onze aan- kapitalistische exploitatie.
Tegen die ideologische achtergrond
dacht verdient, dan mag ook de verschuiving van het economische naar het cultu- verschijnen nu de feitelijkheden, uitgerele vlak niet uit het oog verloren wor- drukt in de klare en welsprekende taal
den. Tegelijk met de economische plannen der cijfers. Terwijl slechts één derde van
van hulpverlening aan minderontwikkelde de bevolking der aarde tot de ontwikkelde
landen: Point Four, Colombo-Plan, Near landen behoort, heeft dit deel nochtans de
beschikking over 85% van het wereldEast Foundation, Dienst voor Technische
inkomen. In de minderontwikkelde landen
Hulpverlening van de UNO, werd ook
een algemeen plan van „Basis-opvoe- die twee derde van de wereldbevolking
omvatten en slechts over 15% van het
ding door de Unesco ontworpen .
totale inkomen kunnen beschikken, heerMet een zekere voorliefde, die nochtans
niet altijd van alle baatzucht is vrij te sen gebrek, ziekte en analphabetisme. Om
uit die vicieuze kring te geraken waar de
pleiten, is men gaan kijken naar „gebieene kwaal de andere baart, ziet men één
den die zich zelf nog niet besturen", en
uitweg: opvoeding, lager onderwijs op
naar landen die nog in het beginstadium
grote schaal, op algemene, universele
zijn ván hun industriële ontwikkeling.
Niet zozeer is het ideaal veranderd dan schaal. Passen wij dit nu b.v. toe op India
met haar 84.000.000 kinderen tussen 6 en
wel de mogelijkheid om het streven van
11 jaar. Als men van plan was deze allen
onze tijden tot efficiënte verwezenlijkinnaar school te sturen, dan zou aan het
gen op te voeren. De nieuwe tonaliteit
van de freedom Erom want-formule heb- onderwijs voor die kinderen alleen reeds
47,7% van het gezamenlijk inkomen van
ben wij meer te danken aan de aanwezigheid van tractoren op de rijstvelden van de federale en provinciale kassen moeten
besteed worden. Aan de uitvoering van
Zuid-Oost Azië, van bulldozers op de
wegen die in Afrika in aanleg zijn, van zulk een opzet kan in de onmiddellijke
toekomst nog niet worden gedacht. Alleen
het luchtwegennet dat met de dag dichter
op het plan der internationale solidariteit
wordt zowel in het Westelijk als in het
Oostelijk Halfrond, zowel boven als on- en door aangepaste methoden kunnen hier
der de Evenaar. Nu wij dichter staan bij de meest nijpende voorzieningen getroffen
de technische mogelijkheid om onze idea- worden. En zo is men gekomen op de
gedachte van de Basis-Opvoeding.
len tot tastbare verwezenlijkingen te
Het plan van een Basis-Opvoeding bebrengen, zijn wij aan die idealen ook meer
rust op het beginsel dat voorrang dient te
geloof gaan hechten.
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worden gegeven aan opvoedingsprogramde aandacht op de problemen van het
ma's. Deze programma's moeten de beeigen milieu en meteen beoogt zij de eigen
ginnende economische en sociale evolutie
persoonlijkheid van de enkeling en het
voorthelpen, vergezellen en volgen. Op
maatschappelijke leven te bevorderen. De
die manier wenst de internationale orgaB.O. gaat uit van feiten die gemakkelijk
nisatie elke actie te steunen die zich ten
vast te stellen zijn en lokt initiatieven uit
doel stelt de plaatselijke beschavingen tot
die de medewerking van allen eisen.
een hoger peil op te voeren. Zij wil de
Wanneer er b.v. in een plattelandsstreek
inboorling omhoog brengen met volle moeraskoorts heerst, zal heel de B.O. er
eerbiediging van de eigen beschavingsop gericht zijn om deze kwaal uit te roeielementen en meteen de ongeletterden tot
en. Elders zal de oogst zeer schraal zijn;
zelfbewuste . bouwers maken van een
door de B.O. zal men de bevolking trachvreedzame en democratische maatschap- ten te brengen tot het aanwenden van
pij.
betere landbouwmethoden. In de stad zal
Welke zijn nu de voornaamste ken- men de B.O., waar dit nodig blijkt, inmerken van een Basis-Opvoeding? In de
schakelen in het offensief tegen het alcoeerste plaats wil zij dat minimum van
holisme. In de B.O. gaat het er dus niet
algemene opvoeding geven dat tot doel in de eerste plaats om de strijd aan te
heeft om kinderen en volwassenen die binden tegen het analphabetisme, maar
verstoken bleven van de voordelen van wordt het elementaire onderwijs gebruikt
schoolonderwijs, de problemen van het
voor de oplossing van bepaalde locale
milieu waarin zij leven te helpen begrijproblemen. Te gelijk met het onderwijs
pen, hen in staat te stellen zich een juist
wordt de vooruitgang beoogd van de
denkbeeld te vormen van hun rechten en algemene levensvoorwaarden van de beplichten, zowel burgerlijke als persoonlijvolking. De expert van de B.O. moet
ke, en hun een meer daadwerkelijke deelonderwijzer zijn maar tevens, al naar de
name mogelijk te maken aan de economiomstandigheden het eisen, gezondheidssche en sociale vooruitgang van de maatagent, landbouwtechnicus, sociale assisschappij waarin zij leven. Zij heeft vertent, enz.
volgens ook een opvoedende taak te vervullen voor de vorming van het zedelijk
Vele staten en privé-organisaties, waargeweten en van de persoonlijke waardig- onder de Missies een zeer voorname rol
heid. Zij moet er toe bijdragen om het
spelen, hebben ongetwijfeld reeds in eigen
bewustzijn van de culturele en zedelijke
land of in gebieden die aan hun beheer
solidariteit met de gehele mensheid te
onderworpen zijn, zeer merkwaardige iniontwikkelen.
tiatieven genomen op het gebied der B.O.
Zulk een opvoeding wordt Basis OpDe Unesco nu wil deze ondernemingen
voeding genoemd omdat zij een minimum niet vervangen, maar de uitvoeringsschaal
beoogt, het minimum theoretische en prak- verruimen, de methoden bestuderen en
tische kennis dat nodig is om tot een vol- veralgemenen, peilingen doen, technici en
doende levenspeil te geraken. Zonder
raadgevers zenden, steun verlenen aan
zulk een opleiding zouden de bemoeiingen
geschikte plannen. Zo werden haar denkvan bizondere diensten, b.v. van hygiëni- beelden reeds meermalen aan de concrete
sche en landbouwkundige aard, niet tot
omstandigheden van de meest uit elkaar
hun volle recht kunnen komen.
liggende landen getoetst.
Die opvoeding is ook algemeen: de
Dit heeft geleid tot een wereldplan
theoretischd en praktische kennis wordt
waarvan zes centra van B.O. de knoopniet om zichzelf medegedeeld. Zij doet punten vormen. Elk centrum zal in twaalf
beroep op actieve methodes. Zij vestigt
jaar tijds 4.200 specialisten en 6.000 ex-
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perten
moeten opleiden. Deze
Deze centra
centra hebhebperten moeten
ben
dus ten doel de vorming
vorming van het
het ononben dus
derwijzend
bepaalderwijzend personeel
personeel dat door een bepaalde regering
regering wordt
wordt gezonden.
gezonden. Dit persopersowordt op
op zijn
zijn beurt
beurt belast
belast met
met de
de
neel wordt
neel
der monitoren.
monitoren. Daarnaast zal in
in
opleiding der
speciale scholen
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Boekbespreking
GODSDIENST
Bethanië: Bidden tot Jesus' Hart. --- Lannoo, Tielt, 1953, 197 pp.
Na Bidden in Christus' Kerk dat oorspronkelijk geschreven werd voor nietkatholieken komt Bethanië met een tweede kerkboek dat zich richt tot katholieken. Men kan het als een vervolg beschouwen op het eerstgenoemde, maar
helaas een niet zo geslaagd vervolg.
Daarvoor is het te „gewoon". De schrijfster zelf is zoveel aan het woord en zowel de uitwerking van de twaalf beloften,
als die van de litanie voor de Junimaand,
als de gebeden tot het H. Hart doen een
weinig denken aan „oude kerkboekenstij 1". Meer waardering hebben wij voor
de keuze der citaten en vooral voor de
gefundeerde inleiding die voorafgaat, en
waarin een schets wordt gegeven van
grondslagen der H. Hartdevotie.
Jac. de Rooy
Verbum Sanum, Een reeks geestelijke
conferenties via de N.B.C. uitgesproken door prominente predikanten uit
de Verenigde Staten in het Nederlands bewerkt door p. fr. Fidelis
Jutte O.F.M. -- N.V. Gooi en Sticht,
Hilversum.
De titel van deze reeks dankt zijn ontstaan aan de aansporing v. d. H. Paulus,
gericht aan Titus: „Toon uw eigen voorbeeld ... gezonde, onberispelijke taal ..."
(Tit. 2, 7--8). Deze gezonde taal wordt
ons geboden in deze voortreffelijke boekjes. De stof werd verkregen uit de toespraken van ervaren en graag aanhoorde
predikanten uit .de Verenigde Staten. Die
toespraken ontmoetten daar een enthousiast gehoor van millioenen toehoorders.
De bewerker ziet „ .... Verbum Sanum
als een bron, waaruit de redenaar kan
putten voor meditatie, preek, onderrichting, toespraak, kortom voor al die gelegenheden, waarin het woord het hart
moet treffen en het verstand leiden". De
eerste reeks: Van de daken vonden een
goed onthaal en zo zal het ook wel met
deze nieuwe reeks gaan, waarvan thans
drie deeltjes zijn verschenen, nl.:
Nr 1. Prof. John. J. DOUGHERTY,
De advent: Een gedachtenisviering
of een belofte?
Er staan diepe gedachten in dit boekje
in zeer eenvoudige taal en telkens worden

uitgaande van een persoonlijk getuigenis voor Christus — ook moderne visies
opgeroepen zonder die moraliserende,
vaak overladen en dikwijls te pas en te
onpas psycho-analytische digressies. En
wat een direct sprekende „kopjes" zoals
„Christus en het volk: een beeld van deze
tijd" of „Nazareth: een oproep om te
klimmen".
Nr 2. Mgr Dr Fulton J. SHEEN,
De zeven Kruiswoorden en de Zeven
Deugden.
Inderdaad: een basis voor geheel nieuwe Lijdensoverwegingen en in de geest
van Prof. Steur's nieuwe boek „Niet wij,
maar Hij". De uiteenzettingen van Sheen
zijn zeer origineel en het verwondert ons
niet dat ze insloegen; ze spreken onmiddellijk aan en blijven hangen.
Nr 3. Mgr Dr Fulton J. SHEEN,
De Vrouwe.
Wellicht het minste boekje van de drie.
Verheven gedachten, verheven (én eenvoudige) taal. Wij leven in een Mariaal
tijdperk en meer dan ooit spreekt de
Moeder Gods haar woorden in Oost en
West. Er staan gedachten in die men zou
willen vastleggen en telkens opnieuw
weer zou willen overwegen. Een der
mooiste boekjes over de liefde van de
Moeder Gods tot haar kinderen en van
ons voor Haar „Geleidster op alle wegen".
Op de buitenkaft van deeltje 1 en 3
staat dat „Verbum Sanum uitsluitend bestemd is voor de eerw. geestelijkheid en
niet aan leken wordt geleverd .... derhalve niet in de handel is en slechts bij
rechtstreekse bestelling aan de uitgevers
verkrijgbaar is". Dat begrijpen wij niet.
Ook de bewerker impliceert dat leken een
niet geringe stoot hebben gegeven aan
nieuwe opvattingen over de preekmethode
(1 blz. 7) . Of wil hij dit niet suggereren?
Maar waarom zouden --- ja zelfs met
name ^--- de leken deze boekjes niet kunnen betrekken? Het zijn juist de leken geweest in Amerika die er zo enthousiast
over waren. Overigens: wij geloven natuurlijk niet dat de uitgevers ze niet gaarne aan leken zullen sturen!
Kort en goed: ons oordeel luidt: zowel
voor priesters als leken, zowel voor mannen als vrouwen zijn deze deeltjes voor-
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treffelijke hulpmiddelen bij de uitbouw
van het geestelijk leven. Gaarne aanbevolen door een leek.
W. Th.
Otto KARRER, Heiliger, starker Gott. -Verlag Ars Sacra, München, 1953,
212 pp., 13 X 8 cm, geill., geb. D.M.
5,40.
Oud-christelijk heiligengebed. Eerste
deeltje van een triptiek, die ook het bidden van de Middeleeuwse en Moderne
heiligen wil omramen. Bruikbaar gevat
volgens de hoofdmomenten van het inchvidueel en sacramenteel religieuze leven.
Uiterst verzorgd in vertaling en uitgave.
Naast de methodische opzet, om authentieke gebeden in eigen tijdskarakter
gevoelig om te zetten, wil K. toch in de
eerste plaats een gebedenboek geven. Deze moeilijke opzet werd degelijk verantwoord in de inleiding en gelukkig gerealiseerd.
In dit deeltje treft het objectieve, dogmatische gehalte: het gebed staat op het
mysterie gericht. De vele teksten uit het
Ø. en N.T., verklaren het bijbelse karakter. Onze veelal verschaalde vroomheid kan hier veel leren. Cl. Coppens
Franz von SALES, Weg zu Gott, uitgeg.
door Otto KARRER. — Verlag Ars
Sacra, München, 1953, 128 pp., 3
pl., geb. D.M. 6,80.
Twee dingen getuigen hier vooraf: een
naam en een feit. Otto Karrer, grootmeester in al wat het religieuze betreft,
mocht dit werkje haast onveranderd in
herhaalde druk geven. Vooraf geeft Karrer een korte levenschets van Frans van
Sales. Enkele feitjes naar hun zin gevat,
suggereren een mens die als van nature
in de liefde wilde geloven.
Volgt dan een greep uit het oeuvre van
de heilige, niet willekeurig, maar met sobere trefzekerheid voor de echte religieuze
waarde gekozen. Hier spreekt een mens
tot mensen in onze taal en uit onze ervaring, over het diepste en meest alledaagse
waagstuk van ons leven: geloof in de
levende Liefde van God.
Zeer aan te bevelen voor elkeen die
van echtheid houdt juist in een waarde
die veel kitch moet verdragen. Een kostbaar boek, niet het minst voor leken.
Cl. Coppens
Jos. VERHELLE, Jeugd voor het altaar.
Desclée de Brouwer, Brugge,
1953, 74 pp.
Schr. wil de H. Mis als een voorstelling zien. Hoe aantrekkelijk dit aangena-

me boekje ook is gesteld, toch vragen wij
ons af of de schrandere aanpassing aan
de jongensmentaliteit soms niet een diepere religiositeit hindert, waaraan de
jeugd toch zo'n behoefte heeft. Dit soort
van „modern" spreken over heilige zaken blijkt niet altijd in staat de jongens
naar hun hoogste mogelijkheden op te
voeren. Is het voldoende rake verhaaltjes
te vertellen over touristen en acrobaten?
De sterke geloofssfeer die uit deze beschouwingen straalt zal de jongen goed
doen, maar toch: dit werkje is enigszins
te knap geschreven; het zal eerder verbluffen. Slaagt het erin ook naar iets
„gewijds" te doen verlangen, dan mogen
we tevreden zijn. L. C.
André RéTIF, S.J., Foi au Christ et
mission, d'après les Actes des Apbtres (Foi Vivante) . Edit. du Cerf,
Parijs, 1953, 185 pp.
Hoe werd het christendom voor het
eerst aan de niet-christen verkondigd?
Een studie van de Handelingen der Apostelen toont aan, welke weg God gevolgd
heeft om zijn Heilswil in Christus bekend
te maken en het antwoord van de mensen
op te wekken. Dit boekje grijpt grotendeels terug op een missiologisch proefschrift. Enkele bladzijden over de nadere
bepaling van woorden als kerygma, catechese, getuigenis en zending zullen vooral
specialisten interesseren. Maar de hele
gedachtengang en de talrijke geciteerde
teksten zijn uiterst nuttig voor priesters
en lekenapostelen. Zij brengen ons in
contact met de jeugdige Kerk, toen de
kern van de christelijke boodschap met de
zichtbare kracht van de Heilige Geest
o.m. in de indrukwekkende bezieling van
de eerste herauten ^- verkondigd werd.
Het geloof in Christus is de eerste stellingname ten aanzien van de globale inhoud van die boodschap. Hieruit volgen
belangrijke richtlijnen voor de geloofsverkondiging zowel in de heidense landen als
in de ontkerstende streken van ons werelddeel. Uit deze heldere, kernachtige en
bezielde hoofdstukjes blijkt tevens, hoe
inspirerend een levendigere kennis van de
Handelingen der Apostelen kan zijn voor
een vruchtbare vernieuwing van de prediking van het christendom.
M. van Caster
,

Ida Friederike GOERRES, Das Grosse
Spiel der Maria Ward. --- Verlag

Josef Knecht, Carolusdruckerei,
Frankfurt am Main, 1953, 260 pp.,
D.M. 8,80.
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Het is over het algemeen niet gemakkelijk om de roman van een heilige te
schrijven. In vroegere tijden werd al de
aandacht aan het heilige zelf besteed, aan
het heroïsche, het zogenaamd stichtelijke,
waarbij men dan enkel maar impliciet
scheen aan te nemen dat de uitverkoren
held of heldin ook wel degelijk mens was
geweest. Thans gebeurt het niet zelden
dat men vooral het menselijke en het
psychologische, ja het al te menselijk
aspect van een heilige figuur bij voorkeur
gaat belichten en hierbij de eigenlijke
heiligheidscontext schijnbaar alleen maar
nodig heeft om de zaak pikanter te maken. Ida Gorres slaagde erin beide procédés te overstijgen en schreef als uit één
stuk het adembenemende leven van een
heilig mens. Het grote waagspel van
Mary Ward is zo'n heilige ernst dat de
lezer moeilijk aan een roman kan denken,
en het is tevens zo boeiend en bijna filmisch gesteld dat men moeilijk aan de
conventionele benaming van heiligenleven
denkt. Weliswaar beschikt Ida Gorris
over een schitterende stijl, niettemin was
een dergelijk resultaat onmogelijk geweest
indien de schrijfster zich niet zo intens in
de fascinerende persoonlijkheid van een
grote apostolische vrouw had ingeleefd.
A. Poncelet

Werken van de Heilige Geertruid van
Helfta, ingeleid en vertaald door M.
MOLENAAR, M.S.C., 2 dln. --Paul Brand, Bussum, 1951 1952, 440
en 573 pp., f 11.90.
In de uitgave: Werken van Mystieken
is nu ook een vertaling verschenen van
Geertruids geschriften. We zijn Pater
Molenaar daar dankbaar voor. Na zijn
biographie over deze heilige welke gelden
kan als voorbeeld van geslaagde hagiographie, zo fijn is de stijl, zo psychologisch de weergave en zo bovennatuurlijk
de inslag, nu dit werk.
Het is een goede uitgave zonder meer
en het is een aangenaam werk voor de
recensent als hij daarom ook zonder meer
prijzend kan zijn.
-
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De geschriften zelf van Geertruid zijn
mooi: haar Heraut van de goddelijke liefde die reeds lang een klassieke naam
heeft in de geestelijke literatuur, en ook
haar zeven geestelijke Oefeningen waarmee het tweede deel sluit. Maar eveneens
is de vertaling voornaam en waardig als
de geschriften zelf. Wat moet hier een
zorg aan besteed zijn!
De inleiding die vooraf gaat, geeft een
duidelijke verantwoording van deze uitgave, terwijl de levensschets ons Geertruid weer nader brengt.
Ook het kleed waarin deze boeken zijn
gestoken past zich bij de inhoud aan, zodat wij naast Pater Molenaar ook Paul
Brand danken voor dit werk dat aan ieder
kan worden aanbevolen. Jac. de Rooy
Albert KUYLE, Grietje Schouten. Het
levensbeeld van een Marker meisje.
GGG n. 671, 1953, 46 pp., f 0.95.
In De Linie van 15 Juli 1949 schreef
Albert Kuyle zijn schone verhaal: „Dat
de eilanden juichen", De wondere jaren
van Grietje Schouten. Thans is dit verhaal als GGG-brochure verschenen, iets
uitgebreider en klaarblijkelijk op enkele
gegevens gecorrigeerd. Niemand leest dit
wondere gebeuren zonder diep ontroerd
te worden. K.

J. CAUWE S.J., Keuze v an Geeste lijke
Lectuur voor Jongeren (16-18 jaar).
S.V.G.V. 27 Spastraat, Brussel,

1953, 36 pp., 16 Fr.
Welke boeken kiezen voor leerlingen,
jongens en meisjes van 16 tot 18 jaar, als
lectuur onder de retraite ? Of gedurende
het jaar? Deze keuze van 300 recentere
boeken, waarvan elk kort besproken
wordt, geeft het antwoord en heeft het
beste bijeengebracht onder de volgende
rubrieken: gebedenboeken, overwegingen,
sacramenteel leven, geloofsbezinning, karaktervorming, roeping, Christus, Maria,
levensbeschrijvingen, missies. Men staat
verwonderd over deze geestelijke boekenweelde in eigen taal. Een kostbare cataloog voor alle jeugdzielzorgers in colleges, kostscholen, jeugdbeweging, enz.
.

THEOLOGIE, PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE
G. C. BERKOUWER, De Persoon van
aan de H. Schrift naar klassiek-gereforChristus (Dogmatische Studiën).
exegese van mannen als Kuyper,
J. H. Kok, Kampen, 1952, geb. f 8.90. meerde
Bavinck en bovenal Calvijn. Calvijn
In deze christologie is het Concilie van keerde zich tegen elke afzwakking der
Chalcedon en het „vere Deus, vere homo"
volledige realiteit van Christus' mensehet centrale punt. Allerlei protestantse
lijke natuur, en, waar de calvinisten porichtingen worden besproken en getoetst
lemiseerden met monophysitische tenden-
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J. C. A. FETTER, Inleiding tot het denken van Kierkegaard. Serie: Hoofdfiguren van het menselijk denken Nr
11. — Uitg. Born N.V., Assen, 1953,
48 pp., f 1.45.
Een korte eenvoudige introductie op
Kierkegaard van protestantse zijde, geschreven met eerbied en niet zonder kritiek. In de literatuuropgave hadden we
nog graag enige goede nieuwe werken
opgenomen gezien. J. H. Nota

het groepstherapeutisch psychodrama,
bovendien enige groepstherapeutische experimenten.
Belangwekkende lectuur, maar geen
groepstherapeutisch handboek.
J. J. C. M., arts

Josef FUCHS, S.J., Situation und Entscheidung. r Verlag J. Knecht,
Frankfurt a/M., 1952, 160 pp., geb.
D.M. 6.80.
Vooral in Duitsland, onder invloed van
een nieuwe protestantse theologie, doch
niet alleen daar, is er in de laatste jaren
heel wat geredetwist en geschreven over
de waarde van de algemene zedelijke normen van de menselijke daad in de concrete situatie. P. Fuchs heeft met een grote
zekerheid van oordeel dit veelzijdig probleem belicht in een achttal hoofdstukjes
van dit voortreffelijk werkje. Hij ^gaat
zorgvuldig na wat er bij het beoordelen
van een zedelijke daad de aandacht
vraagt: de gegeven situatie, de eerbied
voor de natuurwet en voor de positieve
wet, de wil van God over ons leven, de
scheppende liefde als grondslag van dit
leven, het geweten, de deugd van voorzichtigheid en de beslissing. Deze wel
doordachte bladzijden, die in al hun helderheid toch aandachtige studie vergen,
bieden stof genoeg voor diepzinnige en
nuttige overwegingen over de menselijke
daad. Voor onderlegde lezers een degelijk
stuk werk. A. Snoeck

Een Franciscaan van Nederlandse afkomst en een medicus die eveneens van
het oude continent is overgekomen, hebben in samenwerking aan de katholieke
universiteit van Washington D.C. , van
uit een kerngezond christelijk standpunt
en in weloverlegde hoofdstukken, een
overzicht gegeven van de problemen van
geestesgezondheid en geestesziekte. Het
genre van het boek ligt ongeveer tussen
een pastoraalpsychiatrie en een handboek
voor sociale assistenten of personen die
door hun beroep in contact komen met
psychische gevallen. Men leest dit boek
vast en zeker met geboeide aandacht en
bewondert de christelijke eenvoud en de
evenwichtige wijsheid ervan. Het is duidelijk vulgariserend van inhoud en bepaald vulgariserend voor een Amerikaanse lezerskring. Vandaar dan ook dat de
meer theoretische gedeelten, vooral die
met philosophische en theologische inslag,
in hun helderheid soms een beetje simplistisch aandoen. Uitgaande van een studie
van de persoonlijkheid, zoeken de schrijvers naar' de betekenis van de geestesziekte en van de therapeutische methoden. Counseling en dieptetherapie worden
uitvoeriger besproken. Het freudisme in
zijn enge betekenis wordt natuurlijk verworpen, doch de psycho-analyse als methode vooral wanneer ze uitgebouwd
kan worden tot een psychagogie r wordt
naar waarde geapprecieerd. De hoofdstukken over godsdienst en psychiatrie,
over priester en geestesgezondheid, over
de clinische psychologie in verband met
de psychotherapie zijn lezenswaard. Verder krijgt men een duidelijk overzicht
omtrent de essentialia van de psychiatrie.
Daarna worden diverse problemen behandeld welke van groot belang zijn in de
pastorale en de sociale praktijk: scrupulositeit, alcoholisme enz. Het hoofdstuk
over homosexualiteit is misschien hier nog
wel het beste. De uitgave is verrijkt met
een keusbibliographie en een register.
A. Snoeck

Prof. Dr E. A. D. E. CARP, Problemen
der groepspsychotherapie. Met medewerking van Dr B. Stokvis en J. J.
de Groot, psychol. docts. Uitg.
De Tijdstroom, Lochem, 1953, 148
pp., geb. f 11.50.
Gezien de verschijning in de psychotherapeutische serie der Leidse Universiteitscliniek, verwacht men wellicht van
een boek getiteld Problemen der groepstherapie een afgerond geheel, dat practisch en didactisch op een hoog peil staat.
Deze bundeling van bijdragen lijkt echter
betrekkelijk willekeurig. De afzonderlijke
hoofdstukken bieden theoretische beschouwingen van de groep, groepsvorming,
groepsselectie, groepsspanning en ontspanning, het toneelspel in verband met

James H. Vander VELDT en Robert P.
ODENWALD, Psychiatry and Catholicism..— McGraw-Hill Book Co
Inc., New York-Londen, 1952, X
433 pp., geb. sh. 40/-.
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Dr Med. Friedrich E. Freiherr von
GAGERN, Die Zeit der geschlechtliche Reife. •-- Verlag Josef Knecht,
Carolusdruckerei, Frankfurt a. Main,
1952, 200 pp., D.M. 5.20.
Dit is het vierde deeltje van een serie
vulgariserende werkjes over geesteshygienische problemen. Een dokter, met een
ruime kennis van de dieptepsychologie,
belicht op eenvoudige wijze de moeilijkheden welke het kind doormaakt in de
voorpuberteit en in de puberteit. Zeer
systematisch en volledig gebeurt dat wel
niet. Zijn beschouwingen groeien dan toch
uit tot een genuanceerde en voldoend onderlegde uiteenzetting omtrent de zelfbevrediging bij de puber. Zin en betekenis ervan worden bepaald als een vlucht
van de onrijpheid voor de liefde als grondLITERATUUR EN
Hans Egon HOLTHUSEN, LabyrinthiR.
sche Jalire, Neue Gedichten.
Piper-Verlag, München, 1952, 64 pp.,
geb. D.M. 5.50.
Van af het eerste ogenblik namen deze
verzen ons in beslag. Door de gewaagde
en toch geslaagde combinatie van realisme en dynamiek. Het zakelijke woord
weet deze dichter expressief te herschep
pen. Niet alleen het woord: ook het wrange, hedendaagse pessimisme wil hij uitpuren in de smeltkroes der genade. Toch
blijft daarbij, t.t.z. vooral in de begin- en
slotverzen van de bundel meer de ideologische dan de poëtische waarde treffen.
Daarom verkiezen we eerder die strophische gedichten waarin het creatief vermogen ook de visie van de dichter bevrijdt uit het al te sceptisch ondervragen
van deze moderne labyrintische jaren.
Een rijke persoonlijkheid die zoekt.
K. Heireman
Colibrant,
Renaat De VOS, Iníeriora.
Lier, 1952, 58 pp., Fr. 40.
Als een „fluisteren in een wonderschone koele strophe" zou men De Vos' poë
zie met diens eigen woorden kunnen noemen. Alles hier is gebouwd op motieven
van stilte. Hemelstormerij is er even
vreemd aan als valse geforceerde pathetiek. Door de fluistertoon echter valt soms
de spankracht van het gedicht in het laatste vers. Een enkele keer brengt een metathese onklaarheid in plaats van bezinning. Toch zijn dit maar schoonheidsvlekjes op de poëtische volmaaktheid van
de bundel. Door zijn suggestieve sober-
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richting van de mens. Daarop berust dan
ook de zedelijke afkeuring ervan. Een
diep aanvoelen van de noden van de
jonge mens samen met een enigszins te
eenzijdig vertrouwen in de natuurlijke
groei van de psyche zijn misschien de
oorzaak dat de auteur te weinig achting
heeft voor de orde der dingen op zich
zelf, waarin Gods wil zich voor ons uitdrukt. Het eenzijdig beklemtonen van de
intentie in de menselijke handeling brengt
hem er toe al te gemakkelijk de subjecten
te disculperen. Aldus kon men wel eens
de uiterste inzet van de vrije persoonlijkheid verhinderen en minder goed doen
dan men, en voorzeker de zo christelijk
georiënteerde schrijver, door een rechtmatig bevrijdende houding bedoelde.
A. Snoeck
CULTUURLEVEN
heid laat deze dichter ons onmiddellijk
doordringen tot het wezenlijke van beeld
en ding. Elk ontvankelijk lezer zal hem
daarvoor dankbaar zijn. K. Heireman
André CHASTEL, Léonard de Vind par
lui-même (Coll. Unesco d'Oeuvres
Représentatives. Série italienne, 2) .
— Edit. Nagel, Parijs; Unesco, Parijs, 1952, 206 pp., Fr. Fr. 660.
Leonardo is zeker één van de meest
universele genieën, niet alleen van Italië,
maar van het hele Westen. De charme
van zijn persoonlijkheid, van zijn voor
alle problemen geïnteresseerde geest,
heeft hem doorheen de eeuwen overleefd.
Van deze charme was Leonardo zich niet
alleen bewust, maar heel zijn leven schijnt
hij het meer er op aangelegd te hebben,
zijn tijdgenoten te betoveren door zijn
innemend karakter en fascinerende frisheid van geest, dan een blijvend oeuvre te
scheppen. Hij hield van proefnemingen,
was altijd vervuld van nieuwe projecten.
sprankelend van fantasie, tevens begaafd
met een diep wetenschappelijk en menselijk inzicht, maar hij was te kinderlijk
ongedurig om veel af te werken of tot een
goed einde te brengen.
Toen men, nog geen eeuw geleden,
overging tot het ontcijferen van zijn overgebleven manuscripten, meende men dat
nagenoeg alle ontdekkingen van onze
technische en wetenschappelijke eeuw
avaient été congus une fois pour foutes
par cette intelligence hors de pair a 1'aube
de rage moderne. A. Chastel, die met

grote bevoegdheid de hier geboden tek-
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sten gekozen, vertaald, ingeleid en toegelicht heeft, laat terecht opmerken, dat
veel der lang aan Leonardo toegeschreven „vondsten" en observaties door hem
gecopieerd zijn uit middeleeuwse teksten.
Hij toont meteen aan, dat Leonardo's
streven enkel te begrijpen is in het kader
van het specifiek Florentijns kunstmilieu
van zijn eeuw, en de problemen waarmee
het zich bezighield. Zo verschijnt de geniale meester niet meer als een soort
absolute aanvang van de moderne tijd,
maar in een juist historisch perspectief, in
de continuïteit van de Italiaanse cultuurrevolutie, waardoor wij hem ook beter
kunnen begrijpen.
De Unesco getuigt door deze uitgave
van het hoge peil harer culturele doeleinden en activiteit. A. Deblaere
Hans W. HEGEMANN, Vom bergenden
Raum. Die Zeitformen kirchlicher
Baukunst. --- Verlag J. Knecht,
Frankfurt/M., 1953, 108 pp., 19 pl.,
geb. D.M. 7,80.
Behoort het cultusgebouw een eigen
ruimte te scheppen, een sacrale ruimte bij
uitstek? En welke zullen de kenmerken
zijn van deze ruimte? Aan een diepere
beschouwing over deze vragen en meteen
aan de architectonische beginselen, die
een dergelijke ruimte moeten verwezenlijken, is dit boek gewijd. Daarbij worden
enkele van de meest geslaagde en merkwaardigste kerktypen van verschillende
eeuwen en volkeren ontleed. Het zich
„einfuhlen" in een bepaalde ruimte is van
nature reeds subjectief getint, en het blijft,
zeker voor enkele der besproken kerken,
een open vraag, of de architect er wel
altijd de atmosfeer heeft willen scheppen
die de S. er in vindt. Als aanleiding echter tot bezinning op de grote vragen, die
ook de moderne religieuze architectuur
ons stelt en die al te vaak lichtzinnig
worden beantwoord, betekent deze studie
een waardevolle bijdrage. A. Deblaere

A. Van HAGELAND, Hendrik Conscience en het volksleven (Davids
keurreeks nr 50) .
Davids -fonds1953, 355 pp., ing.-fonds,Leuvn,
Fr. 60, geb. Fr. 88 (leden: Fr. 30 en
Fr. 44) .
Dr Gilbert DEGROOTE en Jan De
SCHUYTER, Hendrik Conscience
en zijn uitgevers. Brieven met inleiding en toelichting. — Elsevier,
Brussel -Amsterdam, z.j., 286 pp. geïll.

Het was verdienstelijk werk, systematisch en uitvoerig aan te tonen wat Conscience in zijn talloze werken wist te pas
te brengen over volksgebruiken, volksliederen, taalkunde, mythologie, weerwolven, zwarte kunst enz. De romancier wilde er een stuk volksleven mee uitbeelden,
vaak ook meteen het volk opvoeden. Van
Hageland heeft met dit doorwrochte boek
een belangrijk, nog te weinig bekend aspect van onze grote volksschrijver aan
het licht gebracht.
Hendrik Conscience en zijn uitgevers

publiceert vooral de correspondentie tussen Conscience en zijn voornaamste uitgever, J. P. Van Dieren. Uit de vijftig
blz. inleiding, die het belang van de correspondentie belichten, treedt een C. naar
voren die wat lijdt aan megalomanie, en
blijkt de romancier ook flink gehonoreerd
te zijn geweest; de financiële kant van
zijn talent interesseerde hem al te zeer, en
zijn „volkse" bedoeling en volkse trant
blijkt bewust in verband te staan met
ruime verspreiding en dus .... ruim honorarium. Een interessante bijdrage tot de
kennis van het niet alledaags fenomeen
Conscience. J. Noë
Prof. Dr Sj. GROENMAN, Methoden
der Sociografie. --- Van Gorcum,
Assen, 2e dr., 199 pp., f 6.25 en
f 7.50.
De belangstelling voor het sociografisch onderzoek is gedurende de laatste
decennia ten gevolge van de groeiende
behoefte aan „planning" zowel bij de
kerkelijke en wereldlijke overheid als in
de kringen van het particuliere bedrijfsleven sterk gestegen. Van de andere kant
dringt het besef, dat men ten aanzien van
de uitkomsten dezer onderzoekingen voorzichtig dient te zijn, ook steeds verder
door. Dat het boek van professor Groenman reeds zo spoedig een tweede druk
behoefde is daarom een verheugend verschijnsel. Het wil een inleiding geven tot
de practijk van het sociale onderzoek in
Nederland en richt zich daarom hoofdzakelijk tot sociografen en sociologen. Het
is echter ook onontbeerlijk voor iedereen,
die zich van de resultaten van dit soort
onderzoekingen op de hoogte wil of moet
stellen. Moge dit boek daarom ook buiten
de kring van sociografen en sociologen
een ruime belangstelling ondervinden. Het
vermijden van een wetenschappelijke vaktaal is hiervoor een gunstige omstandigheid, waardoor deze inleiding zeer prettig
leesbaar is. Vele interessante voorbeelden
dragen mede hiertoe bij. J. Wernink
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GESC HIEDENIS
P. TACCHI VENTURI, S.J., Storia
della Compagnia di Gesu in Italia.
Vol. II. Deel I: Dalla nascità del Fondatore alla solenne approvazione
delf Ordine (1491-1540), 2e uitg.,
1950, LXIII-413 pp.; Deel II: Dalfa
solenne approvazione dell' Ordine
alla morte del Fondatore (15401 556), 1951, XL-717 pp. --- La Civiltà Cattolica, Rome, 3.000 en 5.000
lire.
De tweede uitgave van het eerste deel
van dit merkwaardig werk wordt als
„notevolmente migliorata" aangekondigd.
Na nauwkeurige vergelijking van de uitgave van 1950 met die van 1922 komen
wij tot het besluit dat de taal en de stijl
hier en daar zijn verbeterd, en de manier
van citeren in de voetnoten is gemoderniseerd. De boekenlijst is met 15 nieuwe
eenheden vergroot en aan de inhoud zijn
slechts een paar onbeduidende veranderingen aangebracht. Zo heeft de auteur
zijn tekst over het visioen van La Storta,
na de grondige studie van dit visioen
door H. Rahner in Zeitschri f t Hit Aszese
und Mystik in 1935, niet gewijzigd, en
die studie niet eens geciteerd. Maar gelukkig is er ditmaal achteraan een Index,
die in de eerste uitgave ontbrak.
Dertig jaar na het verschijnen van het
eerste deel publiceert nu de stokoude P.
Tacchi Venturi het tweede deel van deze
geschiedenis der Sociëteit van Jesus in
Italië. De knappe en belezen historicus
heeft de gegevens over de organisatie en
de activiteit der Orde van af de goedkeuring in 1540 tot aan de dood van de
Stichter in 1556 systematisch geordend.
Zo krijgen wij een afzonderlijk hoofdstuk
over het noviciaat gedurende Ignatius'
generalaat, over het opstellen der Constituties, over de nederige apostolaatsvormen van Ignatius te Rome, over het eerste college der Sociëteit, nl. te Padova,
terwijl men tot nog toe dat van Sicilië als
het eerste beschouwde, over de talrijke
andere daaropvolgende colleges in Italië,
over de activiteit der Jezuïeten op het
Concilie van Trente gedurende de twee
eerste perioden, enz. Voegen wij hier nog
aan toe, dat de auteur als appendix 22
onuitgegeven documenten publiceert en
een uitvoerig personen- en plaatsnamenregister heeft aangelegd. Met dit grootse
werk heeft de geleerde auteur een grote
dienst bewezen aan de geschiedschrijving,
niet enkel om de eerste jaren van de nieuwe Jezuïetenorde te leren kennen, maar

ook om een juister begrip te krijgen vaag
de Kerk in Italië in deze critieke jaren.
M. Dierickx
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Dl VII, afl. 3-4. M.
Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel,
Antwerpen, 1953, pp. 169-336, per
Jrg. Fr. 285, f 19.
In het eerste artikel van dit nummer betoogt Dr Hugenholtz dat de veertiendeeeuwse geschiedschrijver Filips van Leyden in zijn De cura reipublicae .... niet
zo te vertrouwen is als men gewoonlijk
aanneemt. Aan de hand van copieën van
originele brieven uit het Farnesiaans archief te Napels toont Prof. Van der Essen aan, dat de raadsheer d'Assonville in
zijn onderhandelingen met de „rebellen"
in 1578 en 1579 streefde naar een „algemene" vrede. Tenslotte tracht Dr Veenendaal te bewijzen dat men in de Zuidelijke Nederlanden na de slag bij Ramillies
in 1706 van een „revolutie" kon spreken,
al is het niet in de geweldige betekenis
van de Franse revolutie.
In de aantekeningen brengt Dr Camps
critiek uit op het pas verschenen derde
deel van het Oorkondenboek van hit
Sticht Utrecht en Mr Immink. op de zesde
uitgave van de Blécourt's Kort begrip
van het oud-vaderlands burgerlijk recht,

terwijl Prof. Strubbe wijst op het belang
van de ivoorhandel te Brugge in de 15e
eeuw.
Hierop volgt de uiterst interessante
Kroniek (p. 237-293) waarin na de personalia alles wordt vermeld en besproken
wat over de geschiedenis der Nederlanden de laatste zes maanden werd gepubliceerd. De „Suid-Africaanse Kroniek"
bespreekt de publicaties over Zuid-Afrika
in 1951. Een twintigtal degelijke besprekingen van wetenschappelijke boeken besluiten dit nummer.
Deze korte inhoudsopgave toont voldoende het hoge peil van het tijdschrift en
zijn belang voor de geschiedenis der hele
Nederlanden. M. Dierickx
Leo De WACHTER, Repertorium van
de Vlaamse Gouwen en Gemeenten.
Dl 5: Heemkundige Dokumentatie
1940-1950. Algemeen gedeelte en gewesten. Gemeenten A-B. De Sikkel, Antwerpen, 1953, XXXII-591
pp., ing. Fr. 560, geb. Fr. 600.
De bedoeling van dit repertorium is
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alle boeken en artikelen op te geven die
de geschiedenis en de heemkunde van
Vlaanderen of Vlaams-België aangaan.
Eerst komt een algemeen gedeelte over
het hele gebied, dan komen de provinciën
met hun verschillende streken en tenslotte
alle Vlaamse gemeenten alfabetisch geordend. Tussen 1942 en 1948 werden de
vier eerste delen gepubliceerd met 75.000
verwijzingen naar 13.000 boeken en 500
tijdschriften, die tussen 1800 en 1940 verschenen.
In dit vijfde aanvullende deel zijn de
boeken en de artikels uit tijdschriften,
weekbladen en zelfs dagbladen van de
periode 1940-1950 opgenomen. De meer
dan 15.000 referenties van dit deel volgen
de rubricering van het corpus. Het algemeen gedeelte telt 5.700 titels, waaronder
1.100 over geschiedenis, de Vlaamse provincies krijgen elk 800 à 900 verwijzingen
en tenslotte komen de gemeenten, die met
A of B aanvangen. De andere gemeenten
zullen in het zesde deel staan.
Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht van de Noord-Nederlanders op, dat
honderden referenties gaan over de grensgebieden. Zo zijn er over het NederlandsLimburgse grensgebied 180 verwijzingen.
Met het procédé van de verkortingen
kunnen wij niet accoord gaan, zoals wij
bij de bespreking van de vier vorige delen
destijds voldoende hebben aangetoond.
Dit bezwaar is gedeeltelijk ondervangen
door een lijst der verkortingen vooraan
in het boek. Nog meer missen wij een
uitvoerige inhoudsopgave achteraan in
het boek, waarin de algemene en bijzondere indelingen, die nu in de loop van het
werk voorkomen zouden zijn opgenomen.
Wij mogen de auteur dankbaar zijn
voor dit uitgebreide, nagenoeg volledige
repertorium en wij hopen dat het op de
lessenaar van alle heemkundigen en geschiedschrijvers zal staan en in alle bibliotheken en leeszalen voorhanden zal zijn.
M. Dierickx

H. VERBIST, A 1'Aube des Pays-Bas.
St Willibrord. — Editions Universitaires, Brussel-Parijs, 1953, 218 pp.
Reeds in 1939 publiceerde de auteur
zijn doctorsthesis over St Willibrord,
door P. de Moreau genoemd: „une des
meilleures biographies du Saint". In dit
nieuwe boek plaatst H. Verbist de grote
apostel in het kader van Benelux, althans
in zijn enigszins hoogdravend Woord
Vooraf; vandaar de titel van het boek en

de reclame-inslag met de woorden: „Benelux naquit en 1'an 700".
Afgezien van deze bijkomstigheden,
biedt de schrijver ons een degelijke biografie, in een vlotte stijl en met poëtische
titels voor de hoofdstukken. In de zeldzame oorspronkelijke bronnen, met hun
soms contradictorische gegevens, zoekt
hij een middenweg tussen te strenge en te
milde critiek. Naast de zegenrijke activiteit van St Willibrord in Noord-Nederland en in de streek van Echternach, wil
hij ook zijn apostolaat langs de Vlaamse
kust, in Antwerpen en in de Kempen
fixéren. Sinds de laatste onderzoekingen
van Post en Philippen is dit laatste weinig waarschijnlijk.
In de bibliografie had niet de tweede
maar de vierde uitgave van het Handboek der Kerkgeschiedenis van Kard. De
Jong vermeld moeten staan, des te meer
daar Mgr Post, de bekende Willibrordkenner, deze uitgave bezorgde.
M. Dierickx
Stephanus AXTERS, O.P., Geschiedenis

van de vroomheid in de Nederlanden.
II Deel: De eeuw v an Ruusbroec.
De Sikkel, Antwerpen, 1953, 600
pp., ing. Fr. 380, geb. Fr. 430.

Na in 1950 een eerste deel: De vroomte hebben gepubliceerd, vergast ons nu P. Axters op
het tweede deel over de XIVe eeuw.
De auteur biedt ons een uiterst degehike en accurate weergave van de huidige
stand der wetenschap betreffende de Lagelandse vroomheid in die zo belangrijke
XIVe eeuw. In dit tijdperk van de hoogste mystiek in de Nederlanden zien wij de
bekende ascetische en mystieke schrijvers
en de talrijke anonieme geschriften zich
als het ware als voorlopers of leerlingen
scharen rond Ruusbroec. Toch laat de
auteur genoeg speling aan enigszins anders getinte stromingen: de Dominicaanse
en Franciscaanse vroomheid, die hij vanaf
het begin der XIIIe eeuw hier beschrijft,
de lekenvroomheid, enz. Het is werkelijk
een tijd van diep religieus leven en van
een bloeiende mystiek.
Het lange hoofdstuk over Ruusbroec
(p. 213-291) belicht deze grote figuur en
zijn werken van verscheidene zijden en
brengt heel wat minder of niet bekende
gegevens; de 15 bladzijden gewijd aan
Ruusbroecs theologie zijn wel wat karig
toegemeten in een boek van 600 bladzijden dat als titel draagt: De eeuw van
heid tot rond het jaar 1300
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Een onbegrijpelijke leemte is,
dat de auteur de grondige en uitvoerige
studie over de mystieke leer van Ruusbroec door A. Ampe, die in 1950-1952
verscheen, en trouwens ook in de bibliografie achteraan staat aangegeven, geen
enkele maal in de uiteenzetting van Ruus-.
broecs theologie vermeldt.
De kracht van P. Axters ligt vooral in
de eruditie en het critisch apparaat; dat
de bibliografie en de registers een vijfde
van het aantal bladzijden opeisen, is typerend. Toch zullen heel wat lezers de
accuratesse van de auteur overdreven
vinden, als hij, om slechts één voorbeeld
aan te halen, in de voetnoten van blz.
133-137, 29 maal na elkaar uitvoerig een
kleine bronnenpublicatie van P. Reypens
citeert.
Deze enkele bezwaren nemen niets weg
van onze bewondering en dank voor dit
grootse werk. De auteur had de gelukkige idee in een slothoofdstukje nog eens
de eeuw van Ruusbroec met forse lijnen
te typeren en haar Drieëenheidsmystiek
in de geschiedenis van de mystiek der
hele Kerk te situeren. M. Dierickx

Ruusbroec.

A. SIMON, La politique religieuse de
Leopold I.
Ad. Goemaere, Brussel, 1953, 183 pp., Fr. 100.
Na een degelijke schets van het politico-religieuse klimaat in België in 18301865, gaat de auteur de activiteit van de
Koning na in de verschillende kwesties
waarbij de godsdienst betrokken was.
Door zijn persoonlijke invloed op de politici en door zijn taai vasthouden aan de
vrijheid van godsdienst, die in de Belgische grondwet was vastgelegd, heeft Leopold I, deze Lutherse en constitutionele
koning, de Katholieke Kerk niet weinig
geholpen en beschermd. Men kan hem wel
verwijten dat hij al te veel de conservatieven steunde en de sociale kwestie niet
zuiver aanvoelde, of dat hij bij zijn reli
gieuse politiek in de grond een politiek
doel nastreefde. Toch blijkt dat hij in een
tijd, toen de scheiding van Kerk en Staat
in België door de wetten nog vorm en
gestalte moest krijgen, de belangen van
de katholieke godsdienst vaak daadkrachtig heeft verdedigd. Men begrijpt dan ook
dat hij het vertrouwen van de bisschoppen en van Rome in tamelijk hoge mate
genoot.
Dit boek wint nog zeer aan belang
door de talrijke oorspronkelijke documenten die in de voetnoten worden geciteerd
of in de „annexes", die bijna de helft van
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het boek beslaan, volledig werden gepubliceerd.
M. Dierickx
Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instel-

lingen Economie Cultuur (Uitgaven van het Genootschap voor
Antwerpse geschiedenis, III) . •-- De
Sikkel, Antwerpen, 1952, 417 pp.,
23 X 30 cm, 16 platen, ing. Fr. 440,
geb. Fr. 490.
Het Genootschap voor Antwerpse geschiedenis biedt ons hier een reeks studiën
over het hele cultuurleven van Antwerpen in zijn ruimste zin in de XVIIIde
eeuw. Zeventien leden van het genootschap, historici, archivarissen, bibliothecarissen, conservators van Musea en andere specialisten hebben elk een aspect
van dit leven uitgebeeld. „Over die studies", zo schrijft de voorzitter C. De
Clercq in het „Ter Inleiding", „is op
onze zittingen gediscussieerd geworden,
zij werden daarna in vele gevallen aange
vuld en verbeterd" (p. 6) .
Kan. Fl. Prims, die zojuist klaar kwam
met de geschiedenis van Antwerpen in
een dertigtal delen, schetst het algemene
politieke kader. Daarna komen bijdragen
over het stadsbestuur en de stadsfinancien, over ambachtswezen en handel, over
het kerkelijk leven, de weldadigheidsinstellingen en de sociale toestanden. Verscheidene studiën werden gewijd aan de
bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, aan
de teken- en prentkunst, aan letterkunde,
toneel en muziek. De conservator van het
Plantijnmuseum, Dr Voet, schrijft over
boeken en drukkers. Tenslotte, na de
hoofdstukken over het onderwijs, de geestelijke stromingen, de wetenschappen • en
het volksleven, geeft de stadsarchivaris
Prof. Dr Blockmans interessante statistieken over de Antwerpse bevolking in de
achttiende eeuw.
Bij de lezing van deze mooie en degelijke bundel studiën troffen ons twee zaken: allereerst dat de meeste auteurs zich
zijn gaan verdiepen in de Antwerpse archiefbronnen en aldus talrijke nieuwe ge-

gevens aan het licht hebben gebracht, en
vervolgens, dat deze veel gesmade acht-

tiende eeuw, die men graag als „pruikentijd" doodverfde, op velerlei gebied volstrekt niet zo'n laag cultuu rn iveau heeft
vertoont, als men overal te lezen krijgt.
Daarom is deze op featherweight papier gedrukte en voornaam geïllustreerde
uitgave een prachtboek, waarop de grote
havenstad Antwerpen terecht fier mag
gaan. M. Dierickx
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C. VISSER,
VISSER. Mijn indrukken uit de
Sovjet-Unie.
Holkema en
Sovjet-Unie.-r Van Holkema
Warendorf N.V.,
Warendorf
N.v .•Amsterdam,
Amsterdam. 1953,
1953.
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216 pp.,
1).. --- Max
Max HuberHuber-Verlag,
München, 1952,
1952,216
pp.,
Verlag, München,
buch der Moraltheologie, Bd 1)
D.M.! ing.
7,80, geb. D.M. 10,80.
10.80.
D.M.?
ing. 7,80,
weegschaal. —
- Erasmus-genootschap,
Erasmus-genootschap, Gent,
1953,54
pp., Fr.
Fr. 50.
50.
Gent, 1953,
54 pp.,
RENS, Lieven, De weegschaal.
ROBICHON,
du XXe siècle)
ROBICHON, J., Francois
François Mauriac
Mauriac (Classiques
(Classiques du
sièc1e).. --;.... Edit.
Edit. UniversiUniversitaires. Brussel, 1953, 150
150 pp.
pp.
.
taires,
ROEGES. J.,
J., De
De Vlaamse politieke doctrine.
doctrine. - Uitg. Oranje,
Oranje, Gent,
Gent, 1953,
1953, 60
60 pp.,
pp.,
ROEGES,
Fr. 40.
ROY, Dom
Dom A.
A. Van,
Van, Affligem
Affligem roem van ons land (Davidsfonds-Keurreeks,
(Davidsfonds-Keurreeks, 52)
52).. -ROY,
Leuven, 1953, 228 pp.,
pp., 24
24 pl., ing. Fr. 60,
60, geb. Fr. 88.
88.
Leuven,
Herinneringen van een domme
domme jongen..--jongen. - J.
J. M.
M. Meulen
MeulenSCHENDEL, Arthur van, Herinneringen
.• f 6.90
6.90 en
en ff8.90.
8.90.
hoff,
Amsterdam. 1953,
f, Amsterdam,
1953, 328
328 pp
pp.,
hof
SCHRADE. Hubert,
Hubert, Glitter
Götter and
und Menschen
~hen Homers.
Homers. --- W. Kohlhammer,
Kohlhammer, Stuttgart,
Stuttgart,
SCHRADE,
1952, 346 pp., 32 afb.
afb.
1952,
SCHREURS. Jacques,
Jacques. De ballade
ballade van
van het
het huis en de zeven kleine
kleine matrozen.
matrozen. - Het
SCHREURS,
Spectrum, Utrecht,
pp.• ff 2.90.
2.90.
Spectrum,
Utrecht, Antwerpen,
Antwerpen, 1953,56
1953, 56 pp.,
SEU-NAI-AN,
SEU-NAI-AN. De
DeChinese
Chinese rovers,
rovers. in
in onze taal
taal naverteld door M. J.
J. Boutsen.
Boutsen. --- P.
P.
Antwerpen, 1953,
1953,288
68, geb. leder
leder Fr. _ 95.
288 pp., 6 foto's, gekart. Fr. 68,
Vink, Antwerpen,
Br. Pius,
Pius, Practische
Practische vorming van de
depersoonlijkheid.
persoonlijkheid. - R.K. JongensJongensSMEELEN, Br.
3.25.
.
weeshuis. Tilburg,
Tilburg, 1953, ff 3.25.
weeshuis,
STRAATEN, Drs
D1'8 Amatus
Amatus van, O.E.S.A.,
O.E.S.A., e.a.
e.a. Genade en Kerk.
Kerk. - Het Spectrum,
Spectrum,
8.50.
Utrecht, 1953,
1953, 378 pp., ff 8.50.
Utrecht,
van de
de na-oorlogse dichtergeneratie,
dichtergeneratie,
Stroomgebied, een bloemlezing
bloemlezing. uit de poëzie van
Stroomgebied,
samengesteld
den BESTEN. - Uitg. Holland,
Holland,Amsterdam,
Amsterdam, 1953,
1953. 191
191 pp.
pp.
samengesteld door Ad den
(Speciaalnummer
nummer van Sporta-Kerel).
Spona-Ketel). - Sporta-Redactie,
Studies
Studies over de bokssport (Speciaal
Nijlen. 1953,
1953,72
geil!.. Fr.
Fr. 50.
50.
Nijlen,
72 pp. geïll.,
H. BRINK,
BRINK, O.P.,
O.P.• e.a.
e.a. Alf.
Alf. III.
lIl. - J. J. Romen
woordenboek o. r. van Dr H.
Theologisch woordenboek
Maaseik, 1953,
per afl.
afl.
1953, 400
400 pp.,
pp., f 9 per
Roermond, Maaseik,
en Zn, Roermond,
TOURNIER, Dr Paul,
Paul, De sterken en de
de zwakken. --- W. ten Have,
Have, Amsterdam,
Amsterdam,
en ff 7.90.
7.90.
1953,
1953, 229
229 pp.,
pp., f 6.40 en
1953, 74 pp.
J., Jeugd
Jeugd voor het altaar. - Desclée
Desc1ée de
de Brouwer,
Brouwer, Brugge,
Brugge. , 1953,
pp.
VERHELLE, J.,
liturgische beweging in onze
VERHEUL. Dom
Dem Ambrosius, O.S.B
.• De taak
taak van de
de liturgische
onze
O.S.B.,
VERHEUL,
tijd. (Serie: De Eredienst der Kerk)
Kerk).. Dl
Dl I.I.--- Het
HetSpectrum,
Spectrum,Utrecht,
Utrecht.Antwerpen,
Antwerpen.
tijd.
1.90.
1953.
1953, 38 pp., f 1.90.
Kredietbank, Brussel,
Urundi. - N.V. Kredietl?ank.
Be1gisch..Qmgo en Ruanda
RuancJa..Urundi.
Brussel,
Wisse1controle
Wisselcontrole in Belgisch-Congo
1953.35
1953, 35 pp.
Wij prediken
prediken U Christus. Cisterclënser
beschouwen de
Cisterciënser monniken van de XIIe eeuw beschouwen
. Liturgische Jaarkring.
Jaarkring. - - Pax, Den Haag, 1953,
1953, 277 pp.,
pp.• f 88 en
en ff9.90.
9.90. .
Martin Luther
Lutherund
anddie
die Reformation
ReformationimimUrteil
Urteildes
desDeutschea
Øtschea
ZEEDEN.
W .• Martin
ZEEDEN, E.
E. W.,
Bd. 2:
2: "Dokumente".
,ØØente". --- Herder-Verlag,
Luthertums.
Bd.
- Herder-Verlag,Freiburg
Freiburgi/Br.,
i1Br.•1953,
1953.XIIXIILuther
474 pp.,
pp., geb. D.M. 23,50.
23,50.
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CZ)oor uwe reizen

BANK VAN BRUSSEL N.V.
400
zefels,
400 zetels,

Reisbil jeffen
Reisbiljeffen

bijhuizen en
en agenfschappen
agentschappen

Vliegtuig -- Trein
Vliegfuig
Trein - Boot
Boof

verspreid

Reischecks, valutaReischeclcs,
valufa-

over
hef ganse
ganse land
land
over het

verrichtingen,
verrichtingen, enz.

N.V. JOS. TEN BERG's HANDELMAATSCHAPPIJ
HUIZE ZQUDENBALCH
DONKERSTRAAT 19 — UTRECHT — TELEFOON 19470 en 23120

ZILMETA
SERVIEZEN
Deksel met omgelegde rand No. 5301

Vlekvrij door en door
Geen aanslag
Nooit poetsen
Blijvende zilverwitte glans
Onverslijtbaar

Groenteschaal 5301
leverbaar in verschillende maten
vanaf 13 cm diameter t/m 26 cm diameter

Sauskom 5319

Gespecialiseerd op de levering van
ZIEKENHUISBENODIGDHEDEN

leverbaar in verschillende maten
vanaf 5 cl. inhoud t/m 40 cl. inhoud

N.V. NEDERLANL SCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ

ST. WILI,IBR,ORDiIS
HOOFDKANTOOR UTRECHT
CATHARIJNESINGEL 48
TELEFOON K 3400-22643
VERZEKERD KAPITAAL F 145.000.000.00
RESERVES RUIM F 25.000.000.00

KAPITAALVERZEKERINGEN
STUDIE- EN UITZETVERZEKERINGEN
LIJFRENTEN- EN PENSIOENVERZEKERINGEN
VOLKSVERZEKERINGEN
MET GEWAARBORGDE UITVAARTDIENST

VOOR ALLE INLICHTINGEN

NATIONALESTRAAT
NAT1ONALESTRAAT 48-52 - ANTWERPEN
TELEFOON 32.79.50 (10 lijnen)

SCHEERDERS VAN KERCKHOVE'S
VERENIGDE FABRIEKEN N.V.

ST-N IKLAAS

bieden U volgende alom bekende bouwmaterialen aan

S.V.K. Decoratieve bekledingspiaten «ORNIT» en «LAMBRISO.. voor muur en zoldering.
S.V.K. Holle diagonaal en zig-zag stenen voor het vervaardigen van prima gewapende
holle bakste-nvloeren.

S.V.K. Geribde b'lle 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: effen, 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 we tt elijke sanitaire
inrichtingen.

STEEDS EN OVERAL DRINKT MEN

GINDER -ALE
HET BESTE DER SPECIALE BIEREN

BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

if/. V t/mpQtial Ptodueti
Veke

,

straat 11, Antwerpen

Producten voor nagerechten
PUDDING POWDER
PUDDING POWDER „EXTRA'
FLEUR DE MAIS
FLAN
IJS EXPRESS

IO

ODE
PEs
Geótaade/^ofjes
-

ANTWERPEN

ZELFRIJZEND BAKMEEL,

FRUIT CAKE
ROLL CAKE
GEVANILLINEERDE SUIKER
BAKING POWDER

VITAMINEN
VOOR
DE GEEST

Pi. Lift"".

Door beroe",de bopggidaen
"oor ons ontworpen I
Pasvorm, wIlterdichtheid, slipvrijheld tot
het uiterste opgevoerd.
Orlgln ••1 Zwleg.nlhl (dul mei zelfdragend bovenled.r)

Prijzen: Maat 36-39
boven mailt 39

f 39.50
f 42.50

Het huis de?' ûxtJa-brcde ze;:; . etinli modellcu.
")[et

origiut'h,

ZUIII!ICI':oóe

Uut"our-z .. h"11

Fa. P. G. Bak & Zonen
SdtilaeróbearYt
Op diverse plaatsen voerden wij belangrijke schilderwerken uit,
,II..V.R .O.·Studio. K.R.O .. Studio. H.B.S .. RX. Ziekenhuis te Hilversum: O.L.Vrouw Ier Eem,
Erdalfabrieken te Amersfoort: St. Geertruiden·Gasthuis te Deventer : Klein·Seminarie. i.K.
Ziekenhuis te Apeldoorn: Sanatorium St. Jozels·Heil te Bakel: Klooster St. Xaverius (iel.
Ursulinen) Driebergen·Rijsenburg.

*

Adviezen en begrotingen zonder enige verpllchUng.

D,RIEBERGEN.RIJSENBURG - TELEFOON 8465 :(K.3438)

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & Smit Papiergroothande1 N.V., Amsterdam

Ga niet op vacantie
zonder enkele deeltjes uit de reeks

"OUDE MUNT1EN"
formaat 9 X 13,5 cm.

België: ingenaaid:

12.~

Nederland: ingenaaid

f

fr; gekartonneerd:
1.05; gekartonneerd:

20.~

f

fr.

1.70

CYPRIANUS. ~ Stervensnood, vertaald en ingeleid door Dom Elig.
Dekkers, 44 blz.
DEMOSTHENES. ~ Nationale eer, nationaal verweer (Derde rede tegen
Philippos), vertaald en ingeleid door Dr R. Stock, 68 blz.
LA BRUYèRE. ~ Karakters en zeden dezer eeuw, vertaald en ingeleid
door Thco Van Stichet Lic. Rom. Phi!., 62 blz., 2e druk.
LA BRUYèRE. ~ Over den mensch, vertaald en ingeleid door Thco Van
Stichcl, Lic. Rom. Ph i!. , 56 blz.

MONTAIGNE. ~ Over de vriendschap, over de eenzaamheid, vertaald
door Dr Jan Vercammen, 56 blz. 2e druk.
NEWMAN, J. H.

~

De droom van Gerontius, vertaald door Blcker/yc,

60 blz.

NEWMAN, J. H. ~ Zelfkennis, I, vertaald en ingeleid door Dr R . M. S .
Van den Raevenbusch, 72 blz.
NEWMAN, J. H. ~ Zelfkennis, 11, vertaald en ingeleid door Dl' R. M. S.
Van den Racvenbusch, 80 blz.
PASCAL.

~

Gedachten, vertaald en ingeleid door Dl' Jan Vercammen,

56 blz.
~ Hoe leven? Hoe sterven? (Phaïdoon{ragmenten) , vertaald
en ingeleid door Dr R. Stock, 60 blz. 2e druk.
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